REDAKTIONSPRINCIPPER FOR DANMARKS KIRKER
N e d e n f o r gives en oversigt over o p b y g n i n g e n af den enkelte kirkebeskrivelse, der fordeler sig på
følgende hovedafsnit: historiske indledninger, kirkegård og bygninger, glas-, lofts- og kalkmalerier,
inventar, gravminder, kilder og henvisninger. D e n n e oversigt samt kirkebeskrivelsernes billedtekster
er for R i n g k ø b i n g amts v e d k o m m e n d e oversat til tysk.

INDLEDNING

EINLEITUNG

Danmarks Kirker bragte i det først u d k o m n e
amtsbind, Præstø (1933), et f o r o r d , s o m beretter
om studiet af vore gamle kirker og om f o r h i s t o rien til og hensigten m e d dette storværk. Målet
var - og er - ikke, at værket skal o v e r f l ø d i g g ø r e
yderligere arbejde m e d det enkelte m o n u m e n t
eller dele heraf; det søger t v æ r t i m o d at skabe et
hjælpemiddel for alle, s o m videnskabeligt, i bev a r i n g s ø j e m e d eller s o m a m a t ø r e r vil beskæftige sig m e d kirkerne, der i højere grad end n o gen anden m o n u m e n t g r u p p e vidner o m landets
historie g e n n e m 1000 år. O v e n n æ v n t e f o r o r d
fulgtes af en vejledning, der r e d e g j o r d e for de
redaktionelle principper bag o p b y g n i n g e n af
den enkelte kirkebeskrivelse. Systemet, der har
været gældende siden, tilstræber ensartethed, således at den, der søger oplysninger om et bestemt e m n e eller o m r å d e , finder det behandlet
på s a m m e plads i den faste, redaktionelle r æ k k e følge.

Danmarks Kirker (»Die Kirchen Dänemarks«)
brachte in d e m B a n d über den Kreis Præstø, der
als erster (1933) erschien, ein V o r w o r t , das über
das S t u d i u m unserer alten Kirchen sowie über
die Vorgeschichte u n d den Z w e c k dieses m o n u mentalen Werkes berichtet. D e r Z w e c k w a r u n d ist - nicht der, j e d e weitere Arbeit in bezug
auf das einzelne B a u w e r k oder Teile desselben
überflüssig zu machen; das Werk bezweckt vielm e h r , ein Hilfsmittel f ü r alle zu schaffen, die
sich, sei es wissenschaftlich, im Hinblick auf die
E r h a l t u n g oder aus Liebhaberei mit den Kirchen, die in h ö h e r e m M a ß als irgendeine andere
G r u p p e v o n M o n u m e n t e n v o n der Geschichte
des Landes durch tausend J a h r e Zeugnis ablegen, beschäftigen wollen. D e m e r w ä h n t e n Vorw o r t folgte eine Anleitung, in der die redaktionellen Leitgedanken, die d e m A u f b a u der einzelnen Kirchenbeschreibungen zugrundeliegen, erläutert w u r d e n . Das System, das nach wie vor
gilt, strebt Einheitlichkeit an, so daß derjenige,
der Aufschluß über ein b e s t i m m t e s T h e m a ober
Gebiet sucht, es i m m e r an der gleichen Stelle in
der redaktionellen Reihenfolge wiederfindet.

H v e r kirkebeskrivelse b e g y n d e r m e d en historisk indledning f o r u d for de fire hovedafsnit
- b y g n i n g , kalkmalerier, inventar, g r a v m i n d e r og afsluttes m e d kilder og henvisninger. Et let
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forståeligt s p r o g tilstræbes, m e n f a g o r d kan ikke
u n d g å s , når den enkelte redaktion skal være f o r holdsvis kortfattet. For at forklare b e t y d n i n g e n
af disse specielle ord og begreber blev der fra og
m e d den tredje amtsudgivelse, Tisted (1940),
i n d f ø r t en f a g o r d b o g ; endvidere forsynedes i n d ledningen m e d illustrationer (fig. 2-3), der viser,
hvorledes en r o m a n s k kirke o f t e blev ændret i
gotisk tid. F a g o r d b o g e n u d b y g g e s stadig og har
på en lang række p u n k t e r overtaget den o p r i n delige indlednings forklaringer. Ø n s k e t om rimeligt k o r t f a t t e d e beskrivelser er tillige b e g r u n delsen for ikke at o m t a l e fraværet af bestemte,
almindeligt f o r e k o m m e n d e detaljer. F.eks. n æ v nes det ikke, hvis et h v æ l v er uden overribber.
D e t tilstræbes ligeledes at u n d g å u n ø d i g e g e n tagelser ved ikke altid at beskrive f o r h o l d eller
detaljer, s o m må anses for n o r m e n i den pågældende periode, m e n s enhver afvigelse fra det
sædvanlige opregnes. E k s e m p l e r herpå er anført
i nedenstående redegørelse for beskrivelsens h o vedafsnit. Disse r u m m e r s a m m e n m e d f a g o r d b o g e n n ø g l e n til landsbykirkernes beskrivelse.
For bykirkernes v e d k o m m e n d e gælder s a m m e
redaktionsprincipper, m e n disse m o n u m e n t e r
f r e m b y d e r for b y g n i n g e n s v e d k o m m e n d e oftest
så k o m p l i c e r e d e f o r h o l d , at systemet sædvanligvis må tilpasses de særlige f o r h o l d .
Ved skønsmæssige dateringer (f.eks. o. 1500)
u n d e r f o r s t å s en m a r g i n på 25 år til hver side.
Genstande, s o m er k o m m e t til museer eller på
anden m å d e er bevaret u d e n for kirken, angives
m e d det særlige tegn * f o r a n stikordet, m e n s de
f o r s v u n d n e - h e r u n d e r b y g n i n g e r og b y g n i n g s dele - s o m kendes g e n n e m beskrivelser eller på
anden m å d e , u d m æ r k e s ved †. Tegnene * og †
benyttes endvidere s o m s y m b o l e r i forbindelse
m e d personers fødsels- og dødsår.
R æ k k e f ø l g e n af kirkebeskrivelser inden for
det enkelte a m t svarer til o r d n i n g e n i f e m t e u d gave af Traps D a n m a r k s b e s k r i v e l s e (Trap) i
o v e r e n s s t e m m e l s e m e d de principper, s o m fastlagdes ved værkets start. Af h e n s y n til de allerede u d g i v n e a m t e r har m a n ikke f u n d e t det
hensigtsmæssigt at følge den æ n d r i n g i landets
hidtidige amtsinddeling, s o m blev følgen af
k o m m u n a l r e f o r m e n 1970.

Jede Kirchenbeschreibung beginnt mit einer
geschichtlichen Einleitung v o r den vier H a u p t abschnitten - Gebäude, A u s m a l u n g , Inventar,
G r a b m a l e - u n d schließt m i t Q u e l l e n a n g a b e n
u n d Hinweisen. Es w i r d eine leichtverständliche
Sprache angestrebt, doch lassen sich Fachausd r ü k e nicht vermeiden, w e n n die einzelne R e daktion verhältnismäßig k u r z g e f a ß t sein soll.
U m die B e d e u t u n g dieser speziellen W ö r t e r u n d
Begriffe zu erklären, w u r d e v o n der dritten
Kreis-Ausgabe, Tisted (1940), an ein F a c h w ö r terbuch eingeführt; ferner w u r d e die Einleitung
mit A b b i l d u n g e n (Fig. 2-3) versehen, die zeigen, wie eine romanische Kirche in der Zeit der
Gotik oft geändert w u r d e . Das F a c h w ö r t e r b u c h
w i r d ständig erweitert u n d hat in vielen P u n k t e n
die E r k l ä r u n g e n der ursprünglichen Einleitung
ü b e r n o m m e n . D e r Wunsch nach tunlich k u r z gefaßten Beschreibungen ist auch der G r u n d dafür, das Fehlen b e s t i m m t e r , allgemein v o r k o m m e n d e r Einzelheiten nicht zu e r w ä h n e n . Wenn
z.B. ein G e w ö l b e keine oberen R i p p e n hat, w i r d
dies nicht e r w ä h n t . M a n bestrebt sich auch, u n nötige W i e d e r h o l u n g e n zu v e r m e i d e n , i n d e m
m a n nicht j e d e s m a l U m s t ä n d e oder Einzelheiten
beschreibt, die als die Regel in der b e t r e f f e n d e n
Periode zu betrachten sind, w ä h r e n d j e d e A b w e i c h u n g v o n der N o r m a n g e f ü h r t w i r d . Beispiele dafür w e r d e n in der u n t e n s t e h e n d e n D a r stellung der H a u p t a b s c h n i t t e der Beschreibung
a n g e f ü h r t . Diese H a u p t a b s c h n i t t e enthalten zus a m m e n mit d e m F a c h w ö r t e r b u c h den Schlüssel
zur Beschreibung der D o r f k i r c h e n . Für die K i r chen in den Städten gelten dieselben redaktionellen Leitgedanken, doch sind hier die rein
baulichen Verhältnisse meist so kompliziert, daß
das System den besonderen U m s t ä n d e n angepaßt w e r d e n m u ß .
Bei schätzungsweisen Datierungen (z.B. o.
1500 = um 1500) w i r d mit einem Spielraum v o n
je 25 Jahren zu beiden Seiten gerechnet. G e g e n stände, die in M u s e e n g e k o m m e n oder auf andere Weise außerhalb der betreffenden Kirche
erhalten geblieben sind, w e r d e n mit d e m besonderen Zeichen * v o r d e m Stichwort versehen,
w ä h r e n d die v e r s c h w u n d e n e n - darunter G e bäude u n d Gebäudeteile -, die m a n aus B e -
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Ud fra ønsket om at gøre værket mere tilgængeligt for udenlandske læsere er denne indledning og beskrivelsernes billedtekster oversat
til engelsk eller tysk; visse kirker kan ydermere
være ledsaget af et resumé.

Fig. 1. Kirkeplanernes signaturer, a. R o m a n s k tid, o.
1050-1250. b. Tilføjelser fra romansk tid. c. Gotisk
tid, o. 1250-1550. d. Renæssancetid, o. 1550-1650. e.
Efter 1650. f. Formodet renæssancetid, g. Er to sammenstødende m u r e med ensartede signaturer ikke
samtidige, vises dette ved, at murflugtslinjen af den
ældre m u r er fortsat gennem sammenstødet eller ved
vendt signatur, h. Kendes tilmurede åbningers f o r m
ikke nøjagtigt, angives dette ved, at alderssignaturerne mødes uden skillestreger. Brudlinje i m u r med
ensartet signatur angiver et byggestop.
Fig. 1. Legende der Kirchenpläne. a. Romanik, um
1050-1250. b. Anbauten aus der Romanik. c. Gotik,
um 1250-1550. d. Renaissance, um 1550-1650. f. Vermutlich Renaissance, g. Wenn zwei z u s a m m e n stoßende M a u e r n mit der gleichen Bezeichnung nicht
gleichzeitig errichtet w u r d e n , wird dies dadurch angegeben, daß die Mauerfluchtlinie der älteren Mauer
über den Punkt des Z u s a m m e n s t o ß e s hinaus fortgesetzt wird, oder durch U m k e h r u n g der Schraffierung. h. Wenn die Form zugemauerter Ö f f n u n g e n
nicht genau bekannt ist, wird dies dadurch angegeben, daß die Altersangaben einander ohne Trennungsstrich begegnen. Eine Bruchlinie in der Mauer
mit einheitlicher Bezeichnung gibt einen Baustopp
an.

EINLEITUNG

9

schreibungen oder auf andere Weise kennt, mit
einem † bezeichnet werden. Die Zeichen * und †
werden ferner als Symbole zur Bezeichnung des
Geburts- bzw. Todesjahres von Personen benutzt.
Die Reihenfolge der Kirchenbeschreibungen
innerhalb des einzelnen Kreises entspricht im
Sinne der Grundsätze, die bei der Inangriffn a h m e des Werkes festgelegt wurden, der Reihung in der fünften Ausgabe von »Traps D a n marksbeskrivelse« (Trap). Unter Rücksichtn a h m e auf die bereits erschienenen Kreis-Bände
fand man es nicht zweckdienlich, der Änderung
der bisherigen Kreiseinteilung des Landes zu
folgen, die die K o m m u n a l r e f o r m des Jahres
1970 nach sich gezogen hat.
Aus dem Wunsch heraus, das Werk ausländischen Lesern leichter zugänglich zu machen,
w u r d e n diese Einleitung und die Bildtexte der
Beschreibungen ins Deutsche bzw. Englische
übersetzt; bei gewissen Kirchen w u r d e überdies
eine Zusammenfassung angefügt.
DIE G E S C H I C H T L I C H E N
EINLEITUNGEN
In diesen Einleitungen wird, soweit wie m ö g lich, über die G r ü n d u n g der Kirchengebäude
berichtet; darüber hinaus werden Auskünfte
über die Verwaltungs- und Wirtschaftsgeschichte der Kirchen sowie über ihre Eigentumsverhältnisse erteilt. Letzteres, das sich durch den
Besitz des Patronatsrechts und (gelegentlich) des
Kirchenzehnten manifestiert, bedarf einer k u r zen allgemeinen Darstellung: Die Bauherren der
mittelalterlichen Kirchen waren gewöhnlich
einheimische Grundbesitzer, die B a u g r u n d stück, -materialien und Pfarracker beschafften,
sich dafür aber als eine Art Kirchenbesitzer verstanden. Mit der E i n f ü h r u n g des Kirchenzehnten am Anfang des 12. Jhs. wurden Pfarrgemeinden gegründet, deren Mitglieder im allgemeinen die Verantwortung für die Errichtung
und Unterhaltung kirchlicher Gebäude zu tragen hatten, da diese neue allgemeine Abgabe
nicht nur dem Pfarrer und dem Bischof, sondern auch dem kirchlichen Gebäude zustand.
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Fig. 2. Skematisk fremstilling af en r o m a n s k landsbykirke af k a m p og brudsten i dens oprindelige tilstand. Hele bygningen, der består af apsis, kor og
skib, hviler på sokkel m e d to fremspring, det underste et almindeligt, retkantet skifte, det øverste skråkantet. M u r e n e dækkes af puds. På skibet viser afskallet puds, at kirkens hjørner og (rundbuede) m u r åbninger er sat af kridt- eller frådstenskvadre af meget
vekslende størrelse og format, mens m u r v æ r k e t ellers
er af rå og kløvet k a m p i temmelig j æ v n e skifter; et
par steder har m a n udnyttet småt, flageagtigt materiale ved at stille stenene skråt, »opus spicatum«. I lysningen af de små, højtsiddende vinduer, der udvider
sig tragtformet til begge sider, er der ved opførelsen
i n d m u r e t egetræsrammer. D ø r e n har rundbuet stik af
kilesten. I det indre ses kirkens hovedalter stående i
den m e d halvkuppelhvælv dækkede apsis samt, mellem k o r og skib, t r i u m f b u e n , der har skråkantede
kragbånd og flankeres af sidealternicher, hver med sit
sidealter; ved langvæggene er m u r e d e bænke. I kor
og skib er der flade lofter af planker, s ø m m e t på u n dersiden af bjælkerne eller henlagt ovenpå. Tagværket karakteriseres ved, at spærene, der foroven sammenholdes af hanebånd, ved hjælp af skråstivere er
forstøttet ned på loftsbjælkerne (bindbjælkerne), u n der hvis fremspringende hoveder der som lukke i tagskægget er fastgjort sugfjæle, notet i m u r r e m m e n ; de
øvrige samlinger er bladede eller delvis tappede. Tagbeklædning af spån eller »bæverhaler« af ældste type.

Fig.
und
rem
das

2. Schematische Darstellung einer aus Feldstein
Bruchstein erbauten romanischen Kirche in ihursprünglichen Zustand. Das ganze Gebäude,
aus Apsis, C h o r u n d Schiff besteht, ruht auf

einem Sockel mit zwei Vorsprüngen, von deren der
untere eine normale Schicht mit geraden Kanten ist,
wärend der obere schräge Kanten hat. Die M a u e r n
sind mit Putz verkleidet. Im Schiff zeigt abgebrökkelter Putz, daß die Ecken und (rundbogigen) M a u eröffnungen der Kirche aus Kalkstein- oder Kalktuffquadern von sehr unterschiedlicher Größe und F o r m
aufgeschichtet ist, während das M a u e r w e r k im übrigen aus rohen und gespaltenen Feldsteinen in ziemlich gleichmäßigen Schichten besteht; an einzelnen
Stellen hat m a n kleine, blättrige Stückchen v e r w e n det, indem m a n die Steine schräg gesteilt hat, » O p u s
spicatum«. In die Laibung der kleinen, hochgelegenen Fenster, die sich nach beiden Seiten trichterförm i g erweitern, w u r d e n bei der A u f f ü h r u n g R a h m e n
aus Eichenholz eingemauert. Die T ü r hat einen r u n d bogigen Stich aus Keilsteinen. Im Inneren der Kirche
sieht m a n den Hauptaltar, der in der mit einem Halbkuppelgewölbe überdeckten Apsis steht, und zwischen C h o r und Schiff den T r i u m p h b o g e n , der abgeschrägte Kämpfergesimse hat und v o n Seitenaltarnischen, jede mit einem Seitenaltar, flankiert wird; an
den Längswänden befinden sich gemauerte Bänke.
C h o r und Schiff haben flache Decken aus Bohlen, die
an der Unterseite der Balken angenagelt oder obenauf
gelegt sind. Der Dachstuhl ist dadurch gekennzeichnet, daß die Sparren in j e d e m Gebinde oben v o n
Kehlbalken zusammengehalten werden und unten
durch Streben gegen den Deckenbalken (Binderbalken) abgestützt werden. Als Verschluß der D a c h traufe ist ein Windbrett an den Balkenköpfen befestigt, u . z w . eingenutet in die Mauerlatte; die übrigen
Verbindungen sind verblattet oder teilweise verzapft.
Dachdeckung: Schindeln oder »Biberschwänze« ältesten Typs.

INDLEDNING

DE HISTORISKE INDLEDNINGER
Disse indledninger redegør, h v o r det er muligt,
for kirkens grundlæggelse og anfører oplysninger om dens administrative og ø k o n o m i s k e historie samt ejerforhold. D e t sidste, der giver sig
til kende i besiddelsen af patronatsretten og (til
tider) kirketienden, kræver en k o r t almen redegørelse: Middelalderkirkerne er almindeligvis
o p f ø r t af lokale jordbesiddere, der tilvejebragte
b y g g e g r u n d , -materialer og præstejord og til
gengæld opfattede sig s o m en art ejere af kirken.
M e d indførelsen af tiende i begyndelsen af
1100'erne blev der etableret kirkesogne, hvis beboere generelt fik m e d a n s v a r for b y g n i n g e r n e s
opførelse og vedligeholdelse, idet denne nye, alm e n e skat ikke blot tilkom præsten og bispen,
m e n også k i r k e b y g n i n g e n . D e n s tredjedel af tienden (bygningstienden) må g r u n d l æ g g e r n e og
deres arvinger e n d n u i Valdemarstiden have
g j o r t f o r d r i n g på. M e n m e d kirkens nye, k a n o niske lovgivning i n d s k r æ n k e d e paverne de
verdslige bygherrers beføjelser til en patronatsret,
s o m ikke b u n d e d e i ejendomsret, og s o m f o r u d e n rene æresrettigheder k u n gav kirkepatronen
ret til ved præstevakance at præsentere en k a n d i dat for stiftsbispen, dvs. en præsentationsret. En
stadig bredere indsats ved kirkebyggeriet b i d r o g
i løbet af 1200'erne til reelt at frigøre b y g n i n g s tienden fra patronerne. Fra o. 1300 indgik den til
en selvstændig bygningsfond (fabrica), forvaltet af
to kirkeværger, s o m valgtes af sognet og var
underlagt sysselprovstens tilsyn. P a t r o n e r n e
trængtes ikke k u n ud af b y g n i n g s f o r v a l t n i n g e n .
Arvedelinger førte til opsplitning og d e r m e d
svækkelse af præsentationsretten, s o m i nogle
sogne søgtes u d ø v e t n æ r m e s t kollektivt s o m et
sognepatronat.
I senmiddelalderen var flere sysselprovstier
blevet nedlagt, og tilsynet m e d k i r k e b y g n i n gerne og de årlige høringer af kirkernes r e g n skaber var overdraget herredsprovster, u d n æ v n t
af bisperne. Langt de fleste kirkers patronatsrettigheder var ligeledes overgået til stiftsbisperne. Enkelte var d o g knyttet til adelsgårde,
m a n g e kirker lå u n d e r k o n g e n s patronat (således
de fleste bykirker), og endelig var m a n g e k o m -
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A u f dessen Zehntdrittel (Bauzehnten) m ö g e n sow o h l die G r ü n d e r als auch ihre E r b e n noch
w ä h r e n d der »Waldermarszeit« des 12.-13. Jhs.
A n s p r u c h e r h o b e n haben. M i t der neuen k a n o nischen Gesetzgebung begrenzten die Päpste das
Recht der weltlichen B a u h e r r e n j e d o c h auf ein
Patronatsrecht, das nicht auf d e m V e r m ö g e n s recht beruhte, s o n d e r n das ein reines Ehrenrecht
w a r u n d darüberhinaus d e m Kirchenpatron n u r
das Präsentationsrecht zugestand, d.h. das Recht,
d e m Bischof einen Kandidaten vorzuschlagen
(ius praesentandi). D a ß i m m e r m e h r Personen,
u . z w . auch breite Schichten der B e v ö l k e r u n g ,
durch Spenden u n d Stiftungen a m Kirchenbau
teilnahmen f ü h r t e im Verlaufe des 13. Jhs. zu
einer reellen Freistellung des Bauzehnten v o n
d e m Patronat. Seit A n f a n g des 14. Jhs. ging der
Z e h n t in eine selbständige Baukasse (fabrica)
über, die v o n zwei v o n der P f a r r g e m e i n d e
gewählten u n d der Aufsicht des Syssel(»Gau«-)Propstes unterstellten Kirchenpfleger
verwaltet w u r d e . Die Patrone w u r d e n nicht n u r
aus der B a u v e r w a l t u n g verdrängt; auch Erbteilungen f ü h r t e n zur Aufsplitterung u n d damit
zur S c h w ä c h u n g des Präsentationsrechts, das
m a n in einigen P f a r r g e m e i n d e n fast kollektiv
wie
ein
Gemeindepatronat
auszuüben
versuchte.
Im Spätmittelalter w a r e n m e h r e r e Sysselprobsteien niedergelegt u n d die Aufsichtspflicht
über die kirchlichen G e b ä u d e sowie die jährlichen H a u s h a l t s a b r e c h n u n g e n der Kirchen den
bischöflich berufenen Lokalpröpsten (Hardespröbsten) ü b e r t r a g e n w o r d e n . Die Patronats
rechte der bei w e i t e m meisten Kirchen w a r e n
ebenfalls auf die Bischöfe ü b e r g e g a n g e n . E i n zelne Kirchen k n ü p f t e n sich j e d o c h an Adelshöfe, viele g e h ö r t e n z u m Patronat des Königs
(so die meisten Stadtkirchen), u n d schließlich
w a r e n viele unter das Patronat geistlicher Institutionen wie Kloster u n d Stiftskapitel gelangt.
Bei diesen w u r d e das Patronatsrecht fast i m m e r
zu einer Einverleibung (Inkorporation) der Kirche,
oder eher ihres P f a r r a m t s (Mensa) erweitert, so
daß die A u s f ü h r u n g einem schlecht bezahlten
Vikar (evt. einem M ö n c h ) überlassen w e r d e n
k o n n t e , u n d der M e h r b e t r a g somit der Institu-
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Fig. 3. S a m m e kirke i slutningen af middelalderen,
efter flere o m b y g n i n g e r helt gotisk præget. I tiden o.
1350-1450 har det romanske skib fået to fag krydshvælvinger af munkesten. Som støtte for disse er ved
væggene rejst dobbeltfalsede piller, der i vederlagshøjde er afsluttet m e d kragbånd, hvis profil består af
skråkant over rundstav, adskilt af et almindeligt
skifte. Skjoldbuerne ved væggene og den tværgående
gjordbue, der alle er spidsbuede og helstens brede,
kantes af rundstave langs de halvstens hvælvingskapper. De halvstens ribber er uprofilerede. Af langhusets r o m a n s k e vinduer er det vestre par blevet dækket
af hvælvingspiller og derfor tilmurede; k u n det østre
par har endnu kunnet benyttes. O. 1500 er kirken så
blevet o m d a n n e t til en sengotisk langhuskirke, idet
apsis og kor er blevet n e d b r u d t og skibet forlænget to
fag m o d øst. I stedet for sokkel har det nye bygningsafsnit en kraftig syld af store kampesten. I m u r v æ r ket, der står blankt, er en del r o m a n s k e kridt- og
frådstenskvadre blevet genanvendt og ses uregelmæssigt fordelt i bælter, m e n ellers er materialet m u n k e sten i munkeskifte, de m ø r k b r æ n d t e sten f o r m u r e t
som bindere, der enkelte steder danner en slags rudemønster. I syd ses i hvert af de to fag et stort falset,
fladbuet vindue; et tilsvarende har samtidig fortrængt
det sydøstligste af skibets r o m a n s k e vinduer. I det
indre er de samtidige hvælv indbygget i væggene,

h v o r f o r hvælvingspiller og særlige skjoldbuer m a n g ler. K u n i sammenstødet m e d det østligste af de ældre
hvælv i skibet har det været nødvendigt at o p f ø r e en
ekstra gjordbue, hvilende på spinkle vægfremspring.
Hvælvingerne er i øvrigt af s a m m e type som skibets,
dog mangler der rundstave langs kappekanterne. Op
ad østvæggen ses kirkens hovedalter. Ved s a m m e lejlighed er det romanske skibs m u r e blevet forhøjet, og
hele bygningen har fået muret gesims, bestående af to
udkragede skifter, samt nyt tagværk og nye gavle.
Tagværket, der har to lag hanebånd, er af k r y d s båndstype. H v e r t krydsbånd er forneden bladet til
den korte, vandrette spærsko, krydser den på denne
rejste spærstiver samt, højere oppe, det underste hanebånd og er med sin anden ende bladet fast til det
modsatte spær. Gavlene har kamtakker, afdækket
med munketegl (munke og nonner); hele taget er
hængt med det s a m m e materiale. Foran syddøren er
der rejst et våbenhus. Døren, der er falset, er r u n d buet m e d spidsbuet spejl. Gavlens dekoration består
af syv højblændinger m e d varierende afdækninger aftrappet, vandret, spærstikformet og spidsbuet. De
hertil svarende syv kamtakker afsluttes foroven m e d
svage, vandrette udkragninger, »bryn«, og er hængt
med munketegl. I denne sengotiske langhuskirke har
der ikke været noget egentligt, arkitektonisk m a r k e ret skel mellem kor og skib som i den ældre, r o m a n -
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ske. I stedet har det som kor tjenende østligste fag
været adskilt fra resten af kirken ved et trægitter,
foran hvilket eventuelle sidealtre har været anbragt.
Fig. 3. Dieselbe Kirche am Ende des Mittelalters;
nach mehreren U m b a u t e n trägt sie ein vollkommen
gotisches Gepräge. In der Zeit um 1350-1450 erhielt
das romanische Schiff zwei Joche Kreuzrippengewölbe aus Backsteinen. Als Stützen für diese wurden
an den Wänden doppelt gefalzte Pfeiler errichtet, die
in Widerlagerhöhe mit Kämpfergesimsen abgeschlossen sind, deren Profil aus einer Schrägkante über
einem, durch eine normale Schicht getrennten,
Rundstab besteht. Die Schildbogen an den Wanden
und der Quergurt sind spitzbogig, einen ganzen Stein
breit und mit je einem Begleitrundstab versehen. Die
Gewölbekappen sind einen halben Stein dick, die
Rippen einen halben Stein breit und unprofiliert. Von
den romanischen Fenstern des Langhauses wurde das
westliche Paar durch Gewölbepfeiler verdeckt und
daher zugemauert; nur das östliche Paar konnte weiterhin benutzt werden. Um das Jahr 1500 wurde die
Kirche dann in eine spätgotische Langhauskirche u m gewandelt, indem die Apsis und der C h o r niedergerissen und das Schiff um zwei Joche nach Osten hin
verlängert wurden. Anstatt eines eigentlichen Sockels
hat der neue Gebäudeabschnitt ein kraftiges Fundament aus Feldstein. Im Mauerwerk, das blank steht,
wurde eine Anzahl romanische Kalkstein- und Kalktuffquadern wiederverwendet und verteilen sich in
unregelmäßigen Streifen, im übrigen aber ist das M a terial Backstein in gotischem Verband, wobei die
dunkelgebrannten Ziegel als Binder gemauert sind
und an einzelnen Stellen eine Art von Rautenmuster
bilden. An der Südseite sieht man in jedem der beiden
Joche ein großes gefalztes flachbogiges Fenster; ein
ebensolches hat zugleich das am weitesten südöstlich
gelegene romanische Fenster im Schiff verdrängt. Im
Inneren wurden die aus der gleichen Zeit stammenden Gewölbe in die Wände eingebaut, weshalb sich
hier weder Gewölbepfeiler noch Schildbogen finden.
N u r wo sie mit dem östlichsten der älteren Gewölbe
im Schiff zusammenstoßen, war es notwendig, einen
eigenen Gurtbogen zu errichten, der auf kleinen
Mauervorsprüngen ruht. Die Gewölbe sind im übrigen v o m gleichen Typ wie die im Schiff, nur fehlen
die Rundstäbe an den Kanten der Kappen entlang. An
der O s t w a n d steht der Hauptaltar der Kirche. Gleichzeitig wurden die Mauern des romanischen Schiffs
erhöht, und das ganze Gebäude erhielt ein gemauertes Gesims, das aus zwei vorkragenden Schichten besteht, sowie einen neuen Dachstuhl und neue Giebel.
Jedes Gebinde hat zwei Kehlbalken und zwei Kreuzstreben (Schwerterdach). Jede Kreuzstrebe ist unten
mit dem kurzen, waagrechten Dachbinder verblattet,
kreuzt die Stuhlsäule sowie, weiter oben, den unter-

13

EINLEITUNG

sten Kehlbalken und ist am anderen Ende mit dem
entgegengesetzten Sparren verblattet. Die Giebel haben Treppen, die mit M ö n c h - und Nonnenziegeln
abgedeckt sind; das ganze Dach ist mit dem gleichen
Material gedeckt. Vor der Südtür wurde eine Vorhalle errichtet. Die Tür, die gefalzt ist, ist rundbogig
und hat ein spitzbogiges Giebelfeld. Die Giebeldekoration besteht aus sieben gestuften Blenden mit unterschiedlicher Abdeckung - abgestuft, waagrecht,
dachförmig und spitzbogig. Die entsprechenden, sieben Giebeltreppen werden oben mit schwachen
waagrechten Vorkragungen, »Brauen«, abgeschlossen und sind mit Mönchen und N o n n e n gedeckt. In
dieser spätgotischen Langhauskirche gab es keine eigentliche, architektonisch markierte Grenze zwischen
Chor und Schiff, wie in den älteren, romanischen
Kirchen. Anstatt dessen war das als Chor dienende
östliche Joch v o m übrigen Teil der Kirche durch ein
hölzernes Gitter getrennt, vor dem eventuelle Seitenaltäre angebracht waren.

tion

zufiel.

Unter

besonderen

Umständen

k o n n t e die I n k o r p o r a t i o n a u c h die B a u k a s s e u n d
i h r e n Z e h n t e n d e r K i r c h e b e t r e f f e n . W a r dieses
d e r Fall o b l a g d e r I n s t i t u t i o n die V e r a n t w o r t u n g
für U n t e r h a l t u n g u n d Ausstattung der Pfarrkirche.
M i t d e r R e f o r m a t i o n w u r d e n die Z u s t ä n d i g keiten u n d Rechte der Bischöfe v o m K ö n i g
ü b e r n o m m e n , d e r d a m i t das P a t r o n a t s r e c h t f ü r
fast s ä m t l i c h e K i r c h e n i m d ä n i s c h e n R e i c h e r hielt. D e m G e d a n k e n L u t h e r s ü b e r die G e m e i n demitbestimmung

folgend,

verzichteten

die

K ö n i g e j e d o c h bis z u m A b s o l u t i s m u s a u f die
E r n e n n u n g der Pfarrer. Die übergeordnete A u f sicht ü b e r die k i r c h l i c h e n G e b ä u d e blieb i m g r o ß e n u n d g a n z e n e r h a l t e n , d a d e r K ö n i g die n o c h
e x i s t i e r e n d e n R e c h t e u n d P f l i c h t e d e r Sysselp r ö p s t e a n e r k a n n t e . I n d e n ü b r i g e n Teilen des
L a n d e s w u r d e die A u f s i c h t s p f l i c h t b e s o n d e r e n
Lehensmännern übertragen,

deren Arbeit auf

d i e s e m G e b i e t j e d o c h s c h o n seit u n g e f ä h r 1580
der a l l g e m e i n e n L e h e n s v e r w a l t u n g ü b e r g e b e n
w u r d e . Dieses Verhältnis k a m zu Zeiten C h r i stian I V d u r c h die A n b r i n g u n g v o n W a p p e n des
K ö n i g s , b z w . des ö r t l i c h e n L e h e n s m a n n e s a u f
neuem Kircheninventar zum Ausdruck.
Die Zuständigkeiten der w e n i g e n Adelspat r o n e w u r d e n d a n a c h a u f ein e i g e n t l i c h e s Ernennungsrecht

erweitert;

gleichzeitig

wurde

ihnen
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m e t u n d e r patronat af gejstlige institutioner sås o m klostre og kapitler. Disse fik næsten altid
deres patronatsret u d b y g g e t m e d en annektering
(inkorporation) af kirken eller rettere af dens p r æ steembede (præstebordet), således at betjeningen
k u n n e overlades en lavtlønnet vikarpræst (evt.
en m u n k ) og det o v e r s k y d e n d e tilfalde institutionen. I særlige tilfælde k u n n e i n k o r p o r a t i o n e n
også o m f a t t e kirkens b y g n i n g s f o n d og dens tiende. Institutionen m å t t e i givet fald påtage sig
ansvar for at vedligeholde og udstyre sognekirken.
M e d r e f o r m a t i o n e n overtoges bispernes beføjelser og rettigheder af k o n g e n , der h e r m e d
fik patronatsret til næsten alle rigets kirker. Følgende Luthers tanker o m menighedsindflydelse
afstod k o n g e r n e d o g indtil enevælden fra at indsætte præster. D e t o v e r o r d n e d e tilsyn m e d kirk e b y g n i n g e r n e bevaredes stort set uændret, idet
k o n g e n respekterede de e n d n u eksisterende sysselprovsters rettigheder og pligter. I de øvrige
dele af landet blev tilsynet overdraget særligt
u d p e g e d e stiftslensmænd, hvis arbejde på dette
o m r å d e d o g allerede fra o. 1580 lagdes ud til den
almindelige lensmandsadministration.
Dette
gav sig i Christian IV's tid typisk til kende ved
k o n g e n s og den stedlige lensmands våbener på
nyanskaffet kirkeinventar.
De få adelspatroner fik nu udvidet deres beføjelser til en egentlig kaldsret (præsteindsættelse), ligesom de fik råderet over b y g n i n g s t i e n den - i m o d at holde kirken vedlige - og således
reelt f r e m s t o d s o m kirkeejere. Deres antal var beskedent indtil enevælden, da rigets p e n g e n ø d
søgtes i m ø d e g å e t ved, at k o n g e n realiserede en
r æ k k e værdier. D o m k a p i t l e r n e , og d e r m e d sysselprovstierne, blev nedlagt, og i løbet af en årrække solgtes næsten alle landets kirker til private. K i r k e r n e blev o f t e k ø b t af den lokale herregård eller indgik i et baroni eller grevskab.
M e n også velaflagte byboer, studeprangere og
k r o h o l d e r e k ø b t e og spekulerede i kirker, liges o m det f o r e k o m , at en kirke erhvervedes af et
antal s o g n e b e b o e r e eller af sognet i fællesskab
(en art nye sognepatronater). D e t sidste forek o m især efter o. 1800, da kirkeejerskabet k o m
u n d e r kritik og 1809 blev modificeret ved kalds-

das Verfügungsrecht über den B a u z e h n t e n - gegen U n t e r h a l t u n g der kirchlichen G e b ä u d e - zugestanden; sie traten s o m i t als die eigentlichen
Kirchenbesitzer auf. Ihre Anzahl w a r bescheiden
bis z u m A b s o l u t i s m u s , w o m a n die G e l d k n a p p heit des Königreichs d a d u r c h zu begegnen v e r suchte, i n d e m der K ö n i g eine Anzahl v o n seiner
Besitztümer verkaufte. Die D o m k a p i t e l , u n d
s o m i t auch die Sysselpröpsteien, w u r d e n niedergelegt, u n d innerhalb einer Reihe v o n J a h r e n
w u r d e n fast sämtliche Kirchen des Landes an
Private verkauft. O f t w u r d e n die Kirchen v o n
den örtlichen Adelsherren g e k a u f t oder v o n
einer Baronie oder Grafschaft ü b e r n o m m e n .
A b e r auch f ü r gutsituierte S t a d t b e w o h n e r , O c h senhändler u n d Gastwirte w u r d e n Kirchen zu
einem
Spekulationsgeschäft;
und
genauso
k o n n t e es geschehen, daß eine Anzahl G e m e i n demitglieder oder eine ganze P f a r r g e m e i n d e
eine Kirche kauflich e r w a r b (eine Art neuer G e meindepatronate). Von d e m Letztgenannten gab
es viele Beispiele, besonders in der Zeit um
1800, als das K i r c h e n e i g e n t u m auf Kritik stieß
u n d 1809 durch die R e d u k t i o n des E r n e n n u n g s rechts auf ein Vorschlagsrecht (ius proponendi) m o difiziert w u r d e . Dieses Recht w u r d e bei der E i n f ü h r u n g des dänischen Grundgesetzes 1849 aufgehoben, u n d die Kirchenbesitzer w u r d e n hiernach Kirchenzehntbesitzer b e n a n n t . Schließlich
erfolgte 1903 die gesetzliche A u f h e b u n g des
Z e h n t e n ; dieses veranlaßte gleichzeitig einen
schnelleren Ü b e r g a n g der Kirchen zu selbständigen Stiftungen. Vor 1915 w a r über die H ä l f t e der
Kirchen im Lande zu selbständigen Stiftungen
ü b e r g e g a n g e n , u n d heute sind es so gut wie alle.
Die Einleitungen enthalten keine vollständigen Verzeichnisse der Patrone u n d Kirchenbesitzer, besonders nicht w e n n die Kirchen im festen
Besitz der G u t s h ö f e oder der g r ö ß e r e n H ö f e w a ren, deren Besitzer bei Trap D a n m a r k leicht zu
finden sind. J e d o c h w i r d eine K l ä r u n g des Z e i t p u n k t s f ü r den Ü b e r g a n g der Kirche in privates
E i g e n t u m , b z w . den Ü b e r g a n g zur selbständigen Stiftung im Sinne des Gesetzes v o n 1903 angestrebt.
In den Einleitungen finden sich fernerhin A n gaben über katholische Schutzheilige sowie ü b e r
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rettens r e d u k t i o n til en forslagsret (ius proponendi). D e n ophævedes m e d g r u n d l o v e n 1849,
og kirkeejerne benævntes herefter kirketiendeejere. Endelig afløstes tienden 1903 ved en lov,
der også gav tilskyndelse til kirkernes o v e r g a n g
til selveje. Inden 1915 var over halvdelen af landets kirker selvejende og nu så g o d t s o m alle
kirker.
Indledningerne giver ikke fuldstændige lister
over patroner og kirkeejere, specielt ikke når
kirker var fast tilknyttet godser eller større
gårde, idet disses ejere let kan findes i Trap D a n m a r k . S o m et m i n i m u m søges klarlagt tidsp u n k t e t for kirkens o v e r g a n g fra offentlig til
privat eje og for o v e r g a n g til selveje ifølge loven
1903.
Indledningerne anfører endvidere oplysninger
om katolske værnehelgener samt helgennavne
k n y t t e t til sidealtre. Hellige kilder i kirkens u m i d delbare nærhed omtales, ligesom f o r s v u n d n e
kirker og kapeller i sognet nævnes her, hvis deres
n æ r m e r e lokalisering og b y g n i n g er uoplyst.
Sagn knyttet til kirken refereres kort. Af kaldshistorien oplyses hovedsageligt, h v o r n å r det pågældende sogn har været anneks eller hovedsogn
til andre sogne.

KIRKEGÅRDE OG BYGNINGER
Først omtales kirkernes beliggenhed; deres plads
i f o r h o l d til den n æ r m e s t e o m g i v e n d e b e b y g gelse ses på landsbyplaner, kopieret efter originalerne i K o r t - og Matrikelstyrelsen. H v o r sådanne forlæg ikke har været til stede, er anvendt
udsnit af ældre landkort.
Herregårde, voldsteder og oldtidshøje n æ v nes, hvis de findes i kirkens nærhed.
Kirkegårdenes gamle grænser e r m e d o m trentlig n ø j a g t i g h e d gengivet på de gamle kort,
m e n s kirkegårdsudvidelser og købstædernes annekskirkegårde så g o d t s o m u d e l u k k e n d e er fra
18-1900'erne. Fritliggende bygninger på eller ved
kirkegårdene, såsom benhuse, kirkelader, og
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Heilige, denen Seitenaltäre g e w i d m e t waren.
Hier w e r d e n heilige Quellen in unmittelbarer
N ä h e der Kirche sowie v e r s c h w u n d e n e Kirchen
und Kapellen der P f a r r g e m e i n d e e r w ä h n t , falls es
keine nähere A n g a b e n über ihre Lage u n d G e bäude gibt. M i t der Kirche v e r k n ü p f t e Sagen
w e r d e n kurz wiedergegeben. Aus der P f a r r g e schichte w i r d n u r e r w ä h n t , w a n n die G e m e i n d e
eine Filiale oder Hauptpfarrgemeinde anderer
Pfarrbezirke war.

FRIEDHÖFE U N D GEBÄUDE
Zuerst w i r d die Lage der Kirche beschrieben;
ihre Placierung im Verhältnis zur nächsten sie
u m g e b e n d e n B e b a u u n g geht aus D o r f p l ä n e n
hervor. In der Regel w u r d e n diese Pläne nach
den im Katasteramt befindlichen Originalen k o piert. Wo solche Vorlagen nicht v o r h a n d e n w a ren, w u r d e n Ausschnitte aus älteren Landkarten
v e r w e n d e t . Rittergüter, Standorte v e r s c h w u n dener B u r g e n u n d H ü n e n g r ä b e r w e r d e n erw ä h n t , w e n n sie in der N ä h e der Kirche liegen.
Die alten Grenzen der Friedhöfe sind mit annähernder Genauigkeit auf den alten Plänen angegeben, w ä h r e n d Friedhofserweiterungen ebenso wie die Filialfriedhöfe in den Städten so gut wie
ausschließlich aus d e m 19. u n d 20. J a h r h u n d e r t
s t a m m e n . Freistehende Gebäude auf oder neben
den Friedhöfen, wie Beinhäuser, Z e h n t s c h e u nen, Pferdeställe, Glockenstapel u n d Glockenhäuser sowie Leichenhalle w e r d e n im Z u s a m m e n h a n g mit den Friedhöfen behandelt, u n d
hier w e r d e n auch Pranger u n d Halseisen e r w ä h n t .
Zu j e d e r Gebäudebeschreibung gehört ein
G r u n d r i ß u n d eventuell ein Q u e r s c h n i t t . Die
Grundrisse w u r d e n im M a ß s t a b 1:100 vermessen
u n d im M a ß s t a b 1:300 wiedergegeben. Die v e r schiedenen- Bauabschnitte u n d B a u p e r i o d e n der
Kirchen sind nach einem chronologischen System, das aus Fig. 1, S. 9 h e r v o r g e h t , schraffiert.
Wo nichts anderes angegeben ist, ist N o r d e n
oben. Die Pläne sind reine Bauzeichnungen,
u n d das Inventar - abgesehen v o n eventuellen
mittelalterlichen g e m a u e r t e n Altären, Taufstein-
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-stalde, klokkestabler, k l o k k e h u s e og ligkapeller behandles i forbindelse m e d disse, og her findes tillige o m t a l e af eventuelle gabestokke og halsjern.
Til hver bygningsbeskrivelse hører en g r u n d plan og eventuelt et tværsnit. Grundplanerne er
optaget i målestok 1:100 og gengives i 1:300.
Kirkernes forskellige bygningsafsnit og b y g g e perioder er skraveret efter et k r o n o l o g i s k system, s o m f r e m g å r af signaturoversigten fig. 1.
Hvis intet andet er angivet, vender n o r d opad.
Planerne er rene b y g n i n g s t e g n i n g e r , og inventar
- bortset fra eventuelle middelalderlige, m u r e d e
altre, d ø b e f o n t e p o d i e r eller b æ n k e - er i reglen
udeladt. Bjælkelofter (og tagværker) er heller
ikke m e d t a g e t , h v o r i m o d hvælvingernes ribber
og buer er vist m e d p u n k t e r e d e linjer, profilerede ribber m e d tredobbelte linjer. I vinduer er
j e r n r a m m e r vist ved én, t r æ k a r m e ved to streger; d ø r e n e er d e r i m o d behandlet s o m åbninger,
hvis enkelte led er f ø r t i g e n n e m s o m p u n k t e r e d e
linjer. O m m u r i n g e r er angivet ved ændret skravering, senere t i l m u r e d e åbninger ved o p t r æ k n i n g af k o n t u r e r n e , for så vidt disse kendes, eller
k u n ved veksling i signaturerne (jfr. teksten til
fig. 1); sidder to åbninger - f.eks. dør og v i n d u e
- over hinanden, således at de skærer hinanden i
planen, er den øverste vist ved p u n k t e r e d e linjer
u d e n skravering. I b y g n i n g s d e l e m e d flere s t o k v æ r k er k u n det nederste givet i h o v e d p l a n e n .
Tværsnittene er tegnet i målestok 1:50 og g e n gives i 1:150. De er s o m regel lagt i skibets østligste fag og set m o d øst, således at t r i u m f v æ g gen tegner sig i opstalt. H v a d der g e n n e m
t r i u m f b u e n m å t t e k u n n e skimtes af koret, er
ikke m e d t a g e t , og inventar er udeladt, ligesom
det er tilfældet på planerne. Gengivelsen af tagmateriale, lægter og n y e tagværker gør ikke f o r dring på punktlig n ø j a g t i g h e d . H v o r det s k ø n nes rimeligt, er vinduer og e j e n d o m m e l i g e enkeltheder u d e n for snittet projiceret ind på tegningen.
Bygningsbeskrivelsernes o r d e n er aldersfølgen, de ældste dele først, de yngste sidst; også
o m d a n n e l s e r - for så vidt de er af større o m f a n g
- er indføjet i deres historiske rækkefølge; d o g
behandles bygningsafsnit, der er g e n o p f ø r t af

podien oder B ä n k e n - ist in der Regel ausgelassen. Balkendecken u n d D a c h s t u h l sind auch
nicht angegeben, w o g e g e n die Rippen u n d B o gen der G e w ö l b e als punktierte Linien aufscheinen, profilierte R i p p e n als drei parallele Linien.
In den Fenstern sind eiserne Fensterrahmen
durch einen, H o l z r a h m e n d u r c h zwei Striche
gekennzeichnet; die T ü r e n dagegen w e r d e n als
Ö f f n u n g e n behandelt, deren einzelne Teile als
punktierte Linien d u r c h g e z o g e n sind. U m m a u e r u n g e n sind durch geänderte Schraffierung
angegeben, später z u g e m a u e r t e Ö f f n u n g e n
durch ausgezogene K o n t u r e n , w e n n m a n diese
kennt, sonst n u r durch Ä n d e r u n g der Bezeichn u n g (vgl. Fig. 1); w e n n zwei Ö f f n u n g e n - z.B.
T ü r u n d Fenster - übereinanderliegen, so daß sie
sich im Plan überschneiden, w i r d die oberste
durch punktierte Linien o h n e Schraffierung angegeben. Bei Bauteilen mit m e h r e r e n S t o c k w e r ken ist n u r das unterste im H a u p t p l a n angegeben. Querschnitte w e r d e n im M a ß s t a b 1:50 v e r messen u n d im Verhältnis 1:150 w i e d e r g e g e b e n .
In der Regel sind sie d u r c h das östlichste J o c h
des Schiffs gelegt, u . z w . nach O s t e n gesehen, so
daß die T r i u m p h b o g e n w a n d im A u f r i ß gezeigt
w i r d . Die Wiedergabe v o n Dachmaterialien,
Latten u n d neue D a c h k o n s t r u k t i o n e n erhebt
keinen A n s p r u c h auf peinliche Genauigkeit. Wo
es angemessen erscheint, w e r d e n F e n s t e r ö f f n u n gen u n d b e m e r k e n s w e r t e Einzelheiten außerhalb des Schnittes hineinprojiziert.
D e r A u f b a u der B a u b e s c h r e i b u n g e n ist c h r o nologisch, die ältesten Teile k o m m e n zuerst, die
j ü n g s t e n zuletzt; auch U m b a u t e n - w e n n sie
g r ö ß e r e n U m f a n g s sind - w e r d e n in die geschichtliche Reihenfolge eingefügt; doch w e r den Bauabschnitte, die aus d e m u r s p r ü n g l i c h e n
Material u n d am ursprünglichen Platz w i e d e r a u f g e f ü h r t w u r d e n (z.B. Apsis, C h o r ) , in Verb i n d u n g mit den ursprünglichen behandelt.
Wenn die Gebäudeteile gleich alt sind oder die
chronologische Reihenfolge unsicher ist, geht
die Beschreibung in der Regel v o n O s t e n nach
Westen, v o n u n t e n nach oben, v o n außen nach
innen; die u n t e r e n R ä u m e des T u r m e s w e r d e n
j e d o c h v o r d e m Treppenhaus u n d den oberen
S t o c k w e r k e n beschrieben.

INDLEDNING

oprindeligt materiale og på oprindelig plads
(f.eks. apsis, kor), i s a m m e n h æ n g m e d de o p rindelige. Er bygningsdelene j æ v n g a m l e , eller
er aldersfølgen usikker, foretages beskrivelsen i
reglen fra øst m o d vest, fra neden og opefter, fra
det ydre til det indre; tårnets u n d e r r u m beskrives d o g før trappehuset og de ø v r e s t o k værk.
Ved omtalen af de r o m a n s k e k i r k e b y g n i n g e r
beskrives således k u n , hvad der er bevaret fra
den ældste byggeperiode, og på lignende m å d e
nævnes i gotiske eller senere bygningsdele k u n
de enkeltheder, der er j æ v n g a m l e m e d m u r e n e .
At en r o m a n s k kirke har fået senmiddelalderlige
gesimser eller k a m t a k k e r på gavlene, omtales
altså først i afsnittet om gotiske ændringer, og
på tilsvarende m å d e er eftermiddelalderlige æ n dringer og tilføjelser oftest behandlet i et selvstændigt afsnit. F o r s v u n d n e (til)bygninger o m tales sædvanligvis efter de eksisterende; en fast
undtagelse er spor efter trækirker. G e n n e m g a n gen af kirkebygningernes enkelte afsnit følges af
en redegørelse for eftermiddelalderlige istandsættelser og vedligeholdelser såvel s o m for
eventuelle hovedrestaureringer. H e r e f t e r behandles alle tagværker, og undertiden vil det på
dette sted være hensigtsmæssigt at give en tilsvarende samlet behandling af gulve, vinduer og
opvarmning.
Bygningsbeskrivelsen afsluttes
m e d en k o r t oversigt over kirkens n u v æ r e n d e
tilstand. Endelig nævnes til slut solure og vindfløje.
Ved bygningsbeskrivelsen er det u n d e r f o r stået, at almindelige (sen)gotiske h v æ l v i n g s k a p per altid er halvstens tykke, ligesom de ribber,
hvis b r e d d e angives s o m halv- eller kvartstens,
er retkantede og uprofilerede.
De mål, der gives på r o m a n s k e murhøjder, er
k u n omtrentlige, især da terrænet oftest er h æ vet og m u r e n e s ø v r e skifter æ n d r e d e eller o m m u r e d e ; adskillige mål er ikke noteret i teksten,
m e n f r e m g å r af tegningerne. Murstensmål m e d tages, så vidt det er m u l i g t og skønnes af værdi.
A n g å e n d e de vigtigste skiftegangstyper og enkeltheder s o m blændinger, døre, gavle, hvælvinger, vinduer m . m . henvises til f a g o r d b o g e n
og dens illustrationer.

EINLEITUNG

17

So w i r d bei der Beschreibung der r o m a n i schen K i r c h e n g e b ä u d e n u r das geschildert, was
aus der ältesten B a u p e r i o d e erhalten geblieben
ist, u n d ebenso w e r d e n bei gotischen oder späteren Gebäudeteilen n u r die Einzelheiten genannt,
die ebenso alt sind wie die M a u e r n . D a ß eine
romanische Kirche spätmittelalterliche Gesimse
oder Giebeltreppen erhalten hat, w i r d somit erst
im Abschnitt über gotische Ä n d e r u n g e n angeführt, und dementsprechend werden Änderungen u n d A n b a u t e n , die aus nachmittelalterlicher
Zeit s t a m m e n , meist in einem selbständigen
Abschnitt behandelt. V e r s c h w u n d e n e (An)bauten w e r d e n f ü r g e w ö h n l i c h nach den erhalten
gebliebenen erörtert; eine feste A u s n a h m e bilden Spuren v o n Holzkirchen. Im Anschluß an
die D u r c h n a h m e der einzelnen Abschnitte des
Kirchengebäudes folgt eine Ü b e r s i c h t über R e paraturen u n d Instandhaltung nach d e m Mittelalter sowie über eventuelle H a u p t r e s t a u r i e r u n gen. D a n a c h w i r d die gesamte Dachkonstruktion
behandelt, u n d m a n c h m a l ist es an dieser Stelle
z w e c k m ä ß i g , die F u ß b ö d e n , die Fenster u n d die
Beheizung einer ähnlichen G e s a m t b e h a n d l u n g
zu unterziehen. Die Gebäudebeschreibung w i r d
mit einer kurzen Ü b e r s i c h t über den jetzigen
Z u s t a n d der Kirche abgeschlossen. Zuletzt w e r den Sonnenuhren u n d Wetterfahnen e r w ä h n t .
Bei den B a u b e s c h r e i b u n g e n ist es implizit
stillschweigend vorausgesetzt, daß g e w ö h n l i c h e
(spät)gotische G e w ö l b e k a p p e n einen halben
Stein dick sind, u n d daß die Rippen, deren Breite
mit einem halben oder einem Viertelstein angegeben w i r d , geradkantig u n d unprofiliert sind.
Die Abmessungen, die f ü r eine romanische
Mauerhöhe angegeben w e r d e n , sind n u r u n g e fähr, insbesondere, da sich das Gelände meist
erhöht hat u n d die oberen Schichten der M a u e r n
geändert oder u m g e m a u e r t w u r d e n ; eine Reihe
v o n A b m e s s u n g e n sind nicht im Text angef ü h r t , sondern gehen aus den Z e i c h n u n g e n hervor. Ziegelabmessungen w e r d e n angegeben, wo
es m ö g l i c h ist u n d v o n Wert erscheint. B e z ü g lich der wichtigsten M a u e r v e r b a n d t y p e n u n d
Einzelheiten wie Blenden, T ü r e n , Giebel, G e wölbe, Fenster u s w . w i r d auf das F a c h w ö r t e r buch u n d dessen A b b i l d u n g e n verwiesen.
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GLASMALERIER, LOFTSMALERIER OG
KALKMALERIER

GLASMALEREI, D E C K E N M A L E R E I
U N D WANDMALEREI

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

Glasmalerei sowie Decken- und Wandmalereien
werden im allgemeinen in selbständigen A b schnitten behandelt, u.zw. so, daß die Gemälde
innerhalb jeder Gruppe in chronologischer Reihenfolge geschildert werden. Wo nur spärliche
Angaben vorliegen, sind diese gegebenenfalls
der Gebäudebeschreibung als letzter Abschnitt
angefügt.

Kalkmaleribeskrivelsen indledes som oftest
med en redegørelse for fremdragelse og restaurering. O m t a l e n af den enkelte udmalings billeder bevæger sig fra øst m o d vest i overensstemmelse med værkets almindelige princip, dog således at hensyn til en eventuel ikonografisk rækkefølge bliver tilgodeset. Hører forsvundne m a lerier sammen med sådanne, som endnu er synlige, hvad enten dette er i selve kirkerummet
eller på overvæggene, behandles de i s a m m e n hæng.

Die Schilderung von Wand- und G e w ö l b e m a lereien wird meist mit einer Darstellung der
Freilegung und Restaurierung eingeleitet. Die
Erörterung der Bilder der einzelnen Ausmalung
geht im Sinne des allgemeinen Grundsatzes des
Werkes von Osten nach Westen, jedoch mit der
Maßgabe, daß eine eventuelle ikonographische
Reihenfolge berücksichtigt wird. Wenn verschwundene und noch sichtbare Gemälde, sei es
im Kirchenraum selbst oder an den Wänden
oberhalb, zusammengehören, werden sie in
Verbindung miteinander behandelt.

INVENTAR

INVENTAR

Beskrivelserne af kirkernes inventar er ordnet i
rækkefølge fra øst til vest, fra alter til klokker,
o m e n d med visse afvigelser, som vil fremgå af
følgende oversigt over de enkelte grupper.

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

alterborde (med helgengrave og relikviegemmer), sidealterborde (med do.), alterbordsforsider og - p a neler (antemensaler), alterklæder

Altartische (Mensen, mit Reliquiengrüften und - behältern), Seitenaltartische (mit do.), Altartischpaneele (»Antemensale«), Altarbehänge (Antependien).
Altäre, Seitenaltäre, einzelne Heiligenfiguren und
kleinere Kruzifixe.
Silberne Altargeräte (Kelche, Patenen, O b l a t e n d o sen, Abendmahlskannen), darunter die für die
Letzte Ö l u n g bestimmten (Krankenkelche, Weingefäße usw.).
Altarleuchter und andere kleinere Altargeräte, wie
Agenden, Kruzifixe, Monstranzen, Räuchergefäße, Aquamanilen, Wasserkessel, Prozessionsleuchter und -kreuze, Meßgewänder, Bischofsstäbe, Petschafte, Beichtzählregister, Meßglocken,
silberner Brautschmuck usw.
Altarschranken (Kniefallschranken).
Lesepulte.
Heiligenfahnen.

altertavler, sidealtertavler, løse helgenfigurer og m i n dre krucifikser
altersølv (kalk, disk, oblatæske, alterkande), herunder berettelsestøj (sygekalk m . m . )

alterstager og andet m i n d r e alterudstyr, såsom alterbøger, bogstole, alterbordskrucifikser, m o n s t r a n ser, røgelseskar, akvamaniler, vandkedler, processionsstager og -kors, messehagler, bispestave, signeter, skriftetavler, messeklokker, brudesølv osv.
alterskranker (knæfaldsskranker)
læsepulte
helgenfaner

INDLEDNING
døbefonte, dåbsfade, dåbskander, fontelåg, fontehimle, dåbstøj, fontegitre, vievandskar
korbuekrucifikser
korgitre
prædikestole, lydhimle, prædikestolsdøre, timeglas
stolestader, herunder korstole, skriftestole, præstestole, degnestole, herskabsstole
kister og skabe, herunder monstransskabe
pengeblokke, pengebøsser, pengetavler, klingpunge
standure
dørfløje
pulpiturer
orgler
salmenummertavler, præsterækketavler, andre tavler,
»løse« malerier, f.eks. præstemalerier
lysekroner, lampetter
kirkeskibe og andet ophængt (her også hatteknager,
undtagen når disse er i direkte forbindelse med stolestader)
ligbårer, ligtøj, ligvogne, jordpåkastelsesspader o.
lign.
tårnure, urskiver (solure behandles under bygning)
klokker, klokkestole

Ældre træinventar er, når intet andet nævnes, af
eg. Yngre, malet inventar fra 17-1800'erne er
som regel af fyrretræ, billedhuggerarbejde fra
1700'erne ofte af lindetræ.
Ved stafferede træarbejder beskrives snitværket først, derefter malerarbejde og malerier. Af
denne gruppering fremgår altid, om en indskrift
er skåret eller malet.

Ved malerier anføres, om der er malet med olie
eller tempera på træ, sten, kobber eller lærred.
Alterborde, der i stort tal består af fast m u r værk fra middelalderen, er i reglen overkalket
og helt eller delvist dækket af træværk, som ikke
kan fjernes, hvorfor nøjagtig angivelse af m a teriale og mål kan være vanskelig eller umulig.
Målene giver først pladens størrelse (længde x
bredde), og til sidst bordets højde. Helgengraven med den lille relikviekapsel (eller - g e m m e ) ,
som efter katolsk skik skulle nedlægges i hvert
alterbord, kan kun omtales i de få tilfælde, hvor
den er eller har været tilgængelig.
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Taufen, Taufschüssel, Taufkannen, Taufdeckel, Taufbaldachine, Taufkleider, Taufgitter, Weihwasserbecken.
Chorbogenkruzifixe (Triumphkreuze).
Chorgitter.
Kanzeln, Schalldeckel, Kanzeltüren, Stundengläser.
Gestühl, darunter Chorgestühl, Beichtstühle, Pastorenstühle, Küsterstühle, Herrschaftsstühle.
Truhen u n d Schränke, darunter Sakramentshäuser.
Opferstöcke, Almosenbüchsen, Sammelteller, Klingelbeutel.
Standuhren.
Türflügel.
Emporen.
Orgeln.
N u m m e r n t a f e l n , Pastorentafeln und andere Tafeln.
Einzelne Gemälde, z.B. Pastorenbilder.
Kronleuchter, Wandleuchter.
Votivschiffe und andere in Kirchen aufgehängte Gegenstände (darunter auch Huthaken, es sei denn,
daß sie direkt am Gestühl angebracht sind).
Totenbahren, Totenkleider, Leichenwagen, Grabeinsegnungsspaten u. dgl.
T u r m u h r e n , Uhrscheiben (Sonnenuhren werden im
Z u s a m m e n h a n g mit dem Gebäude behandelt).
Glocken, Glockenstühle.

Älteres Holzinventar ist, wo nichts anderes angeführt ist, aus Eichenholz. Jüngeres, bemaltes Inventar aus dem 18. und 19. Jahrhundert ist in der
Regel aus Kiefernholz, Bildschnitzerarbeiten aus
dem 18. Jahrhundert häufig aus Lindenholz.
Bei polychromer Ausschmückung von Holzwerk wird zuerst das Schnitzwerk beschrieben,
danach die Malerarbeit und die Gemälde. Aus
dieser Gruppierung geht stets hervor, ob eine
Inschrift geschnitzt oder gemalt ist.
Bei Gemälden w i r d a n g e f ü h r t , ob sie m i t Ö l -

farben oder Temperafarben auf Holz, Stein,
Kupfer oder Leinwand gemalt sind.
Altartische (Mensen), von denen eine große
Anzahl aus festem Mauerwerk aus dem Mittelalter besteht, sind in der Regel mit Kalk verputzt und ganz oder teilweise mit Holzwerk
verkleidet, das nicht entfernt werden kann, weshalb die genaue Angabe v o n Material und A b messungen schwierig oder unmöglich sein
kann. Die Maße zeigen zuerst die Größe der
Platte, Länge und Breite, an, und zuletzt die
H ö h e des Tisches. - Das Sepulcrum mit der
kleinen Reliquienkapsel bzw. dem Reliquienbe-

20

DANMARKS KIRKER

Altersølv. Hel eller delvis f o r g y l d n i n g nævnes
k u n i særlige tilfælde. Mesterstempler findes i
reglen afbildet i C h r . A. Bøjes h å n d b o g (Bøje),
til hvis n u m r e der henvises. Er m æ r k e t ikke
gengivet, henvises til den side, h v o r den pågældende sølvsmed er omtalt. Indsats og særkalke
nævnes ikke.

hälter, kann n u r in den w e n i g e n Fällen, wo es
zugänglich ist oder war, e r w ä h n t w e r d e n .

Alterstager og lysekroner er, h v o r intet andet
nævnes, støbt af messing, en legering, hvis h o vedbestanddele er k o b b e r og zink. I ældre kilder
findes benævnelserne »kobber« og »malm« anv e n d t i flæng og tilsyneladende helt b e r o e n d e på
legeringens farve. De ældre genstande er i reglen
af en m ø r k e r e legering end de yngre.

Altarleuchter u n d Kronleuchter sind, wo nichts
anderes a n g e f ü h r t ist, aus Messing, einer Legier u n g , deren Hauptbestandteile K u p f e r u n d Z i n k
sind, gegossen. In älteren Quellen w e r d e n die
Bezeichnungen »Kupfer« u n d »Erz« nebeneinander gebraucht, anscheinend n u r je nach der
Farbe der Legierung. Die älteren G e g e n s t ä n d e
sind in der Regel aus einer dunkleren Legierung
hergestellt als die j ü n g e r e n .

Ved beskrivelser af døbefonte opgives k u m m e n s t v æ r m å l f o r o v e n samt den fulde højde,
hvis den kendes.
Dåbsfade. De s o m s y d t y s k e arbejder betegnede, der f o r m e n t l i g er tilvirkede i N ü r n b e r g i
1500'erne, er af ret svært metal, og deres relieffer er p r æ g e d e eller rettere drevne i hule f o r m e
(stanser). De s o m nederlandske eller hjemlige
betegnede arbejder fra 1600'erne er s o m regel af
messingblik.

Bei der Beschreibung v o n Taufen w i r d der
obere D u r c h m e s s e r der K u p p a angegeben, sowie die volle H ö h e , w e n n dies m ö g l i c h ist.

Tårnure. Værket er altid af j e r n .
Klokker. T v m . betegner tværmålet af k l o k kens m u n d i n g .
Klokkestolen er, hvis intet andet nævnes, til to
klokker.

Turmuhren. Das Werk ist i m m e r aus Eisen.
Glocken. »Tvm.«(=tværmål) bezeichnet den
D u r c h m e s s e r der M ü n d u n g der Glocke.
D e r Glockenstuhl ist, wo nichts anderes angef ü h r t ist, für zwei Glocken eingerichtet.

GRAVMINDER

GRABMALE

Silbernes Altargerät. Vollständige oder teilweise V e r g o l d u n g w i r d n u r in besonderen Fällen a n g e f ü h r t . Die Stempel der H a n d w e r k s m e i ster sind in der Regel im H a n d b u c h v o n C h r . A.
B ø j e (Bøje) abgebildet, u n d hier w i r d auf die
N u m m e r n dieses Werkes verwiesen. Wenn das
Zeichen nicht abgebildet ist, w i r d auf die Seite
verwiesen, wo der betreffende Silberschmied
behandelt w i r d .

Taufschiisseln. Die als süddeutsch bezeichneten
Arbeiten, die wahrscheinlich im 16. J a h r h u n d e r t
in N ü r n b e r g hergestellt sind, sind aus ziemlich
s c h w e r e m Metall, u n d ihre Reliefs sind in h o h len F o r m e n (Stanzen) geprägt oder vielmehr getrieben. Die als niederländisch oder einheimisch
bezeichneten Arbeiten aus d e m 17. J a h r h u n d e r t
sind in der Regel aus Messingblech.

G r a v m i n d e r n e o p f ø r e s s o m regel i følgende h o -

Die G r a b m a l e w e r d e n in der Regel in folgenden

vedgrupper:

Hauptgruppen aufgeführt:

middelalderlige grave
gravfund (herunder også dele af klædedragter)
epitafier og mindetavler

Mittelalterliche Gräber.
Grabfunde (darunter auch Teile der Kleidung).
Epitaphien und Gedenktafeln.
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gravsten, gravtræer, gravrammer
eftermiddelalderlige kapeller med tilhørende sarkofager eller kister og kisteplader
eftermiddelalderlige krypter med tilhørende sarkofager eller kister og kisteplader
sarkofager og kister uden tilknytning til bevarede kapeller eller krypter
»løse« kisteplader
gravudstyr (rustning, våben, skjold, faner osv.)
kirkegårdsmonumenter
runesten i eller ved kirken (for så vidt de ikke er middelalderlige gravsten)

Hvis en enkelt adelsfamilie har talrige g r a v m i n der i en kirke, kan disse d o g samles slægtshistorisk u n d e r hensyn til m i n d e s m æ r k e r n e s art.
Inden for de enkelte g r u p p e r er o r d n i n g s p r i n cippet aldersfølge. Kendes forfærdigelsesåret,
nævnes det først; ellers må dødsåret eller t y p e n
blive b e s t e m m e n d e for rækkefølgen. De på
g r a v m i n d e r fra 1500'erne og 1600'erne a l m i n d e lige lange anerækker af adelige våbenskjolde beskrives ikke, og disses slægtsnavne opregnes
ikke; k u n tallet (8, 16, 32 aner) nævnes.

Ved mål angives h ø j d e før bredde; ved trapezf o r m e d e gravsten nævnes både største og m i n d ste bredde. Da g r a v m i n d e r n e ofte i tidens løb
har skiftet plads, citeres ældre oplysninger om
deres anbringelse. N å r gravsten e n d n u ligger på
oprindelig måde, er de orienteret efter gravene,
hvori de døde lagdes m e d hovedet i vest og f ø d derne i øst.

EINLEITUNG
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Grabsteine, Totenbäume, Grabeinfassungen.
Nachmittelalterliche Kapellen mit dazugehörigen
Sarkophagen oder Särgen und Sargdeckeln.
Nachmittelalterliche Grüfte mit dazugehörigen Sarkophagen oder Särgen und Sargdeckeln.
Sarkophage und Särge ohne Verbindung mit erhaltenen Kapellen oder Grüften.
Einzelne Sargdeckel.
Grabausstattung (Rüstungen, Waffen, Schilde, Fahnen usw.).
Friedhofsdenkmale.
Runensteine in oder bei Kirchen (soweit sie nicht
mittelalterliche Grabsteine sind).

Wenn eine einzelne adlige Familie zahlreiche
G r a b m a l e in einer Kirche hat, k ö n n e n diese j e doch o h n e Rücksicht auf ihre F o r m familiengeschichtlich z u s a m m e n g e f a ß t w e r d e n .
Innerhalb der einzelnen G r u p p e n ist die Reihenfolge grundsätzlich chronologisch. K e n n t
m a n das Jahr der A n f e r t i g u n g , so w i r d es zuerst
genannt; andernfalls ist das Todesjahr oder der
T y p ausschlaggebend f ü r die Reihenfolge. Die
auf G r a b m a l e aus d e m 16. u n d 17. J a h r h u n d e r t
allgemein v o r k o m m e n d e n langen Ahnenreihen
in F o r m v o n adligen Ahnenschilden w e r d e n
nicht beschrieben u n d ihre Familiennamen nicht
angeführt; n u r die Anzahl (8, 16, 32 Ahnen)
w i r d angegeben.

H v a d angår gravindskrifterne henvises til n e denstående retningslinjer for gengivelse af indskrifter.

Bei A b m e s s u n g e n w i r d die H ö h e v o r der
Breite angegeben; bei t r a p e z f ö r m i g e n Grabsteinen w i r d s o w o h l die g r ö ß t e als auch die kleinste
Breite a n g e f ü h r t . Da die G r a b m a l e häufig im
Laufe der Zeit ihren Platz gewechselt haben,
w e r d e n ältere A n g a b e n über ihre Placierung zitiert. Wenn sich die Grabsteine n o c h in ihrer u r sprünglichen Lage befinden, sind sie nach den
Gräbern ausgerichtet, wo die Toten mit d e m
K o p f nach Westen u n d den F ü ß e n nach O s t e n
angebracht w u r d e n .
Was die Grabinschriften anlangt, w i r d auf die
u n t e n s t e h e n d e E r l ä u t e r u n g der Grundsätze f ü r
die Wiedergabe v o n Inschriften verwiesen.

Runesten, der er opstillet på kirkegården eller i
kirken (våbenhuset), nævnes ganske k o r t , deres
indskrift citeres efter Erik M o l t k e : R u n e r n e i
D a n m a r k og deres oprindelse, K b h . 1976
(Moltke, Runerne).

Runensteine, die auf d e m Friedhof oder in der
Kirche (der Vorhalle) stehen, w e r d e n ganz kurz
erwähnt:
ihre
Inschriften
werden
nach
E. M o l t k e : R u n e r n e i D a n m a r k og deres o p r i n delse, K b h . 1976. (Moltke, Runerne) zitiert.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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INDSKRIFTER

INSCHRIFTEN

Kirkeinventarets indskrifter af historisk indhold
citeres o r d - og bogstavret. Bogstavtyperne gengives ikke typografisk, men omtales i teksten, se
fagordbog: skrift.
Indskrifter af religiøst indhold citeres kun
undtagelsesvis fuldstændigt, men indholdet antydes ved henvisning til bibelstedet.

Auf Kircheninventar befindliche Inschriften historischen Inhalts werden w o r t - und buchstabengetreu zitiert. Die Buchstabentypen werden
nicht typographisch wiedergegeben, sondern
im Text genannt, siehe Fachwörterbuch: Skrift.
Inschriften religiösen Inhalts werden nur ausnahmsweise in extenso zitiert, doch wird der Inhalt durch Hinweis auf die betreffende Bibelstelle angedeutet.
Die oft sehr langen Inschriften der Grabmale
können aus Gründen der Platzersparnis nicht
vollständig abgedruckt werden, und von den
biographischen Inschriften werden nur die, die
aus der Zeit vor 1550 stammen, w o r t - und
buchstabengetreu wiedergegeben. Aus den j ü n geren wird nur ein Auszug wiedergegeben, der
alle positiven Angaben über die Personen und
ihre Lebensverhältnisse sowie über die Entstehung des Grabmals als solchen enthält. Allgemeine Wendungen wie »hier liegt ... begraben«
oder das Titulieren, wie die in der Renaissancezeit gebräuchliche »ehrlich und w o h l g e b o ren« (Bezeichnung für einen Adligen), »ehrlich
und wolgeacht« (Bürger), »wohlgelehrt« (Priester) und dergleichen werden im allgemeinen
ausgelassen, ebenso wie die blumigere Titelsprache aus der Zeit des Absolutismus. Huldigungsverse und andere Gedichte werden nur
dann ausführlicher zitiert, w e n n sie aufgrund
des N a m e n s des Dichters oder ihres besonderen
Inhalts von mehr als allgemeinem Interesse sind.
In den Auszügen, die in allen Fallen auf dänisch
abgefaßt sind, werden Personen- und O r t s n a men buchstabengetreu zitiert, doch werden lateinische N a m e n im N o m i n a t i v angeführt, und
die dänische Form wird hinzugefügt, w e n n sie
auf andere Weise bekannt ist oder keinen Z w e i fel offen läßt, was jedoch bekanntlich nicht selten der Fall ist (Johannes, Jens, Hans).

Gravmindernes ofte meget lange indskrifter
kan af pladshensyn ikke aftrykkes fuldstændigt,
og af de personalhistoriske indskrifter bliver
kun de, der er ældre end 1550, gengivet ord- og
bogstavret. Af de yngre gives der et udtog med
alle indskriftens positive oplysninger om personerne og deres livsforhold samt om selve m i n desmærkets tilblivelse. Almindelige formularer
som »her ligger begraven« eller titulaturer som
renæssancetidens »ærlig og velbyrdig« (betegnelse for adelspersoner), »ærlig og velact« (borger), »vellærd« (præst) og lignende udelades i
reglen såvel som enevoldstidens mere b l o m strende titelsprog. Ærevers og andre digte citeres kun udførligere, hvis de på grund af digternavn eller ejendommeligt indhold har mere
end almindelig interesse. I udtogene, der i alle
tilfælde gengives på dansk, citeres person- og
stednavne bogstavret, mens latinske navne sættes i nominativ, og den danske f o r m vedføjes,
hvis den er kendt ad anden vej eller ikke f r e m byder nogen tvivl, hvad der som bekendt ikke
sjældent er tilfældet (Johannes, Jens, Hans).

Fuldstændigt citerede latinske indskrifter
oversættes, når undtages en del meget hyppigt
f o r e k o m m e n d e sætninger.
I indskriftsgengivelser og udtog anvendes følgende tegn:

In extenso zitierte lateinische Inschriften w e r den übersetzt, jedoch mit Ausnahme einer A n zahl sehr häufig v o r k o m m e n d e r Sätze.
Bei Wiedergabe der und Auszügen aus den
Inschriften werden folgende Zeichen angewendet:

INDLEDNING

[!]
( )

Udråbstegn, efter urigtigt stavede
ord.
Rund parentes, dvs. opløsning af
forkortelser og suppleringer.
[]Skarp parentes, dvs. udgiverens tilføjelse af ødelagte bogstaver, som
efter sammenhængen eller afskrifter
kan suppleres med sikkerhed.

< > Kantet parentes, dvs. senere tilføjelser, der hyppigt f o r e k o m m e r i
gravskrifter, der er hugget eller m a let før v e d k o m m e n d e persons død.
�T o m m e , ikke udfyldte pladser, især
i dødsdatoer og dødsår.

23

EINLEITUNG

[!]
( )

Rufzeichen nach unrichtig buchstabierten Wörtern.
R u n d e Klammern, d.h. Auflösung
von Abkürzungen und Ergänzungen.
[]Eckige Klammern, d.h. v o m H e r ausgeber v o r g e n o m m e n e Einfügung zerstörter Buchstaben, die
nach dem Z u s a m m e n h a n g oder
nach älteren Abschriften mit Sicherheit ergänzt werden können.
<>Spitze Klammern, d.h. spätere Z u sätze, die häufig in Grabinschriften,
die vor dem Tod der betreffenden
Person gemeißelt oder gemalt w u r den, v o r k o m m e n .
�Leere,nicht ausgefüllte Stellen, insbesondere bei Todestagen und Todesjahren.

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

Wenn eine Inschrift in gedrucker Form vorliegt,
wird dies in der Regel in den A n m e r k u n g e n erwähnt. In den meisten Fallen finden sich A b schriften im Archiv des Nationalmuseums.

ARKIVALIER

ARCHIVALIEN

De i arkiverne beroende kilder (regnskaber, visitatorier, synsforretninger, korrespondance osv.)
vil af praktiske hensyn blive opdelt på følgende
måde: Akter, der angår adskillige kirker, er anført nedenfor s. 54. Akter, som kun vedrører én
eller få kirker, vil blive opregnet under »kilder
og henvisninger« til de pågældende kirker.

Die in den Archiven beflndlichen Quellen w e r den aus praktischen Gründen wie folgt aufgeteilt: Akten, die eine Anzahl von Kirchen betreffen, werden unten auf S. 54 aufgeführt. Akten,
die nur eine oder einige wenige Kirchen betreffen, werden unter den betreffenden Kirchen im
Abschnitt »Quellen und Hinweise« aufgeführt.

2*

FAGORDBOG
D e r henvises i øvrigt til gængse opslagsværker s o m O. Kalkar, Ordbog til det ældre danske Sprog
1300-1700, K b h . 1881-1918; Ordbog over det danske Sprog, u d g . af D e t danske S p r o g - og Litteraturselskab, K b h . 1919-54; Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder I - X X I I , u d g . af de f e m nordiske
lande, K b h . 1956-78; Dansk kulturhistorisk opslagsværk I—II, K b h . 1990; Sven Tito Achen, Danske
adelsvåbener, K b h . 1973; Bjarne Jørnæs, Stilarternes kavalkade, K b h . 1975; s a m m e , Kunst og arkitektur,
K b h . 1976; R. B r o b y - J o h a n s e n , Kunstordbog, K b h . 1977; G o r m B e n z o n og A n d e r s Nielsen, Danske
bygningsudtryk, u d g . af K r e d i t f o r e n i n g e n D a n m a r k , K b h . 1983. E n d v i d e r e D a n s k historisk Fællesforenings h å n d b ø g e r , specielt A n d e r s Bæksted, Danske indskrifter, K b h . 1968; Povl Eller, Historisk
ikonografi, K b h . 1964; G e o r g Galster, Mønt, K b h . 1973; H e r l u f Nielsen, Kronologi, K b h . 1967; Poul
Rasmussen, Mål og vægt, K b h . 1975; K n u d Prange, Heraldik og historie, K b h . 1977.
Enkelte i regnskaber og ældre litteratur h y p p i g t f o r e k o m m e n d e , nu forældede gloser, er m e d t a g e t
og betegnet m e d †.

à la grecque, se mæander og fig. 13
abakus, dækplade over kapitæl
adosseret, r y g v e n d t
affasning, skrå afskæring af h j ø r n e eller kant
(sml. fas)
affronteret, m o d v e n d t , f r o n t m o d f r o n t
afkostning, u d j æ v n i n g af m ø r t e l eller tyk hvidtekalk ved hjælp af en kost, (sml. svumme)
afvalmet (sml. valmtag), se tag
akantus, (akantusbladrække, akantusranke osv.,
sml. akantusmontant, båndakantus), bladværk
s o m på det korintiske kapitæl (fig. 21). Et fra
klassisk-antik k u n s t s t a m m e n d e motiv, s o m
efterligner en sydeuropæisk plantes (acanthus
spinosus) takkede og fligede blade
akantusmontant, akantusblade på lodret opstigende stængel
akroterie, en trekantet eller buet afslutning over
m i d t e n eller siderne på antikke eller klassicistiske gravmæler, o f t e forsynet m e d p a l m e t eller akantusdekoration. M o t i v e t går tilbage
til antikke b y g n i n g e r s gavldekorationer
aktion, styreanlæg i orgel; f o r b i n d e r piberne

m e d spillebordets tangenter, registertræk,
m . m . M e k a n i s k aktion f u n g e r e r via t r æ k stænger, vinkler, vipper m . m . , elektrisk aktion anvender elektriske kabler, og p n e u m a tisk aktion opererer m e d t r y k - eller s u g e l u f t impulser, der transporteres g e n n e m t y n d e
blyrør. A k t i o n e n består af trakturen, der styrer tonerne, og registraturen, s o m styrer
stemmerne
akvamanile, v a n d k a n d e , s o m regel af bronze,
støbt i d y r e - eller rytterskikkelse; i katolsk
messetjeneste b r u g t ved præstens h å n d t v æ t
alba, messeskjorte, en hvid kjortel h ø r e n d e til
den liturgiske dragt (af latin albus, hvid)
alterbryn, b o r t af stof, s o m fra alterbordspladens
f o r k a n t falder ned over alterklædet og skjuler
dettes fastgørelse til alterbordet. O p r i n d e l i g t
fæstnet til en af alterdugene, m e n senere sædvanligvis til alterklædet
ambo, læsepult eller prædikestol, brugtes især
ved læsningen af epistel og evangelium.
alterkalk, bæger til nadvervinen (fig. 4)
amictus eller humerale, et skuldertørklæde h ø -

FAGORDBOG
rende til den liturgiske dragt
anhangspedal, pedalklaviatur i orgel; er f o r b u n det m e d toner i et m a n u a l v æ r k og har ingen
selvstændige s t e m m e r
ankerbjælke, se muranker
ankerforskud, se muranker
ankergang, se hagegang
antefiks, se stele
antemensale eller frontale, alterbordsforside
antependium, a l t e r b o r d s f o r h æ n g
antikva, s k r i f t f o r m , se skrift
apokalyptiske kvinde, den, beskrives i a p o k a l y p sen, d.e. J o h a n n e s ' åbenbaring (Åb. 12,1),
s o m klædt i solens strålekrans (solgisel), stående på månesegl og k r o n e t af stjerner; s a m menblandes i senmiddelalderens k u n s t m e d
Maria m e d barnet (den apokalyptiske M a donna)
apostelattributter. Apostlene afbildes (fra o. 1200)
s o m hovedregel m e d d e redskaber, h v o r m e d
de led m a r t y r d ø d e n : 1) Andreas (Andreaskors), 2) B a r t o l o m æ u s (kniv og egen hud), 3)
Filip (latinsk kors), 4) J a k o b den y n g r e (valkestok eller fakbue), 5) J a k o b den ældre (pil—
g r i m s d r a g t m e d ibskal (s.d.), taske og v a n dringsstav), 6) J o h a n n e s (kalk m e d slange), 7)
Judas Iskariot (pengepung), 8) Judas Taddæus
(kølle, hellebard eller spyd), 9) Mattias, valgt
til apostel efter Judas Iskariot (økse), 10) M a t tæus (bog, sværd, økse, hellebard), 11) Paulus
(sværd), 12) Peter (nøgle(r)), 13) S i m o n (sav),
14) T o m a s (vinkel)
apsis, apside, h a l v r u n d alterudbygning, hyppigst
ved korets ø s t m u r (sml. fig. 2)

Fig. 4. Alterkalke, romansk og gotisk. a. Fodplade.
b. Standkant. c. Fod. d. Nedre skaftled. e. Knop. f.
Øvre skaftled. g. Bæger.
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apsisbue, tribunbue, b u e n m e l l e m apsis og k o r
arkade, buestilling. En r æ k k e buer, båret af søjler
eller piller; også om en enkelt bue (tårnarkade). M o t i v e t anvendes dekorativt i træskærerarbejder, på gravsten osv., sml. blændarkade, fylding (sml. fig. 31)
arkitrav, det nederste profilled i en (søjlebåret)
gesims (sml. fig. 45)
†astrag, kvadratisk gulvflise af natursten eller
brændt, u n d e r t i d e n glaseret, ler
atlant, b æ r e n d e m a n d s f i g u r , b r u g t s o m støtte for
en gesims el.lign. (s.d. og karyatide)
attika, lav etage eller o p m u r i n g over krans- eller
k r o n g e s i m s i en b y g n i n g , også anvendt om
det parti, s o m i (fortrinsvis senrenæssance og
barokke) altertavler og epitafier kan være i n d skudt m e l l e m storstykke og t o p s t y k k e
attisk profil, består af en h u l n i n g mellem to r u n d stave, af hvilke den nedre i reglen er kraftigere end den ø v r e (sml. fig. 34g)
attisk slyngbånd, o r n a m e n t af to bånd i fortløbende, åbne halvcirkelslyng (sml. ringbæltet
u n d e r kapitælet, fig. 45)
attribut, kendetegn, s y m b o l ; se apostelattributter,
dyder, evangelisttegn
balance, horisontalt svingende vægtstang til regulering af ure før b r u g af pendul (fig. 46)
baldakin, p r a g t h i m m e l , 1) egentlig et telt- eller
s k æ r m a g t i g t d æ k k e af kostbart stof over en
trone, et alter el. lign.; 2) f r e m s p r i n g e n d e
o v e r d æ k n i n g af træ eller sten over alter eller
figur; 3) o r n a m e n t g i t t e r øverst i gotiske altertavlers felter (fig. 26); 4) o v e r b y g n i n g på
f o n t e - og p r æ d i k e s t o l s h i m m e l (en tilsvarende
sidder o m v e n d t s o m underbaldakin u n d e r
prædikestolen (fig. 31)
baluster, 1) dværgsøjle m e d buet skaft; 2) r æ k v æ r k s t r e m m e m e d profilerede, ofte p æ r e f o r m e d e led
barok, se stilarter
base, basis, den profilerede del af en søjles f o d stykke, hvilende på plinten (sml. fig. 45)
basilika, tre- eller flerskibet k i r k e b y g n i n g , hvis
m i d t s k i b m e d vinduer når op over sideskibstagene og står i åben forbindelse m e d sideskibene
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basrelief, se relief
†benhus (ossarium), lille b y g n i n g , r u m eller
kasse, h v o r m a n tidligere henlagde de i kirken
og på kirkegården o p g r a v e d e ben
berapning, t y n d t , ikke udglattet lag af m ø r t e l på
m u r , sml. afkostning
berettelsessæt eller sygesæt, lille nadversæt (kalk
og disk m . v . ) til betjening u d e n for kirken af
syge og d ø e n d e
beslagværk, stærkt g e n n e m b r u d t e eller åbentk o m p o n e r e d e o r n a m e n t e r , m i n d e n d e o m pålagte metalbeslag (sml. fig. 45)
biforium, se triforium
bindbjælke, loftsbjælke, bjælke, der s a m m e n b i n der de nedre spærender i et spærfag (fig. 39)
binder eller k o p , m u r s t e n , der ligger på tværs i
m u r e n m e d kortsiden i m u r f l u g t e n (se skiftegang og fig. 36)
bindering, j e r n r i n g på ydersiden af kirkediget til
kirkegængernes heste
binderstik, se stik
bindig, liggende i s a m m e plan s o m den øvrige
murflade
blad, blading, bladet forbindelse, se fig. 2, 3, 40
blank, 1) upudset, u h v i d t e t (murerarbejde); 2)
umalet (snedkerarbejde)
blindfælg (sml. fig. 46), ring af s a m m e størrelse
s o m h a m m e r l ø f t e h j u l e t s fælg, anbragt til
støtte for h a m m e r l ø f t e s t i f t e r n e
blokskifte, se skiftegang og fig. 36e
bloktandgesims, se fig. 361

blændarkade, m u r f o r d y b n i n g ( e r ) u d f o r m e t s o m
en arkade (s.d.)
blænding (fig. 3, 6), flad m u r n i c h e , anvendt enten til p r y d for at b r y d e glatte m u r f l a d e r eller
for at spare byggemateriale (spareblænding).
E f t e r p r y d b l æ n d i n g e r n e s f o r m taler m a n o m
h ø j b l æ n d i n g e r (rundbuede, spidsbuede, aftrappede osv.), cirkelblændinger, k o r s b l æ n dinger, b l æ n d i n g s b å n d osv. (sml. spejl)
†blændingsværk, bindingsværk, f o r b l æ n d e t bag
h a l v s t e n s m u r (dvs. tavlene er helstens og r y k ket så langt f r e m , at t ø m m e r e t kan dækkes
bag den yderste halve sten)
bolus, r ø d b r u n t farvestof, h y p p i g t b r u g t i f o r gyldeteknik, h v o r det påstryges den hvide
kridering, inden guldbladene pålægges
bomhul (sml. fig. 22), lille hul i en m u r , h v o r i
s t i k b o m m e for et murstillads anbringes. I g o tiske facader står de o f t e åbne
bosse, lille, firkantet eller r u n d e t f r e m s p r i n g på
sten-, træ- og metalarbejde (sml. diamantbosse)
brandstang, p r y d s t a n g af træ (ofte m e d s m e d e jernsvindfløj), opsat i t o p p e n af en taggavl,
fastgjort til det yderste spærfag
†brixdør, kor(gitter)dør
bruskværk (fig. 16), de for b r u s k b a r o k k e n særegne o r n a m e n t e r , af hvilke nogle m i n d e r om
øreflipper, i reglen m e d b r u s k a g t i g e k n u d e r
på kanter og afslutninger og h y p p i g t indeholdende masker. O.1620-60
bryn, m u r f r e m s p r i n g , oftest over dør eller v i n due, hvis oprindelige f u n k t i o n er at beskytte
det pågældende sted m o d nedsivende v a n d
(sml. vandnæse). M u r b r y n er u n d e r t i d e n tillige u d n y t t e t dekorativt og f o r m e t s o m en
vandret eller buet profilvulst. En u d b r e d t v e r sion ses o f t e benyttet u n d e r k a m t a k k e r s afd æ k n i n g (sml. fig. 6)
brystværk, se værk
bue (fig. 5), a f d æ k n i n g over en åbning eller
blænding, båret af m u r v a n g e r , piller eller søjler (sml. fig. 9, 10)
buestik, se stik
bælgventilvindlade,

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

se vindlade

bæltegesims, profileret led, der deler en m u r f l a d e
vandret, også kaldet k o r d o n g e s i m s
bæverhale, se tagsten og fig. 2
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Fig. 6. Kamtakkede gavle med senmiddelalderlige blændingsformer. Til venstre høj blændinger; yderst tv.: trappestik, th.: skjoldblænding; derefter: vandret falsede stik; næstinderst: spærstik; i midten: spidsbuet stik. Til
højre stokværksdelt: i midten tre cirkler mellem små pibeblændinger; forneden: blændinger med hængestave.

bølgeranke (fig. 11), p l a n t e o r n a m e n t m e d o p - og
n e d a d b u g t e n d e stængel og et sideskud i hver
bugtning
bånd, 1) smalle, s o m regel vandrette, båndlignende m u r f r e m s p r i n g (sml. kragbånd); 2) visse
t ø m m e r s t y k k e r i tagværk (fig. 39: hanebånd)
og bindingsværk (skråbånd). Jfr. frise
båndakantus (fig. 17), v i n k e l b r u d t e og bøjede,
smalle, o f t e s a m m e n s l y n g e d e bånd, hvortil
slutter sig (nedhængende) k l o k k e b l o m s t e r og
skedeblade af akantusløv. M o d e o r n a m e n t o.
1700-40, karakteristisk for senbarokken eller
régencen (se stilarter)

dalmatika, en æ r m e k j o r t e l h ø r e n d e til den liturgiske dragt
†delle, savdelle, savet bræt, planke
dendrokronologi, d a t e r i n g s m e t o d e til b e s t e m melse af træs alder ved hjælp af årringstælling
diademhoved, k v i n d e h o v e d p r y d e t m e d diadem;
h y p p i g t anvendt, især i renæssancen (sml. fig.
45)

caput mortuum, se jernoxyd
casula, messehagel
cippus (latin: sten eller grænsesten), betegnelsen
for et oftest h ø j r e k t a n k g u l æ r t g r a v m o n u m e n t , k r o n e t af buegavl m e d volutter eller
trekantgavl m e d akroterier (s.d.). Betegner i
m o d s æ t n i n g til stele (s.d.) en væsentligst r o mersk-antik m o n u m e n t f o r m
ciselering, behandling m e d punsel af en metalplades overside til fremstilling af (fordybet) dek o r a t i o n (modsat drivning; sml. punsel)
cloisonné, emaljeringsteknik, h v o r t y n d e m e t a l strimler påloddes b u n d f l a d e n s o m r a m m e o m

diamantbosse, -kvader (sml. fig. 45), p y r a m i d e - eller prismeagtigt f r e m s p r i n g på sten-, træ- og
metalarbejde (sml. bosse)
disk, patén, tallerken til n a d v e r b r ø d e t (oblaterne)
disposition, fortegnelse over s t e m m e r n e i et orgel
dodenkop, se jernoxyd
dorisk kapitæl, se kapitæl og fig. 21a
dorsale, r y g b r æ t eller rygpanel for især helgenfigurer, o f t e m e d k r o n e n d e baldakin (s.d.)
drager, bjælke, liggende på langs i bjælkelag,
f.eks. s o m støtte for b i n d - eller hanebjælker
dragerstol, t ø m r e t s t ø t t e k o n s t r u k t i o n , h v o r i der
indgår en drager, sml. langstol (fig. 37)

de enkelte, m e d farvet glasmasse fyldte felter
eller celler (også betegnet celleemalje)
cymbelstjerne, automatisk klokkespil i orgel, ofte
f o r b u n d e t m e d drejelig stjernefigur i facaden
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dyder, 1) de kristne: T r o (Fides) m e d kors og
b o g , H å b (Spes) m e d f u g l og anker, Kærlighed (Caritas) m e d b ø r n ; 2) kardinaldyderne:
K l o g s k a b (Prudentia) m e d slanger, M å d e h o l d
(Temperantia) m e d k a n d e og bæger, Styrke
eller M o d (Fortitudo) m e d b r u d t søjle og R e t færdighed (Justitia) m e d sværd og vægt
dyvel, lille, snittet træpind (uden h o v e d , j f r .
nagle), h v o r m e d o r n a m e n t e r og løsdele fastgøres (i stedet for m e d søm); afskåret i plan
m e d det fastgjortes flade
†dønnike, pudse
dør, dvs. døråbning; det l u k k e n d e element kaldes dørfløj

Fig. 7. Rudefrise.

dragning, malet t æ p p e d e k o r a t i o n , oftest f o r n e den på v æ g
drivning, behandling m e d h a m m e r eller punsel af
en metalplades underside, enten til u d f o r m n i n g af pladen eller til fremstilling af ( o p h ø j ede) dekorationer, der s o m oftest efterbehandles m e d ciselering (sml. punsel)
dukatmønster, dekoration, fremstillende en række
g e n n e m h u l l e d e skiver, t r u k k e t på en snor
†dvælg (duellich), g r o f t , løst (i reglen sort) lærred, der nu især bruges s o m m e l l e m f o e r

Fig. 8. Trappefrise og sugfjæl.

ecce homo (se, hvilket menneske), Pilatus' ord, da
han fremstiller den t o r n e k r o n e d e Kristus for
folket (Joh. 19,5)
empire, se stilarter
epitaf(ium), mindetavle over afdøde, i reglen
s m y k k e t m e d skulptur og maleri. I ældre tid
anvendtes betegnelsen også om gravsten og
gravskriften alene
evangelisttegn (-symboler), M a t t æ u s (engel), M a r kus (løve), Lukas (okse) og J o h a n n e s (ørn)
fals, retvinklet indsnit, 1) i kanten af et bræt,
f.eks. til anslag for et andet stykke træ; 2) i en
pille, i en m u r v a n g e eller m u r k a r m , s o m anslag for en dørfløj eller vinduesglas eller rent
dekorativt (sml. fig. 3)
falsk fuge, efterligning af fuge, i n d h u g g e t eller
-skåret s o m dekoration
fane, rand på dåbsfad, disk el.lign
fas, skråt afskåret h j ø r n e eller kant
feston, en i en bue n e d h æ n g e n d e kæde af blade,
b l o m s t e r og f r u g t e r (sml. guirlande)
fiale, topspir, o f t e over et lille, tårnagtigt f o d stykke, almindeligt i den gotiske stils p r y d værk (fig. 26)
filigran, guldsmedearbejde, u d f ø r t af tråd og
r u n d e k o r n , der er s a m m e n l o d d e t , h y p p i g s t
på en underlagsplade
finering, ganske t y n d beklædning af ædlere eller
s m u k k e r e træsorter, limet på snedkerarbejde,
der er u d f ø r t af en billigere eller m e r e r o b u s t
træsort
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firpas, firkløveragtigt felt eller g e n n e m b r y d n i n g
(sml. fig. 14)
fiskeblære, k o m m a f o r m e t , dråbelignende g e n n e m b r y d n i n g i gotisk stavværk (fig. 26)
fjeder (fjer), smalt f r e m s p r i n g langs m i d t e n af et
bræts ene længdekant, passende ind i en tilsvarende rille, not, på nabobrættet. Brædder,
s o m har fjeder på den ene kant og n o t i den
anden, kaldes pløjede
fladbue, se bue og fig. 5c
fladrundbue, se bue og fig. 5d
fladsnit, se relief
flakt ørn, ø r n m e d to hoveder (dobbeltørn)
flammeret, flammet er beklædningen af en glat
træflade (f.eks. en dørfløj) m e d kantprofilerede brædder, s o m er diagonalstillet i rude-,
sparre- eller siksakmønster (fig. 29)
Flensborgsten, se mursten
foldeværk, fyldingsdekoration, dannet af skiftende stave og hulninger, m i n d e n d e om folder i et klædebon; almindelig på sengotiske
d ø r - o g panelfyldinger
foldeværkskapitæl eller foldekapitæl, se kapitæl og
fig. 21j
foliot, se balance
forbandt, se skiftegang
forblænder(e), pænere tilvirkede m u r s t e n af finere ler, anvendt s o m ydre skal i teglstensmurværk
† f o r f æ r d i g e , færdige, istandsætte, færdiggøre, ofte
d o g u d f ø r e af n y t
forkrøppet er en gesims, en profil eller en liste,
når den af o r n a m e n t a l e g r u n d e er ført i k n æ k
eller af k o n s t r u k t i v e h e n s y n er ført uden om
et eller flere f r e m s p r i n g
formsten, teglsten, hvis profil kan være h u g g e t i
den b r æ n d t e sten, m e n oftest er f o r m e t eller
skåret i det våde ler før b r æ n d i n g (jfr. fig. 33)
fornagle, se fig. 40
fortanding, lodret eller faldende, er betegnelsen
for den lodrette eller skrå linie, h v o r e f t e r arbejdet på en m u r , o f t e nær et h j ø r n e , afsluttes
midlertidigt, sml. hvælvfortanding fig. 20
fraktur, se skrift
fresko, maleri, u d f ø r t på frisk, e n d n u f u g t i g puds
(italiensk: al fresco); sml. secco
frikombination, automatisk hjælpemiddel, der

Fig. 9. Rundbuefrise,
m u l i g g ø r hurtige, f o r p r o g r a m m e r e d e k l a n g skift i et orgel
frise, 1) det o f t e glatte led i en gesims, der f o r neden begrænses af arkitraven og f o r o v e n af
kronlisten (sml. fig. 45); 2) dekorationsbånd,
s a m m e n s a t af buer, ruder, aftrapninger m . v . ,
der ligesom gesims 1) (s.d.) løber u n d e r f.eks.
et tagskæg eller danner den øvre afslutning på
brede m u r b l æ n d i n g e r (sml. fig. 7-10); 3) strib e f o r m e t billedfremstilling eller b å n d s o m
m u r e t , malet, skåret eller vævet i n d r a m n i n g

Fig. 10. Krydsende rundbuefrise.
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Fig. 11.
ranke.

O r n a m e n t f r i s e r m e d palmetter og bølge-

eller kantning af vægfelt, loft, ribbe m.v.
(sml. fig. 11, 13-14, 27)
frisefylding, fylding med ophøjet spejl (s.d.) og
forsænket, omløbende bort (fig. 28a). Tidligst i snedkerarbejder fra renæssancetiden;
sml.

fylding

frontale eller antemensale, alterbordsforside
frontispice, gavllignende, dekorativ udbygning
på en bygnings facade eller afsluttende parti
over vindue eller dør, oftest formet som en
trekant eller et cirkeludsnit (segment)
frådsten eller kildekalk, blæret kalksten, dannet
ved kildevæld, kendelig på aftryk af grene,
blade m . m . Især anvendt som byggemateriale
i vore ældste stenkirker (se tuf). Forekommer
hyppigst o m k r i n g Roskilde fjord og i Østjylland
fuge (fig. 12), det mørtelfyldte mellemrum mellem de enkelte sten i en mur. De lodrette kaldes stød- eller studsfuger, de vandrette lejeeller langfuger. Nutidens konsekvente u d kradsning og fugning med særlig mørtel var
næppe så almindelig i middelalderen, hvor
den udkvællende mørtel, som ikke afskrabedes, udtværedes eller formedes med fugeskeen; herefter taler man om udglattede fuger
eller rygfuger. Fugernes synlige ydersider be-

tegnes efter deres forskellige behandling, der
ofte røber murværkets alder
1) Fuger i kampestens- og kvadermure:
a) Udglattede, fyldte (i plan med stenenes f o r sider), hyppigt med kvaderridser - i romansk
kampestensmur (fig. 25).
b) Ukarakteristiske, udglattede - i kvadermur
af brudsten (i yngre kridtstenskirker dog ofte
som e).
c) Knasfuger, ganske smalle, mørtel afskrabet
i plan med murfladen - i romansk granitkvadermur.
d) Som a, men uden ridser og ofte med indtrykkede teglbrokker - i gotisk kampestensmur.
2) Fuger i teglstensmure (fig. 12).
e) Fremspringende, flade, med skråt beskårne
kanter - romanske.
f) Uregelmæssigt skarptryggede - senromanske og gotiske.
g) Udglattede, skråtskårne (med skråt holdt
murske) - senromanske og gotiske.
h) Fyldte, midtridsede - gotiske.
i) Brændte, med lille midtfure udført m e d
huljern - renæssance.
j) H a m b o r g f u g e r , stærkt fremspringende, trapezformede eller rundede - klassicisme
fuld mur er i modsætning til kassemur (s.d.) u d ført af ensartet materiale og med gennemløbende skifter fra yder- til inderside
fylding, flade (almindeligvis af træ) til u d f y l d ning mellem rammestykkerne i en dørfløj, et
panel og lignende; i litteraturen anvendes betegnelsen fylding tillige om udsparet felt
(uægte fylding) f.eks. i stolegavle og liséner
(s.d.). Konstruktivt er en fylding indfældet

Fig. 12. Fugetyper.
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eller indnotet i r a m m e v æ r k e t eller fastgjort på
bagsiden af dette. S o m regel er fyldingsarbejde beriget m e d profiler og o r n a m e n t e r .
Spejlfyldingen (fig. 28a-b), s o m karakteriseres ved et ophøjet midtfelt (spejl, s.d.), er den
mest almindelige; inden for denne type d o m i nerer frisefyldingen, opkaldt efter den smalle
frise, der o m g i v e r spejlet. En simpel, plan
fylding kan ved pålagte lister mv. få ret varierede f o r m e r , efter hvis figur fyldingen benævnes, f.eks. arkadefylding (med perspektivhuller i sviklerne, fig. 28c), h a m m e r f y l ding (fig. 28d), ottekantet fylding (med trekantede bosser i h j ø r n e r n e , fig. 28e) og r u d e fylding m e d f o r k r ø p p e t rammeliste (fig. 28f)
fødselslinie, se vederlag
ganghjul (sml. fig. 46, 47), danner s a m m e n m e d
ankeret (ved stiftgangen s a m m e n m e d paletterne) urets gang (eller h e m værk). Ved spindelgang benævnes ganghjulet k r o n h j u l , fordi
t æ n d e r n e sidder på fælgens ene side
ganghjulsbøjle (sml. fig. 46), anvendt ved spindelgang, h v o r den bærer ganghjulets ene leje,
samtidig m e d at den ved sin b u e d e f o r m tillader den lodrette spindel at passere n e t o p ud
for ganghjulsakselen
gangjern, hængsel på dørfløj og luge; »går« på
stabelen (s.d.)
gangværksudløsning (sml. fig. 46), m e k a n i s m e til
igangsætning og standsning af urets slagværk
gavlkam, se kam
generalcrescendo, indretning, der til- eller f r a k o b ler et orgels s t e m m e r i en på f o r h å n d fastlagt
rækkefølge
gerigt, indfatning om d ø r - eller vinduesåbning
gering, samling af to stykker træ i en ret vinkel,
således at samlingsfladen danner en vinkel på
45° m e d h j ø r n e t
gesims, 1) u d k r a g n i n g på en m u r u n d e r tagskægget (fig. 7, 9-10), sml. bæltegesims; 2) den p r o filerede o v e r g a n g m e l l e m v æ g og loft; 3) de
bårne dele af en søjlestilling (fig. 45)
gjordbue, b æ r e n d e bue m e l l e m to hvælv, spændt
tværs over r u m m e t (sml. fig. 3 og skjoldbue)
glamhul, lydhul i kirketårnets k l o k k e s t o k v æ r k
†gla(m)vindue, lille v i n d u e

Fig. 13. Mæanderborter.

Fig. 14. Kløverbladsfriser. a. Muret i tegl. b. Kalkmalet.

godronneret (fransk: g o d r o n , bule; j f r . chapiteau à
g o d r o n s = foldeværkskapitæl), lagt m e d tætsiddende (afsmalnende) rundstave eller m e d
ægagtige buler; m o d e o r n a m e n t især på sølvtøj fra o. 1690f.
gotik, se stilarter
graduale, liturgisk m e s s e s a n g b o g
Grahamsgang (fig. 47), hvilende ankergang. A n keret m i n d e r u m i d d e l b a r t o m hagegangens
hage, m e n i m o d s æ t n i n g til denne har det hvileflader og skråtskårne impulsflader, i p r i n cippet svarende til stiftgangens paletter. G r a h a m s g a n g e n regulerer ligesom stiftgangen
bedre end hagegangen, m e n den er vanskelig
at u d f ø r e og vedligeholde, h v o r f o r stiftgang
almindeligvis foretrækkes
grat, k a p p e s ø m , den (nedadvendte) ryg, der
f r e m k o m m e r , h v o r to kapper i ribbeløse
hvælv støder s a m m e n (sml. fig. 19b)
gravering, indridsning af linier, o r n a m e n t e r eller
bogstaver i metal ved hjælp af en gravstik
gravflise, gulvflise m e d gravskrift
gravramme, r a m m e af træ m e d skåret indskrift,
beregnet til i n d r a m n i n g af gravsten eller -flise
eller j o r d d æ k k e t gravsted
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stiske menneske-, d y r e - og planteformer, inspireret af antikke v æ g u d s m y k n i n g e r (i u n derjordiske ruiner)
guardein, den e m b e d s m a n d , s o m p r ø v e r ædle

Fig. 15. Maureske.
gravtræ, liggende eller stående g r a v m i n d e af træ,
f o r m e t s o m en flad, gravstenslignende planke
eller s o m et søjletræ, (halv)cylinder- eller kisteformet
†Gros de Tours, fransk silkestof, kipret, glat eller
m ø n s t r e t . Gros betegner en god, stærk vare,
o f t e i forbindelse m e d tilvirkningsstedet.
G r o s de Naples, G r o s de Berlin etc.
groteske (fig. 18), af italiensk grotta (grotte),
s y m m e t r i s k renæssanceornament m e d fanta-

metallers finhed eller lødighed
guardeinmærke, guardeinens garantistempel for
guldsmedearbejders lovmæssige lødighed,
ofte ledsaget af et m å n e d s m æ r k e
guirlande, række af festons (s.d.)
gæk, det på låget af en k a n d e over h a n k e n siddende greb, h v o r p å m a n t r y k k e r for at åbne
låget
hagegang eller a n k e r g a n g (fig. 47), en tilbagevigende m e k a n i s m e (dvs. at pendulet i sine
yderstillinger fører ganghjulet en anelse tilbage). Almindelig i ældre tårnure, m e n ikke
velregulerende s o m de hvilende gange, f.eks.
stiftgang (s.d.) eller Grahamsgang (hvilende ankergang) (s.d.), h v o r m e d h a g e g a n g e n o f t e er
udskiftet
hallekirke, en kirke, h v o r m i d t s k i b og sideskibe
er af s a m m e højde, - m o d s a t basilika (s.d.)
halspilaster, se pilaster
halsring, vulst o m k r i n g søjleskaftets ø v r e ende
halvstens, dimension svarende til den anvendte
m u r s t e n s bredde, f.eks. halvstens fals (sml.
helstens, kvartstens)
halvtag, pulttag, se tag
hammerbånd, vandret t ø m m e r s t y k k e , s o m h o l der stolper og planker i en s t a v v æ r k s b y g n i n g
sammen foroven
hammerløftearm (sml. fig. 46), vægtstang, s o m
bevæges af h a m m e r l ø f t e s t i f t e r n e , og s o m via
h a m m e r t r a n s m i s s i o n e r n e (evt. en h a m m e r velle) f o r m i d l e r bevægelse til u r h a m m e r e n
hammervelle, v i p p e a n o r d n i n g til f o r m i d l i n g af
trækket fra u r v æ r k til t i m e s l a g s h a m m e r (sml.
fig. 46)
hanebånd, hanebjælke, vandret t ø m m e r s t y k k e ,
s o m i tagværket, m e l l e m t a g r y g og b i n d bjælke, f o r b i n d e r spærene (sml. fig. 2-3, 39f,
40)

Fig. 16. Bruskværk.

harmonium (»stueorgel«), m u s i k i n s t r u m e n t i familie m e d orglet; t o n e r n e f r e m b r i n g e s af små,
fritsvingende m e t a l t u n g e r
hautrelief se relief

33

FAGORDBOG

helgengrav (sepulchrum), firkantet fordybning
foroven i middelalderlige alterbordsplader,
som regel delt i to afsatser, den større, øvre til
et stenlåg, den mindre, nedre til en blykapsel
med en lille helgenrelikvie, se relikviegemme
helstens, dimension, svarende til den anvendte
murstens længde (sml. halvstens, kvartstens)
herme, pilaster eller murpille, der foroven har
f o r m som et menneskeligt hoved eller hyppigere en menneskelig overkrop, oftest med
rigt dekoreret (pille)skaft (sml. fig. 31)
hesteskobue, se bue og f i g . 5h

hjerteskive (hjul) (sml. fig. 46), del af urets slagværksmekanisme
hjørnekæde (fig. 44), betegnelse for kvadersat
murhjørne, hvis sten til begge sider danner en
stående fortanding (s.d.)

Fig. 17. Båndakantus.

hostie, nadverbrød, oblat

mede skifter (fig. 19f); også betegnet overgangshvælv. Efter 1200'ernes midte bliver
ribberne det bærende element; hvælvkappernes tykkelse nedsættes, og skiftegangen ændres i lighed med fig. 19e. Sml. grat, kappe,

hovedværk,

lomme,

hollandsk

skifte,

se skiftegang

se værk og fig. 30

ribbe

hulkel, hulled, konkavt profilled (sml. fig. 34)
†hulsten, gammel fællesbetegnelse for m u n k e og
nonner, se tagsten
hulsøm opstår, når en smiget åbning (f.eks. vindue) mures af normalsten (fig. 43)
hvælv, hvælving, buet, som regel muret overdækning af r u m . De hyppigst f o r e k o m m e n d e
middelalderlige typer er: 1) hvælv uden ribber, der efter f o r m e n deles i hel- og halvkuppelhvælv, tønde- og grathvælv (fig. 19a-b)
med varianter og særformer, samt det sjældne
klosterhvælv (fig. 19c) og det kantede kuppelhvælv (fig. 19d); 2) hvælv med (som regel bærende) ribber, der efter ribbernes antal og
mønster deles i f.eks. krydshvælv (fig. 19e,
sml. fig. 3), seks- og ottedelte hvælv (fig.
19f), nethvælv og stjernehvælv. Den første
type, hvor selve hvælvet er det bærende element, benyttes fortrinsvis i den tidlige hvælvslagningsperiode, o. 1100-1250; tønde- og
grathvælv bliver på ny gangbare i renæssancen. Ribbehvælvene optræder fra 1100'ernes
slutning til et godt stykke ind i nyere tid. I de
ældste er ribberne ikke bærende, og kapperne
er enten muret omtrent som ved grathvælv
(sml. fig. 19b, men alle med en svag stigning
m o d ribbernes skæringspunkt) eller i ringfor-

Fig. 18. Groteske.
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Fig. 19. Eksempler på hvælv.
hvælvfortanding
lomme

(fig.

20),

sml. fortanding

og

hvælvsvikkel, nedre tilspidsede del af hvælv eller
h v æ l v k a p p e . Sml. kappeflig
hængestav, se fig. 6
højgotisk, højrenæssance, se stilarter
højkirke, 1) i en basilika (s.d.) den del af m i d t s k i bet, s o m rager op over sideskibene; 2) †højkirke eller †storkirke, o f t e anvendte betegnelser
i kirkeregnskaber for skibet i m o d s æ t n i n g til
koret (sml. †lavkirke)
ibskal, egentlig Jakobs-skal (muslingeskal). 1) Et
af apostelen J a k o b den ældres attributter (hent y d e n d e til hans sørejse); 2) pilgrimstegn
ikonografi, beskrivelse og forklaring af billeder
indvi elseskors, oftest h j u l k o r s (fig. 24j), s o m m a ledes på v æ g g e n e på de steder, h v o r bispen
ved kirkens indvielse h a v d e afsat korsets tegn
m e d den indviede olie; u n d e r t i d e n også indh u g g e t i alterbordsplader
initialer, f o r b o g s t a v e r , begyndelsesbogstaver
intarsia, dekorativ finering og indlægning m e d
forskelligt farvet træ
isselinje (-punkt), øverste l i n j e / p u n k t i h v æ l v k a p p e eller buet stik

jernoxyd, stof m e d en d æ m p e t , m ø r k r ø d farve,
evt. brunviolet, s o m kan gå helt over i gulligrød; kaldes også caput m o r t u u m , d o d e n k o p ,
italiensk-, persisk-, spansk- eller m ø n j e r ø d
Jesumonogram, 1) b o g s t a v e r n e IHS, forkortelse af
Ihesus (egentlig misforstået latinisering af det
græske I H C eller IHΣ af I H Σ O Y Σ ) og u n d e r tiden tolket s o m »I(esus) H ( o m i n u m ) S(alvator)« (Jesus, menneskenes frelser), eller s o m
»I(n) H(oc) S(igno vinces)« (ved dette tegn
skal du sejre); 2) b o g s t a v e r n e I N R I , s a m m e n sat af de ord Pilatus lod sætte på korset (Joh.
19,19), »I(esus) N(azarenus) R(ex) I ( u d æ o rum)« (Jesus fra Nazaret, j ø d e r n e s konge). Se
også Kristusmonogram
jonisk kapitæl, se fig. 21b
jus patronatus, patronatsret se s. 11f.
jus præsentationis, præsentationsret, se s. l l f .
jus vocandi, kaldsret, se s. 14
† k a f f a , stof, s o m er glat på den ene side og låddent på den anden. K e n d t fra 1600'erne
kaldsbog, liber daticus, b o g , f ø r t af s o g n e p r æ sten, indeholdende forskellige meddelelser af
b e t y d n i n g for e m b e d e t
kaldsret, jus vocandi, se s. 14
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kalorifer, i n d m u r e t j e r n o v n for fast brændsel til
luftopvarmning
kam, 1) gavlkam, g a v l m u r e n s øverste del, der
rager op over tagfladen. G a v l k a m m e n kan
være glat, takket (aftrappet m e d k a m t a k k e r ,
sml. fig. 6) eller svungen; 2) k a m , k æ m m i n g ,
k æ m m e t (sml. fig. 39), h v o r bjælker og spærsko er k æ m m e t over m u r l æ g t e r n e
†kamelotte, uldstof, o f t e m ø n s t r e t eller stribet,
opr. u d e l u k k e n d e af k a m e l g a r n (uld), i
1700'erne også af andre materialer
kanneleret, lodret riflet, sml. kannelurer
kannelurer, smalle, lodrette, k o n k a v e furer, d æ k k e n d e søjle- eller pilasterskafter (fig. 21a-b,e)
kapitæl (fig. 21, 45), søjle- eller pilasterhoved.
F o r u d e n de tre græske h o v e d t y p e r (dorisk,
jonisk, korintisk) og toskansk kapitæl kan
nævnes: kompositkapitæl, s a m m e n s a t af j o nisk og korintisk. Æ g g e s t a v k a p i t æ l (sml. fig.
45), toskansk kapitæl m e d æggestav. Profilkapitæl, variation af toskansk kapitæl. E n d v i dere: terningkapitæl, trapezkapitæl, trekantkapitæl, klokapitæl og foldeværkskapitæl, alle
b r u g t i r o m a n s k tid
kappe (sml. fig. 3 og 19), én af de fire (eller flere)
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k r u m m e murflader, der tilsammen u d g ø r det
egentlige hvælv. K a p p e r n e kan være m u r e t på
ribber (s.d.), eller de kan m ø d e s i skarpe grater
(s.d.)
kappeflig, nedre tilspidsede del af hvælvkappe.
Sml. hvælvsvikkel
kappesøm, se grat
kardinaldyder, se dyder
karmoisin (†karmesiden), r ø d farve
karnation, h u d f a r v e
karnis, profil s a m m e n s a t af et k o n k a v t og et
k o n v e k s t led (fig. 34c-d)
kartouche, r a m m e a g t i g t o r n a m e n t m e d b ø j e d e
og rullede flige og h y p p i g t dekoreret m e d
f r u g t f y l d , blomster, blade, masker og lign.
Tidligst i renæssancen (se rulleværk og fig. 35,
31)
karvsnit, snitværk, skåret (karvet) i træ s o m vekslende systemer af f o r d y b e d e kilesnit, ofte
o r d n e d e i cirkler eller stjerner
karyatide, b æ r e n d e k v i n d e f i g u r (fritstående),
f.eks. b r u g t s o m støtte for en gesims
kassemur er i m o d s æ t n i n g til fuld mur (s.d.) støbt
ud m e d en k æ r n e af rå m a r k s t e n eller m u r stensbrokker i m ø r t e l mellem to murskaller
(sml. fig. 22)
kassette, o r n a m e n t f e l t , oftest firkantet, til tider
m e d en roset i m i d t e n . Kassetteværk, s a m m e n s æ t n i n g af kassetter og andre o r n a m e n t e r
i fladsnit. R e n æ s s a n c e o r n a m e n t (sml. beslagværk og fig. 45)
katekismustavle, altertavle indeholdende skriftord: Trosbekendelsen, n a d v e r o r d e n e , Faderv o r osv.; alm. o. 1550- 1600
keglevindlade, se vindlade
kenotaf se tumba
kerubhoved, englehoved (med vinger)
kildekalk, se frådsten
kilesten, tilspidsende (kileformet) sten i buestik
(kilestensstik), j f r . døren på fig. 2
kip, det sted, h v o r spærenderne m ø d e s , t a g r y g
kirkerist, jernrist over en m u r e t eller stensat
g r u b e i j o r d e n ved indgangen til kirkegården,
beregnet til at holde svin og andre h u s d y r
b o r t e u d e n at hindre m e n n e s k e r adgang
klassicisme, se stilarter

Fig. 20. Hvælvfortanding.

klingpung (klingbeutel), en på langt skaft sid-
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Fig. 21. Kapitæler. a-e. Klassiske i renæssanceudformning. f-g. Danske. a. Dorisk. b. Jonisk. c. Korintisk. d.
Komposit. e. Toskansk. f. Trapez. g. Trekant. h. Klo. i. Terning. j. Foldeværk.

dende p u n g eller pose, på hvis underside en
lille klokke er fastsyet; anvendt til kollekt
klinke,

se

klokapitæl,

mursten
se kapitæl og f i g . 21h

klokke, se f i g . 23

klokkehus, tårnagtig, lukket b y g n i n g i to-tre
stokværk, oftest en svær t ø m m e r k o n s t r u k tion, i hvis øverste del klokkerne er o p h æ n g t .
Husets nedre del er materialrum. Fritstående
eller op ad kirkegavl, sml. klokkestabel
klokkeprofil, stejl, o m v e n d t faldende karnisprofil
(sml. fig. 34d)

klokkestabel, åben tagdækket t ø m m e r k o n s t r u k tion til klokkernes o p h æ n g n i n g , sml. k l o k kestol. Placering s o m klokkehus (s.d.)
klokkestol, t ø m m e r k o n s t r u k t i o n til k l o k k e r n e s
o p h æ n g n i n g i tårn eller på kirkeloft
kløverbladsfrise (fig. 14), s m l . firpas
knægt,

k o n s o l af t r æ ( s m l .

krumknægt,

volutknægt

og fig. 31)
kollektiv, fast klangblanding i et orgel
kompositkapitæl,
kondukt,

se

se kapitæl og f i g .

21d

vindlade

konge, midtstolpe i apsistagværk, spir, klokkehus, -stabel eller bærende stolpe i drager- og
langstolstagværker (sml. fig. 37)
konsol, b æ r e n d e f r e m s p r i n g
kop, se binder

koppel, indretning, der s a m m e n k o b l e r værkerne
i et orgel. N å r f.eks. koplet »HV-P« er aktiveret, kan s t e m m e r n e i h o v e d v æ r k e t tillige
spilles via pedalklaviaturet. J f r . oktavkoppel
kopskifte,

se

skiftegang

kopstykke, det øverste tværstykke på en stoleryg
korbue,

se triumfbue

kordongesims,

se

bæltegesims

korgitter, korskranke, gitter eller s k r a n k e m e l l e m
Fig. 22. Kassemur med bomhuller.

k o r og skib(e), sml. lektorium

FAGORDBOG

37

korintisk kapitæl, se fig. 21c
kors, se fig. 24
korsblomst, et i fire korsstillede flige delt bladmotiv, h y p p i g t i gotisk p r y d v æ r k (fig. 26)
†korsdør, ældre betegnelse for dør i korgitter
korskranke, se korgitter
krabbe (krabbeblad), o r n a m e n t af f o r m s o m en
f o r v r e d e n k o r s b l o m s t (fig. 26); på sengotiske
spir, gavle, kors, kalkmalet på ribber osv.
kragbånd, f r e m s p r i n g e n d e profilled, især b r u g t
s o m vederlag (s.d.) i b u e å b n i n g e r
kragsten, k r a g b å n d bestående af én sten
krenelering, f o r t l ø b e n d e række af skydeskår i
k r o n e n af en f æ s t n i n g s m u r
kridering, se staffering
kriget, kriget hue, d.e. hue m e d d y b e indskæringer ved tindingerne.
Kristusmonogram, de to græske b e g y n d e l s e s b o g staver i ordet Kristus, X og P s a m m e n s k r e vet. Se også Jesumonogram
kronliste, det øverste, i regelen karnisprofilerede
led af en gesims (sml. fig. 45)
krumknægt, p r y d b ø j l e eller - k o n s o l , anbragt u n der eller på en gesims, o f t e s m y k k e t m e d o r namenter, englehoveder o.lign. eller g e n n e m b r u d t (fig. 31)
krydsbånd (sml. fig. 3), k r y d s e n d e t r æ k b å n d i
spærfag
krydsende rundbuefrise, se fig. 10
krydsskifte, se skiftegang fig. 36d
kuglestav, spinkel, dekorativ stav, bestående af
små kugler på r æ k k e (sml. perlestav)
kursiv, se skrift
kurvehanksbue, se bue og fig. 5d
kvader, natursten, firkantet tilhugget til b y g ningsbrug
kvaderridsning i r o m a n s k m u r v æ r k (fig. 25), se
fuge 1 a. Ridsningen kan være u d f ø r t m e d en
fugeske, d y p p e t i tyk k a l k m ø r t e l
kvartstens, dimension svarende til den anvendte
m u r s t e n s tykkelse (sml. helstens, halvstens)
kølbue (æselrygbue), se bue og fig. 5f
kønrøg, sort farvestof, fremstillet af sod fra afb r æ n d t træ eller harpiks
laf skålen på en ske
langstol, længdeafstivning i tagværk m e d lod-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 23. Klokke. 1. Knebel. 2. Slagring med lister. 3.
Legeme. 4. Hals. 5. Hue. 6. Kroneplade. 7. Hanke. 8.
Trækstang. 9. Slyngebom. 10. Vuggebom.

rette stolper (konger s.d.) hvilende på h o v e d bjælkerne og b æ r e n d e vandret t ø m m e r (dragere s.d.), s o m u n d e r s t ø t t e r spærfagenes h a nebånd, i n d b y r d e s f o r b u n d n e m e d tappe o g
talrige påbladede skråbånd (fig. 37)
lasur, gennemsigtig farve, o f t e malet over f o r g y l d n i n g eller f o r s ø l v n i n g
†lavkirke, †lillekirke, †sanghus, betegnelser anv e n d t i regnskaber for koret i m o d s æ t n i n g til
skibet, sml. †højkirke og †storkirke
lektorieprædikestol, prædikestol indrettet s o m et
pulpitur i skibets østende foran k o r b u e n eller
triumfvæggen (s.d.)

3
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Fig. 24. Kors. a. Græsk k. b. Latinsk k. c. Antonius-k. d. Georgs-k. e. Andreas-k. f. Patriarkal-k. g. Hammereller krykke-k. h. Korset k. i. Gaffel-k. j. Cirkel- eller hjul-k. k. S. Hans-k.

lektorium, i oldkirken læsepult ved skranken
m e l l e m k o r og skib. Senere i middelalderen
o v e r f ø r t e s navnet på den skranke eller det
pulpitur, der aflukkede koret s o m gejstlighedens særlige o m r å d e .
Lektoriepulpituret
tjente til anbringelse af pulte for evangelie- og
epistellæsning og u n d e r t i d e n altre. D e s u d e n
k u n n e pulpituret give plads for orgel, sangk o r og processioner, senere også for p r æ d i kestol (jfr. lektorieprædikestol); sml. korgitter
liber daticus, se kaldsbog
ligtræ, se gravtræ
lisén, flad, retkantet v æ g - eller murpille, u d e n
kapitæl eller base (se d o g ørelisén); sml. pilaster
liturgiske farver, det u d v a l g af farver (almindeligst hvid, rød, g r ø n , violet og sort), der anvendes på messeklæder og kirkens øvrige
tekstiler til at anskueliggøre de forskellige tider og fester i kirkeåret eller til at m a r k e r e
særlige handlinger. Regler for anvendelsen af
en liturgisk farveskala fastlagdes allerede i tidlig middelalder inden for den katolske kirke
og holdes stadig i h æ v d . D e n lutherske kirke
har ingen faste foreskrifter h e r o m , og praksis

har derfor varieret fra en gentagelse af de k a tolske sædvaner til benyttelse af k u n en enkelt
farve, oftest rød eller sort. For farvernes anvendelse i løbet af kirkeåret gælder i dag generelt: Hvid benyttes ved højtiderne (jul og
påske) samt ved særlige fester for Treenigheden og Kristus (herunder M a r i æ bebudelsesdag). Rød bruges i pinsen samt på m a r t y r d a g e
(S. Stefans dag). Grøn anvendes 1.-6. søndag
efter Helligtrekonger samt i hele Trinitatistiden. Violet karakteriserer b o d s - og fastetiderne (2.-4. søndag i advent, almindelig b e dedag samt søndag septuagesima til m i d f a stesøndag). Sort ses alene langfredag
lomme, r u m m e t m e l l e m en hvælvings b u e d e
overside og l o f t s v æ g g e n (overvæggen); kan
være m e r e eller m i n d r e u d m u r e t , eventuelt i
f o r b a n d t m e d m u r e n e , sml. hvælvfortanding,
fig- 20
Louis XIV, XV stil, se stilarter
(lyd)himmel, loft o p h æ n g t over prædikestol
(sml. fig. 31)
lydpotte, lerpotte i n d m u r e t i (romanske) hvælv
eller v æ g g e m e d m u n d i n g e n liggende i
s a m m e lodrette plan s o m m u r f l a d e n ; o f t e anbragt i g r u p p e r eller rækker, antagelig af a k u stiske g r u n d e
lysepibe, r ø r f o r m e t holder på lysestage til n e d sætning af lys
lysepig eller -torn, k e g l e f o r m e t spids øverst på
lysestage til opstikning i et hul i lysets u n d e r side
lysning, åbning i m u r v æ r k til v i n d u e eller dør
læddike, lille r u m m e d låg i den ene ende af en
kiste

Fig. 25. Kvaderridsning.

lægmandsalter, alter i d o m - og klosterkirker, ved
hvilket lægfolk h a v d e a d g a n g til at h ø r e
messe (modsat højalteret i koret); oftest m i d t i
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skibets østre del, foran korbuekrucifikset
løbende hund, o r n a m e n t b o r t af f o r t l ø b e n d e f i g u rer (fig. 27)
løber, m u r s t e n , hvis langside ligger i m u r f l u g ten. Jfr. binder og fig. 36
Majestas (egentlig højhed), Kristus i sin herlighed, t r o n e n d e Kristus i mandorla (s.d.) o m givet af evangelistsymbolerne (s.d.). Især h y p pig i r o m a n s k k u n s t
majuskler, se skrift
mandorla, m a n d e l f o r m e t , (spids)oval i n d r a m ning, navnlig b r u g t o m k r i n g fremstillinger af
Kristus (se Majestas)
†mangut, (manggods), dårligt, stærkt blyblandet
tin, sml. tinstempler
manierisme, se stilarter
manipel (manipulus), håndlin, et bånd lagt over
venstre håndled, h ø r e n d e til den liturgiske
dragt.
mansard, mansardtag, se tag
mansardetage, tagetage indrettet i nedre del af
mansardtag, se tag
manual, t a n g e n t r æ k k e på orgel, spilles m e d h æ n derne, se også pedal
maureske (fig. 15), o r n a m e n t , der efterligner arabisk (maurisk) p r y d v æ r k
messehagel, messeklædning, bestående af s k j o l d formet ryg- og bryststykke
messeklokke (kor-, primklokke), lille k l o k k e anbragt i eller over koret og (i middelalderen)
benyttet, når hostien hævedes op; efter r e f o r m a t i o n e n anvendt for at påkalde m e n i g h e dens o p m æ r k s o m h e d ved gudstjenestens b e gyndelse
metope, firkantet, o f t e u d s m y k k e t , plade mellem
triglyfferne (s.d.) i en dorisk frise
minuskier, se skrift
misericordia, (latin: b a r m h j e r t i g h e d ) , siddekonsol
u n d e r korstols klapsæde
mitra, bispehue
monolit, bestående af én (natur)sten
monstrans, beholder til o p b e v a r i n g og f r e m v i s ning af relikvier eller hostie
monstransskab, skab til o p b e v a r i n g af m o n stransen og kirkens hellige kar
montant, se akantusmontant

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

†mor, vatteret stof af silke, halvsilke, kamelhår
eller lærred. Glat eller m ø n s t r e t , o f t e i n d v æ vet m e d g u l d - eller sølvtråd
munk, se tagsten
munkeskifte, se skiftegang fig. 36a
munkesten, se mursten
mur, m u r v æ r k i fuld tykkelse, ydersiden af en
mur
muranker, g e n n e m g å e n d e j e r n i m u r v æ r k til dettes fastholdelse eller afstivning. A n k e r e t er i
den ene ende, ved m u r e n s yderside, forsynet
m e d et a n k e r f o r s k u d , m e n s den anden ende,
ved m u r e n s inderside, er fastgjort til et t r æ k b å n d eller en bjælke af j e r n eller træ, gerne på
tværs af b y g n i n g e n , evt. kan også her være
anbragt et f o r s k u d . M u r a n k r e o p t r æ d e r n o r -

Fig. 27. »Løbende hund«.
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Fig. 28. Eksempler på fyldinger.
malt i forbindelse m e d b y g n i n g e r s loftsbjælkelag (eller ankerbjælker). A n k e r f o r s k u d e t er
i middelalderen og indtil sidste halvdel af
1500'erne oftest lige, lodrette j e r n s t y k k e r
smedet i ét m e d ankeret, senere o p t r æ d e r n æ sten u d e l u k k e n d e løse a n k e r f o r s k u d , der kan
antage m a n g e f o r m e r , m e n s o m oftest er
k r y d s - eller liljeformede
murliv, m u r k æ r n e , det indre af en m u r ; sml. fuld
mur og kassemur
mursten, b r æ n d t teglsten. Middelalderlige m u r sten (munkesten) måler 25-30 x 11-15 x 7-10
c m . Fra o. 1600 blev m u r s t e n e n e m i n d r e , den
tyndeste variant er 1700- og 1800'ernes Flensborgsten, der k u n er ca. 3 cm tyk og i reglen
gul. N u t i d e n s danske n o r m a l m å l er 23 x 11 x
5,5 cm. Klinker er små, m e g e t hårdt b r æ n d t e
sten. M u r s t e n , h v o r a f en del er afhugget, kaldes efter størrelse: trekvarter, halve sten,
k v a r t e eller petringer; mesterpetring: sten halveret på langs
musetrappe, g a v l k a m m e d lave, tætsiddende

»kamtakker« af k u n et skiftes højde, se kam
mæander, o r n a m e n t a l t b å n d ført i regelmæssige
v i n k e l b u g t n i n g e r (à la grecquebort, se fig. 13)
mægler, den søjle, h v o r t r a p p e r æ k v æ r k e t gøres
fast ved f o d e n af trappen
mål for længder og flader u d t r y k k e s n o r m a l t i
metriske enheder. H y p p i g s t f o r e k o m m e n d e
er: 1 dansk alen = 2 f o d (- 4 kvarter) = 24
t o m m e r = 62,77 cm. 1 f a v n = 3 alen. 1 t ø n d e
land = 8 skæpper = 14000 kvadratalen = 5516
m2
månedsmærke, m æ r k e , der på g u l d s m e d e a r b e j d e r
angiver den m å n e d , i hvilken et arbejde er
prøvet hos guardeinen (s.d.)
nagle, snittet træpind, o f t e m e d fint f o r m e t h o ved, til i n d d r i v n i n g g e n n e m b o r e d e huller i
f.eks. blad-, slids- og tapsamlinger for at låse
disse (sml. dyvel). Heraf fornagle, se fig. 40
neglesnit, karvskåret o r n a m e n t i b u e f o r m s o m
aftryk af en negl
noli me tangere (latin: rør m i g ikke), Kristi ord til
Maria M a g d a l e n e efter Opstandelsen (Joh.
20, 14-18). Betegnelse for fremstilling af deres
møde
nonne, se tagsten
not, se fjeder
nygotik, se stilarter
Nådestol, fremstilling af Treenigheden: G u d Fader på sin trone, støttende den lidende Kristus
m e d eller uden kors og m e d Helligåndsduen
svævende eller siddende

Fig. 29. Flammet eller flammeret dør i forskellige udformninger.

oblat, n a d v e r b r ø d , hostie (s.d.)
oktavkoppel, indretning, der tilkobler o v e r - eller
u n d e r o k t a v e n til tangenterne i et orgel
oldermandsranke, den siksaklinie, der o p s t o d i

41

FAGORDBOG

sølvet, h v o r o l d e r m a n d e n t o g l ø d i g h e d s p r ø ven. Erstattedes senere af guardeinmærket
(s.d.)
omdisponering, u d s k i f t n i n g af s t e m m e r i et orgel
omintonering, f o r a n d r i n g af klangen i et orgel,
tilvejebragt ved indgreb i eller o m b y g n i n g af
piberne
omsætning, g e n o p s æ t n i n g af den ydre (eller indre) skal af en n a t u r s t e n s m u r (sml. skalmuring)

opskalket, udsvajet (tagfod); sml. skalk
opus spicatum (sildebens- m u r v æ r k ) , m u r v æ r k ,
hvis sten er stillet skråt, skifte for skifte hældende vekselvis til h ø j r e og venstre. H y p p i g s t
er det i middelalderligt m u r v æ r k u d f ø r t af
t y n d e naturstensflager og optræder k u n i begrænsede partier (sml. fig. 2 og 36i)
orgel, se f i g . 30
overribbe, se ribbe

overvæg, den del af en væg, der er over et træloft
eller hvælv
pallium, paveligt og ærkebiskoppeligt v æ r d i g hedstegn i f o r m af et hvidt, tre fingre bredt,
k o r s p r y d e t uldbånd. Båret o m halsen m e d
n e d h æ n g e n d e ender over bryst og ryg
palmet, vifteagtigt plantemotiv, hvis enkelte,
glatte bladflige o f t e u d g å r fra et b l o m s t e r b æ ger (fig. 11)
patén,

se disk

patron, 1) f o r m , m o d e l eller mønster, h v o r e f t e r
n o g e t fremstilles eller tildannes (sml. skabelon), f.eks. v æ v e p a t r o n = v æ v e m ø n s t e r . I
ældre tid også betegnelse for selve tøjets m ø n ster; 2) i n s t r u m e n t , h v o r m e d mønster, tegninger osv. overføres; 3) kirkeejer, se s. l l f .
pedal, t a n g e n t r æ k k e på orgel, spilles m e d f ø d derne. Pedalklaviaturet er f o r b u n d e t m e d pedalværket og kan n o r m a l t også s a m m e n k o b les m e d andre værker, j f r . fig. 30 (se også anhangspedal)
pedalkoppel,
pedalværk,

se
se

koppel
værk

pendullinse (sml. fig. 46), v æ g t e n i den svingende
ende af et pendul; kan m e d en m ø t r i k hæves
eller sænkes for regulering af uret
pengeblok, opretstående, udhulet eller t ø m r e t

Fig. 30. Orgel. 1. Rygpositiv. 2. Brystværk. 3. H o vedværk. 4. Overværk. 5. Pedalværk.

(jernbeslået) træblok m e d pengetragt eller
-slidse
pengetavle, skuffelignende æske m e d skaft, anv e n d t til kollekt
perlestav, dekorativ, spinkel stav, bestående af
sammenstillede s m å k u g l e r vekslende m e d cylindriske led; sml. kuglestav
perspektivhul, cirkulær indlægning i m ø r k t og
lyst træ m e d perspektivisk v i r k n i n g (sml. fig.
28c)
petring,

se mursten

Pietà, fremstilling af j o m f r u Maria m e d Kristi
afsjælede l e g e m e på skødet
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O f t e anvendt s o m dekoration på træarbejde.
Pilastre m e d indsnøring u n d e r kapitælet kaldes halspilastre
pinakel, lille m u r t i n d e , spir eller spidssøjle, a n v e n d t s o m dekorativ afslutning (se også fiale)
piscina, niche eller k u m m e m e d afløb for indviet
vand, fritstående eller i en væg, nær et alter
planrelief, se relief
platte, 1) profildetalje, v i n k e l f o r m e t tilbage- eller
f r e m s p r i n g ; 2) i snedkersprog: t y n d træplade,
anbragt s o m forsiring på m ø b l e r o.lign
plint, lavt, retvinklet f o d s t y k k e u n d e r en søjle,
en pilaster eller en statue (sml. fig. 45 og postament)
pluviale, k o r k å b e
pneumatisk, se aktion
polsk skifte, se skiftegang fig. 36b
positiv, lille, flytbart orgel. Betegnelsen benyttes
også om en afdeling af et større orgel, j f r .
værk og rygpositiv
postament, f o d s t y k k e , for en altertavle eller u n der en søjle, en pilaster, en statue etc. Postamentfelter (f.eks. på altertavler og p r æ d i k e stole) er de felter, der sidder m e l l e m de f r e m springende p o s t a m e n t e r (sml. fig. 45)
†pralsagt, en slags b l o m s t r e t tøj, halvt uld, halvt
silke

Fig. 31. Prædikestol. A. Underbaldakin. B. Kurv.
C. Rygskjold. D. Lydhimmel. 1. Hængeknop. 2.
Bøjle. 3. Karnisfremspring. 4. Krumknægt med diademhoved. 5. Arkade. 6. Bueslag. 7. Svikkel. 8. Kartouche. 9. Herme. 10. Vinge. 11. Hængestykke. 12.
Topstykke. 13. Spir.

pilaster, flad, retkantet v æ g - eller murpille m e d
kapitæl og base (i m o d s æ t n i n g til lisén, s.d.).

predella, f o d s t y k k e til en altertavle af fløj- eller
skabstype
profil, se sokkel og stav
profilkapitæl, se kapitæl og sml. fig. 28c
prospektpiber, facadepiber i orgel
prydskifte, oftest b r u g t s o m betegnelse for det
m u r s k i f t e af sten på fladen (også kaldet fladskifte), s o m j æ v n l i g t f i n d e s o m k r i n g e n m u r åbnings egentlige buestik, h y p p i g s t m u r e t af
løbere (s.d.), m e n kan også være m u r e t af b i n dere (kopskifte); j f r . skiftegang
præbende, f o r m u e - og indtægtsobjekt, der er tillagt en kannik
prædikestol, se fig. 31
præsentationsret, j u s præsentationis, retten til at
foreslå et præsteemne, se s. 11f.
pulpitur, galleri m e d plads til stole, b æ n k e eller
orgel
pulttag, se tag

Fig. 32. Pærestav.

punsel, lille stålmejsel til b r u g ved stempling,
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o p d r i v n i n g eller ciselering (s.d.) af metalarbejder (punsling)
putto, n ø g e n t , buttet d r e n g e b a r n
pærestav, 1) stav m e d s y m m e t r i s k profil, hvis
tværsnit m i n d e r om en pære (f.eks. pærestavsribbe, fig. 33); 2) k v a r t r u n d s t a v u d s m y k k e t m e d r æ k k e af pærelignende figurer
(fig. 32)
†rask, en slags uldent tøj
régence, se stilarter
register, se stemme
registertræk, håndtag, der aktiverer en orgels t e m m e , j f r . aktion
registratur, se aktion
rejsehøjde, den højde, m u r e n har, når tagværket
rejses
relief, billede eller o r n a m e n t i o p h ø j e t arbejde på
fast b a g g r u n d , 1) hautrelief, h ø j t relief m e d
u n d e r s k å r n e figurer; 2) basrelief, lavt relief; 3)
planrelief, m e d svagt f r e m s p r i n g , hvis o v e r flade ligger i ét og s a m m e plan, i træ kaldes
dette fladsnit
relikviegemme, hylster om helgenlevninger (relikvier), enten en simpel blykapsel eller k u n s t færdigt u d f o r m e t , i forskellige materialer,
s o m en arm, et h o v e d osv. (jfr. helgengrav)
rem (murlægte), s t r æ k t ø m m e r , f.eks. o v e n på eller indlagt i m u r k r o n e n s o m underlag for
bjælker eller s p æ r f ø d d e r (sml. fig. 39a)
renæssance, se stilarter
resalit, tilbagespringende del af en b y g n i n g s facade, sml. risalit
retabel, lav tavleagtig o p b y g n i n g , anbragt ved
alterbordets bagkant. A n v e n d e s også s o m b e tegnelse for den malede eller udskårne altertavle (alterretabel), placeret bagest på alterb o r d e t eller bag dette på en særlig u n d e r b y g ning, evt. i en niche i altervæggen
revle, tværliste eller - b r æ t , h v o r m e d b r æ d d e r eller planker samles til en flade
ribbe, m u r e t b u e i eller u n d e r s a m m e n s t ø d e n e
mellem en hvælvings k a p p e r (se kappe). R i b behvælv benævnes efter kappeantallet (se
hvælv). R i b b e r n e kan være retkantede (i halvstens- eller kvartstensbredde) eller profilerede
(af formsten), fig. 33. H j æ l p e r i b b e r på h v æ l -

Fig. 33. Ribbeprofiler.

vets overside kaldes overribber; disse kan
have u d s t i k k e n d e trinsten af en halv (bindertænder) eller en hel stens b r e d d e
riffelhugning, rifling, udførelse af riller eller
smalle furer, s o m overfladen på en eller to
sider af en teglsten j æ v n l i g t underkastedes i
r o m a n s k tid. Rillerne, der er n o g e n l u n d e parallelle, kan enten være skråtstillede, vinkelrette på længderetningen eller o r d n e d e i sildeben. Riflingen kan være u d f ø r t efter b r æ n d i n gen (med bred h a m m e r eller mejsel) eller før
b r æ n d i n g e n (med trækam). H y p p i g s t anvendt på m u r h j ø r n e r
rigel, stangagtig skyder eller slå; i en lås den del,
der bevæges af nøglen
risalit, f r e m s p r i n g e n d e del af en b y g n i n g s facade, oftest m i d t e r - og/eller sideparti (sml. resalit)

Fig. 34. Sokkelprofiler. a. Skråkant. b. Hulkant. c.
Faldende karnis. d. Omvendt (el. forkert) faldende
karnis (klokkeprofil). e. Rundstav. f. Hulkant over
rundstav. g. Attisk.
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rocaille, a s y m m e t r i s k , muslingeskallignende o r nament; rokokotidens yndlingsmotiv
rokoko, se stilarter
romansk stil, se stilarter
rullefrise, frise, s a m m e n s a t af rullestave, der træder m e r e o g m i n d r e f r e m
rulleværk (fig. 35), renæssanceornament, der synes dannet af fantasifuldt o p s k å r n e og s a m menflettede læderstykker, hvis kanter er o p rullet i volutter (s.d.). O f t e k o m p o n e r e t i kartouche (s.d.) og beriget m e d elementer fra grotesken (s.d.)
rulskifte, se fig. 36g
runer, se skrift
rygningsbrædder, to i vinkel anbragte planker eller
en bjælke, der afdækker tagfladernes m ø d e og
h v o r m e d r y g n i n g e n i et trætækket eller blyh æ n g t tag er forstærket og afdækket. U n d e r tiden har dette led efterladt sig spor i en gavl,
når denne har været o p m u r e t efter tagværkets
rejsning
rygpositiv, se fig. 30

sadeltag, se tag
†sanghus, se †lavkirke
†sardug, halvt linned, halvt uldent tøj
sarg, vandret bræt eller en r a m m e , der bærer pladen på et b o r d eller sædet på en stol
†savdelle, se †delle
savskifte, se skiftegang og fig. 9, 10, 36k
secco, maleri u d f ø r t på tør puds (italiensk: al
secco), i m o d s æ t n i n g til fresko (s.d.)
segmentgavl (-bue), gavl, hvis b u e d e overside u d gør et udsnit af en cirkel (d.e. cirkelsegment).
Siden renæssancen o f t e benyttet over v i n duer, døre m . m . (sml. frontispice)
sejerværk, se tårnur
sepulchrum, se helgengrav
series pastorum, præsterækketavle
†setteni (satin), en slags silketøj
setzerkombination, automatisk hjælpemiddel, der
kan u d f ø r e en serie f o r p r o g r a m m e r e d e k l a n g skift i et orgel
siksakmurværk, dekorativ anbringelse af m u r s t e n
i siksakmønster: benyttes u n d e r t i d e n i
(tag)gavle og i b l æ n d i n g s b u n d e (sml. fig. 36j)
sinkning (sinke), snedkerforbindelse m e d svalehaleformet tap i tilsvarende u d s k æ r i n g
skab(e)lon, 1) profil, h v o r m e d gesimser og andre
b å n d trækkes i gips; 2) g e n n e m b r u d t plade til
fremstilling af ensartet, malet o r n a m e n t i k ; 3)
†skabelon, m o d e l eller tegning til b y g n i n g eller andet k u n s t v æ r k , sml. patron
skalk, et t ø m m e r s t y k k e fastgjort på oversiden af
et spærs nedre ende, således at t a g b e k l æ d n i n gen kan trækkes ud over en f r e m s p r i n g e n d e
gesims. H e r v e d får tagfladen en større eller
m i n d r e u d s v a j n i n g eller opskalkning f o r n e den
skalmur, skalmuring, f o r n y e t skal i (tyk) m u r , o f test af halvstens tykkelse, sml. forblænder, omsætning
skelle, †skelne (sml. †sømmé), fuge, især på y d e r siden af tegltage
skierværk (skærværk), 1) v æ g af træ; 2) k l o k k e stol

Fig. 35. Rulleværk.

skiftegang ( m u r f o r b a n d t eller m u r s t e n s f o r b i n d e l ser), o r d n i n g af stenene i en m u r f l a d e . T e r m i nologien er vaklende og tillige svingende fra
land til land. De d o m i n e r e n d e middelalder-
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Fig. 36. Skiftegange. a. Munkeskifte. b. Polsk skifte. c. Hollandsk skifte. d. Krydsskifte. e. Blokskifte. f.
Standerskifte. g. K o p - eller rulskifte. h. Munkeskifte af kantrejste sten. i. N a t u r s t e n s m u r med opus spicatum. j.
Teglstensmur med siksakmønster. k. Savskifte. 1. Bloktandskifte.

lige skiftegange, hvis udførelse ofte er uregelmæssig, er munkeskifte (fig. 36a) og polsk
skifte (fig. 36b) også kaldet flamsk eller gotisk
skifte. Undertiden benævnes disse skiftegange under ét som munkeforbindelser og
vistnok også som vendisk skifte. Hollandsk
skifte er binderskifter vekslende med polsk
skifte (fig. 36c). Af nyere former kan anføres
krydsskifte (fig. 36d) og det beslægtede blokskifte (fig. 36e). Særlige skifter, m ø n s t e r m u ring og prydskifter (fig. 36i-l) benævnes efter
den måde, de enkelte lag lægges på. Sav- og
bloktandskifte (fig. 36k og 1) anvendes ofte
ved gesimser og bånd. Kopskifte betegner
skifte af bindere, der er rulskiftestillede (fig.
36g) eller lagt på fladen (sml. prydskifte).
Strømskifte (fig. 42) benyttes til afslutning af
de skrå sider i en gavlmur

skjoldbue, bærende bue for hvælv, muret langs
r u m m e t s vægge (sml. fig. 3 og gjordbue)
skrift. Middelalderens skriftarter er: runer, i brug
endnu i 1300'erne, majuskler (egentlig store
bogstaver), der opdeles i de kantede versaler
(VERSALER) og de rundede uncialer, hvor
særligt karakteristiske former er D, E, H, M
og T (D E h m T) o. 1100-1400; endvidere minuskier (minuskler) egentlig små bogstaver, fra begyndelsen af 1400'erne, samt fra o.
1475 den latinske antikva (antikva). Versal- og
antikvaskrifterne fortsætter ned til nutiden.
N y e r e skriftarter er desuden fraktur (fraktur),
egentlig brudt skrift, »krøllede bogstaver«,
fra 1500'ernes begyndelse, samt kursiv (kursiv) og skriveskrift (skriveskrift)
skurering, riflet overfladebehandling af hugne
sten

46

DANMARKS KIRKER
sokkel, den nederste, synlige del af en m u r , når
dette parti er 1) u d f ø r t af et andet (hyppigt
m e r e varigt) materiale end m u r e n i øvrigt, eller 2) u d f o r m e t m e d f r e m s p r i n g e n d e profil
(fig. 34). Jfr. syld
solgisel, se apokalyptiske kvinde, den
spareblænding, -niche, se blænding
sparremønster, s p æ r f o r m e t m ø n s t e r (ofte på

Fig. 37. Langstol.

†skærstok, m u r r e m , sml. rem
slutsten, øverste sten i en bue eller en hvælving
slyngbånd, se attisk slyngbånd
slyngebom (fig. 23), »ret aksel«, den gamle, almindeligt u d b r e d t e f o r m for k l o k k e o p h æ n g
sløjfevindlade, se vindlade
smalte, kornet, blåt farvestof (pulveriseret k o boltglas). I D a n m a r k først k e n d t fra o. 1550
smertensmand, den lidende Kristus, fremstillet
siddende eller stående, f r e m v i s e n d e sine sår,
u n d e r t i d e n m e d Jesu m a r t e r r e d s k a b e r
smig, skråside, f.eks. i m u r å b n i n g e r , h y p p i g t i
v i n d u e r fra r o m a n s k tid (sml. fig. 2); et enkeltsmiget v i n d u e ser i vandret snit ud s o m en
tragt, et d o b b e l t s m i g e t s o m et timeglas

Fig. 38. Styrtrum.

hvælvribber) af o m v e n d t e v'er
sparrenkop-gesims, en række af u d k r a g e d e b i n dere (kopper) u n d e r g e n n e m l ø b e n d e , f r e m springende led, anbragt m e d en binders afstand (sml. tandsnit)
spejl, 1) blændingsfelt over en m u r å b n i n g o m sluttet af dennes yderste false; 2) å r e m ø n s t e r i
(blankt) træ (efterlignes i ådring, s.d.); 3) den
o p h ø j e d e flade i en fylding (s.d.), i r o k o k o t i den o f t e m e d »dobbelt« kant (fig. 28b)
spillebord, samlet betegnelse for klaviaturer, registertræk, fodtrin m . v . i et orgel
spejlhvælv, hvælving, hvis sideflader i n d r a m m e r
en plan topflade, ofte u d s m y k k e t m e d et m a leri
spindel, 1) u d g ø r s a m m e n m e d tårnurets k r o n hjul spindelgangen, s o m reguleres af en balance (uro), også kaldet foliot (sml. fig. 46); 2)
cylinder, h v o r o m n o g e t drejer sig, se spindeltrappe
spindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe,
hvis radiært stillede trin m ø d e s i en a l m i n d e ligvis cylinderformet akse, kaldet spindelen
(sml. vindeltrappe)
sprængbue, se stræbebue
spygat, lille (evt. foret) hul eller rende til afledning af r e g n v a n d . Regelmæssigt f o r e k o m m e n d e i hvælvsvikler, h v o r u d m u r i n g e n af
lommen (s.d.) er f o r m e t m e d fald m o d hullet
spær, i en t a g k o n s t r u k t i o n de skråtstillede t ø m m e r s t y k k e r , der bærer tagfladernes lægter og
tagdækninger. Spærene er f o r n e d e n fastgjort i
de g e n n e m g å e n d e bindbjælker eller i korte,
på m u r r e m m e n e hvilende spærsko (sml. fig.
39c). Et spærpar m e d f o r b i n d e n d e hanebånd,
lodrette eller skrå spærstivere og eventuelle
k r y d s b å n d kaldes et spærfag (fig. 2, 3 og 39)
spærhage (pal) (sml. fig. 46), snorevalsens s t o p p e a n o r d n i n g , s o m sidder fast på og griber ind
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i valsehjulet og driver dette, m e n s o m frit af
valsehjulet m u l i g g ø r o p t r æ k n i n g af urloddet.
A n v e n d e s også ved vindfanget, h v o r den tillader dettes frie afløb, efter at slagværket er
stoppet
spærsko, se spær og fig. 39c
spærstik, øvre afslutning på nicher og blændinger m . v . , dannet af spærstillede sten (sml. fig.
6)
spærstiver, se spær og fig. 39d
stabel, 1) den tap på d ø r k a r m e n , h v o r o m gangjernets (s.d.) øsken drejer sig; 2) fritstående, åben
t ø m m e r k o n s t r u k t i o n , se klokkestabel
staffering (beslægtet m e d ordet stof), g r u n d e r i n g
o g u d s m y k n i n g m e d farver o g malede o r n a menter. Til staffering regnes også den faste
g r u n d e r i n g , der før indførelsen af den rene
oliemaling altid bestod af et eller flere k r i d t (eller gipsagtige) lag (kridering, k r i d t g r u n d ) ;
g r u n d e r i n g og staffering anvendtes fortrinsvis på træ, både på figurer, o r n a m e n t e r og på
b a g g r u n d e . Ved middelalderlige figurer var
behandlingen af k r i d t g r u n d e n o f t e f o r b u n d e t
m e d betydeligt større arbejde end p å f ø r i n g e n
af farver og malede m ø n s t r e , idet det var g e n n e m den, figuren fik sin endelige u d f o r m ning, ligesom klædedragterne k u n n e u d f o r m e s m e d blomster, m ø n s t r e , trambulérstik
(s.d.), og o p h ø j e d e o r n a m e n t e r modelleres eller indsættes. I senmiddelalderen stafferede
m a n ofte m e d egentlige stoffer (pergament,
lærred, t o v v æ r k osv.)
standerskriße, se fig. 36f
stav (eller staf), f r e m s p r i n g e n d e , oftest halvr u n d t eller k v a r t r u n d t profilled. D e n almindelige r u n d s t a v er glat. Rigere profilerede
stave: bladstav, perlestav, tovstav, æggestav,
pærestav (sml. fig. 32) osv.
stavværk, 1) m u r e t sprosseværk, der deler lysn i n g e n i et gotisk v i n d u e (vinduesstavværk);
2) o r n a m e n t , der efterligner vinduesstavværk
(fig. 26)
stele, et smalt opretstående m o n u m e n t , der har
en græsk-antik m o n u m e n t f o r m i m o d s æ t n i n g
til cippus (s.d.). Foroven afsluttes stelen oftest
m e d en spidsbuet, b l a d o r n a m e n t e r e t d e k o r a tion (antefiks) og/eller akroterier (s.d.). O r d e t

Fig. 39. Tagværk, skematisk fremstillet. a. Murlægte
(-rem), b. (Bind-, lofts-) bjælke. c. Spærsko. d. Spærstiver. e. Spær. f. Hanebånd.

Fig. 40. Spær og hanebånd. Til venstre samlet (bladet)
med fornaglet blad i udsnit. Til højre samlet (tappet)
med fornaglet tap i taphul.

Fig. 41. Eksempler på nummerering af bjælkestykker
i tagværker.
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Fig. 42. Gavl m e d strømskifter.

er også anvendt s o m betegnelse for opretstående m o n u m e n t e r i almindelighed
stemme, register, p i b e r æ k k e i orgel. S t e m m e n s
t o n e h ø j d e angives i f o d efter den dybeste t o nes teoretiske pibelængde. N o g l e s t e m m e r
har flere »kor«, dvs. flere piber for hver tone;
antallet af k o r angives ofte m e d romertal i dispositionen (s.d.)
stenhuggerfelt, regelmæssig eller uregelmæssig fig u r i n d h u g g e t i en kvader, ofte for at tilsløre
en u j æ v n h e d i stenen
†stette (stætte), stente, (forgænger)låge i kirkegårdsdige eller - m u r
stiftgang (fig. 47). På siden af ganghjulets fælg
sidder stifter, s o m »sluses« g e n n e m paletterne, der har hvileflader og skråtskårne i m pulsflader

stik, b æ r e n d e m u r v æ r k over en m u r å b n i n g eller
blænding, når dette er m u r e t af særligt f o r m e d e sten eller i særlig skiftegang. H y p p i g s t
er stikket u d f ø r t s o m en bue, sjældnere f o r e k o m m e r vandrette stik. Er stikket af tegl, taler m a n , alt efter m u r s t e n e n e s o r d n i n g , om
binderstik, halvstensstik, helstensstik, rulskiftestik osv. (sml. prydskifte fig. 36j-k)
stikkappe, m i n d r e hvælvkappe, s o m skærer sig
fra siden ind i en hvælving; h y p p i g s t anvendt
i forbindelse m e d en (vindues)åbning, der når
højere op end h o v e d h v æ l v e t s vederlag
stilarter, stilperioder. N ø j e tidsgrænser kan ikke
fastsættes, idet de forskellige stilarter overlapper hinanden, og selv inden for D a n m a r k s
grænser er der forskel på stilformernes o p d u k k e n og varighed i de enkelte landsdele. De
n e d e n f o r angivne årstal kan derfor ikke tages
s o m absolutte tidsgrænser. Romansk: o. 10501275 (senromansk o. 1200-75). Gotisk: o.
1250-1550 (unggotisk o. 1250-1300, h ø j g o t i s k
o. 13-1400, sengotisk o. 1400-1550). Renæssance: o. 1550-1630 (ungrenæssance o. 1550-90,
højrenæssance o. 1590-1620, senrenæssance o.
1620-30, m a n i e r i s m e o. 1590-1630). Barok: o.
1620-1750 (bruskbarok o. 1620-60, enevoldsb a r o k eller Louis X I V stil o. 1660-1750, régence o. 1715-40). Rokoko: o. 1740-75 (Louis
XV stil). Klassicisme, nyklassisk stil: o. 17751850, (Louis XVI stil o. 1775-1800, e m p i r e o.
1800-50). Historicisme, stilkopiering: o. 18301900 (f.eks. n y r o m a n s k , nygotisk, n y r e n æ s sance, n y b a r o k )
stiv viser, timeviser på urskive, der ikke har m i nutviser
stokkedrev (sml. fig. 46), drev (det lille hjul i en
tandhjulsforbindelse), hvis »tænder« består af
r u n d e stokke m e l l e m to plader (i m o d s æ t n i n g
til et massivt drev, s o m er et almindeligt t a n d hjul)

Fig. 43-44. 43. H u l s ø m . 44. Hjørnekæde.

stokværk, ældre betegnelse for etage. B r u g e s
bl.a. om etager i kirketårne. K l o k k e s t o k værk, tårnets øverste etage, der indeholder
klokkestol og klokker. M e l l e m s t o k v æ r k , en
eller flere etager m e l l e m t å r n r u m m e t nederst i
tårnet og k l o k k e s t o k v æ r k e t
stola, k o r s b å n d , et langt, hvidt og k o r s p r y d e t
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bånd, h ø r e n d e til den liturgiske dragt. Lagt
over skuldrene, af diakoner k u n over venstre
skulder
†storkirke,

se

Gavl

kronliste med
tandsnit

højkirke

stormstigeribbe, retkantet halvstens h v æ l v r i b b e
m e d tværstillede, hele m u r s t e n
stræbebue og -pille, bygningsled, s o m tjener til at
o p t a g e sidetryk fra hvælv. Stræbebuen (eller
sprængbuen), s o m kendetegner den fuldt u d viklede gotiske arkitektur, hæver sig n o r m a l t
over sideskibenes og k o r o m g a n g e n s tag og
leder trykket fra højkirkehvælvet videre ned
til en stræbe- eller støttepille ved sideskibets
m u r . Sidstnævnte er således en pillelignende
m u r f o r s t æ r k n i n g (evt. delvis) f r e m s p r i n gende i selve r u m m e t
strømskifter (fig. 42), skifter (i taggavle), der danner en vinkel på ca. 45° m e d de vandrette skifter og er lagt således, at der langs gavllinierne
f r e m k o m m e r en række af trekanter. H e r v e d
u n d g å s b e h u g g e d e m u r f l a d e r i taglinien.
K e n d t fra o. 1550, m e n især almindeligt i
1700'erne

Gesims

frise med triglyf
arkitrav
(æggestav) kapitæl
over
attisk slyngbånd

skaft, glat,
forneden med:

Søjle

prydbælte, hvori
kartoucher o m
diademhoved
(attisk) base

styltebue, se bue og f i g . 5g

styltetårn (tårn på »stylter«), senmiddelalderlig
tårntype, der navnlig er u d b r e d t i Å r h u s stift.
Tårnet er tilbygget skibets vestgavl og k a r a k teristisk ved, at den (som regel t e m m e l i g
høje) underetage åbner sig m o d vest, idet det
lukkede k l o k k e s t o k v æ r k bæres af et (oftest
r u n d b u e t ) stik, u d s p æ n d t mellem tårnets
n o r d - og s y d m u r . I undtagelsestilfælde er benyttet piller, således at tårnets b u n d er åben til
tre sider. K l o k k e k a m m e r e t s ø s t m u r hviler på
skibets vestgavl
styrtrum, betegnelse for det l o f t s r u m , der f r e m k o m m e r , når bjælkelaget, u a f h æ n g i g t af tagværket, er placeret et g o d t stykke u n d e r m u r k r o n e h ø j d e (fig. 38)
sugfjæl, bræt, fastgjort u n d e r tagskægget (på u n dersiderne af bjælkeenderne) til h i n d r i n g af
træk (sml. fig. 2, 8)
suppedaneum, f o d s k a m m e l eller f o d s t ø t t e for
Kristus, især anvendt s o m værdighedstegn
ved r o m a n s k e krucifikser
svelle, system af bevægelige døre, der regulerer
lydstyrken i (en afdeling af) et orgel. Svelle-

(trekantgavl
med skrågesimser

plint
søjlepostamet m e d
kassette- og beslagværk
kronliste

Postament

postamentfremspring
med diamantbosser

fodliste
Fig. 45. Søjleskema.

dørene aktiveres via et fodtrin i spillebordet
svelleværk, en orgelafdeling, der er udstyret m e d
svelle
svikkel, tresidet flade over bueslag, h v o r den
vandrette side u d g å r fra buens issepunkt (s.d.),
den lodrette fra buens fod, (sml. fig. 31), sml.
hvælvsvikkel

og

kappeflig

svumme, o v e r s m ø r e m u r m e d hvidtekalk eller
mørtelvælling, sml. afkostning
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sygesæt, se berettelsessæt
syld, syldsten, g r u n d s t e n , f u n d a m e n t af rå k a m pesten u n d e r det egentlige m u r v æ r k (sml.
sokkel og fig. 3)
søjle, søjleorden, se fig. 45
søjlekapitæl, se kapitæl og fig. 21
†sømme, f u g e

†terme, en i renæssancen almindelig betegnelse
for herme (s.d.)
terningkapitæl, se kapitæl og fig. 21i
tiara, pavens krone. Bæres, når paven o p t r æ d e r
s o m fyrste, m e n s mitra (s.d.) benyttes ved
gejstlige f u n k t i o n e r
tilløbsarm (sml. fig. 46), del af urets slagværks-

sål, b u n d i niche eller blænding
sålbænk, den u d v e n d i g e , nederste flade i en v i n duesåbning

mekanisme
tinde, simpelt u d f ø r t fiale (s.d.)
†tindeskure, anden betegnelse for krenelering
(s.d.), fortrinsvis anvendt i heraldisk s a m menhæng
†tinning, gavlkam, k a m t a k

tag, o v e r d æ k n i n g af b y g n i n g , oftest navngivet
efter u d f o r m n i n g . H a l v t a g eller pulttag: tagf o r m m e d fald til k u n én side. M a n s a r d t a g :
b r æ k k e t eller k n æ k k e t t a g f o r m , h v o r den
nedre, stejlere tagflade danner vinkel m e d den
øvre. F o r m e n t l i g opkaldt efter den franske arkitekt François M a n s a r t (1598-1666). Sadeltag: t a g f o r m m e d fald til to sider. Valmtag:
tag m e d fald til alle sider (uden taggavle).
D æ k k e r v a l m e n k u n taggavlens øvre del, kaldes dette parti h a l v v a l m
†tagpander, †tagpotter, se tagsten
tagsten, tagtegl, middelalderens ældste tagsten,
bæverhaler (tagpander), der er en efterligning
af tagspån, er flade, nedadtil spidse, r u n d e eller lige afskårne. D e n senere middelalders almindeligste tagsten er » m u n k e og nonner«, af
halvcirkelformet tværsnit. D e brede n o n n e r
lagdes m e d den hule side opad, de smallere
m u n k e , der v e n d t e hulsiden nedad, d æ k k e n d e
over s a m m e n s t ø d e n e m e l l e m n o n n e r n e . O .
1550-1600 b e g y n d t e m a n at b r u g e ~ - f o r m e d e
vingetegl, der efterhånden blev t y n d e r e og
mindre svungne
tagværk, se fig. 2-3, 37, 39. T ø m m e r s t y k k e r n e i
de enkelte spærfag (s.d.) n u m m e r e r e s på f o r skellig vis m e d huljern eller økse (fig. 41)
tandsnit (sml. fig. 9, 45), dekorativ række af
f r e m s p r i n g e n d e , firkantede eller profilerede
klodser af sten eller træ, anbragt m e d k o r t e
mellemrum
tap, tapning, tappet forbindelse (fig. 40)
tempera, farve revet i vand, m e d æ g g e b l o m m e
og - h v i d e o p r ø r t i eddike, g u m m i , h o n n i n g ,
harpiks el. lign. s o m b i n d e m i d d e l . T e m p e r a
tørrer m a t o g h u r t i g t o p

tinstempler, m e s t e r - og k v a l i t e t s m æ r k n i n g af tin,
1) engelsk tin (to stempler: engel eller k r o n e t
rose m e d byens våben); 2) k r o n t i n (byvåbenet
h v o r o v e r kløverblad); 3) m a n g g o d s , † m a n g u t
(mesterens m æ r k e to gange). Både 1 og 2 har
desuden stempler m e d mesterens n a v n og årstal for hans optagelse i lavet (i m o d s æ t n i n g til
sølvstemplernes årstempler, der s o m regel
angiver fremstillingsåret)
†tiste, den r e m (af læder), h v o r klokkens knebel
hænger
†tobin, t y n d t silkestof
top tinde eller toptak, lille m u r t i n d e
toskansk kapitæl, se kapitæl og fig. 21e
traktur, se aktion
†tral(le)værk, gitter eller t r e m m e v æ r k af parallelt
anbragte, evt. profilerede stænger
trambulérstik, tremulérstik (i nutiden også h ø n s e trin), s i k s a k - o r n a m e n t i metal-, sten-, træ- eller k r i d t g r u n d , f r e m b r a g t ved u n d e r t r y k at
vrikke eller skælve (fransk; trembler) en skarp
punsel (s.d.) eller mejsel hen over g r u n d e n
transmission, o r g e l s t e m m e u d e n selvstændige piber; er tilsluttet piber i et andet af orglets v æ r ker
trapezkapitæl, se fig. 21f
trappefrise, se fig. 8
trekantkapitæl, se fig. 21g
trekløverbue, se bue og fig. 5e
trempelværk, afstivning af t a g f o d e n i tagværk.
T r e m p e l v æ r k e t u d g ø r e s af langsgående bjælker, h v o r i s p æ r f ø d d e r n e s indre ender er tappede og hvis ender er tappede i bindbjælkerne
(jfr. fig. 39 b-c). T r e m p e l v æ r k e t kan yderli-
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Fig. 46. Tårnur. 1. Smedejernsramme, samlet med kiler. 2. Pyntespir. 3. Ben. 4. Centralstiver med taplejer
for både gang- og slagværk. 5. Optræksvinde. 6. Reb
for lodophæng. 7. Snorevalse. 8. Gangværksvalsehjul. 9. Stift for udløsning af slagværk. 10. A r m for
udløsning af slagværk. 11. Spærhage. 12. Stokkedrev.
13. Ganghjulsakse. 14. Ganghjulsbøjle. 15. Ganghjul
(kronhjul). 16. Lodret spindel med to lapper for indgreb i ganghjulet. 17. Nederste spindelleje. 18. Ø v e r -
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ste spindelleje. 19. Foliot (balance el. uro) med vægte,
som kan stilles ud el. ind for regulering af uret. 20.
Snor, hvori spindelen hænger og drejer. 21. Viseraksel. 22. Urskive. 23. Timeviser (stiv viser) m e d k o n travægt. 24. Slagværksvalsehjul. 25. H a m m e r l ø f t e pinde (-rulle). 25a. Blindfælg (til støtte for h a m m e r løftepindene). 26. Slagskive m e d indvendig tandkrans og udvendige indsnit for bestemmelse a f s l a g e nes antal. 27. Hjerteskive på hjerteskiveaksel. 28. U d løsningsmekanisme
for
slagværk
(kun
vist
fragmentarisk). 29. Ifaldsarm. 30. Vindfangsaksel. 31.
Vindfang (luftbremse) m e d spærværk. 32. O p t r æ k s drev (for optræk m e d håndsving). 33. Optrækshjul.
34. Mellemhjul og mellemhjulsaksel. 35. Ganghjulsaksel. 36. Ganghjul. 37. Hage el. anker. 38. Hageaksel
(el. ankervelle. 39. Gaffel, som forneden griber om
pendulet. 40. Pendulophæng. 41. Pendullinse. 42. Visertransmission. 43. Viserværk for skive m e d m i n u t og timeviser (vist delvis i snit). 44. Vekselhjul. 45.
Kontravægte. 46. Lod, sædvanligvis en kampesten,
m e d lodtrisse. 47. Tilløbsarm. 48. O p t r æ k s d r e v (her
vist som massivt drev, sml. nr. 32). 49. O p t r æ k s kvadrat for håndsving. 50. H a m m e r l ø f t e a r m . 51.
Hjerteskivehjul.
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Fig. 47. 1. Hagegang. 2. Grahamsgang. 3. Stiftgang.

gere være u d b y g g e t m e d skråstivere mellem
de langsgående bjælker og bindbjælkerne
tremulant, indretning, der får orglets toner til at
tremulere (vibrere)
trepas, trekløveragtig r a m m e eller g e n n e m b r y d ning
tribunbue, se apsisbue, sml. i øvrigt triumfbue
triforium, 1) en fortrinsvis af småsøjler tredelt
m u r å b n i n g , i lighed m e d den todelte (biforium) almindelig i middelalderligt byggeri; 2)
triforiegalleri, en gallerietage m e d triforieåbninger; 3) smal løbegang, udsparet i murlivet
m e l l e m skibets arkader (s.d.) og højkirkevinduer (s.d.) eller m e l l e m disse og en gallerietage, - uanset om åbningerne er tredelte
t r i g l y f , f r e m s p r i n g e n d e plade (med tre lodrette
slidser, - i renæssancen u n d e r t i d e n tre lister),
s o m u d g ø r et karakteristisk led i den doriske
søjleordens frise, afvekslende m e d metoper
(s.d.). H y p p i g f r i s e u d s m y k n i n g på renæssancens b y g n i n g e r og inventar (sml. fig. 45)
†trille, en slags tætvævet, g r o f t lærred
†trip, fløjlsagtigt stof
triumfbue, 1) fritstående æresport, s o m i R o m e r riget rejstes for sejrrige kejsere og feltherrer.
B u e n s f o r m og idé bliver i renæssancen en
central inspirationskilde for såvel b y g n i n g s k u n s t s o m inventar; 2) k o r b u e , buen mellem
k o r og skib
triumfmur, m u r e n m e l l e m k o r og skib
triumfvæg, t r i u m f m u r e n s m o d skibet v e n d e n d e
side
trompe l'oeil, todimensional (oftest malet) f r e m stilling af genstande eller arkitektur, u d f ø r t så
detaljeret og realistisk, at der skabes illusion
af en tredimensional virkelighed

trækbånd, se muranker
tudorbue, b u e f o r m beslægtet m e d f l a d r u n d b u e
(kurvehanksbue), sml. bue (fig. 5d), m e n m e d
et k n æ k i bueforløbet i issepunktet (s.d.)
tuf, porøs vulkansk stenart, kendelig på indhold
af p i m p s t e n og aske. Tuf fra R h i n e g n e n e ved
A n d e r n a c h er især anvendt s o m b y g g e m a t e riale i det sydvestlige Jylland (sml. frådsten)
tumba (latin, grav), et på gulvet stående, firsidet
g r a v m o n u m e n t , ofte m e d afdødes gravfigur(er) liggende ovenpå og dekorationer på
siderne. T u m b a e n kan r u m m e selve begravelsen eller være t o m (et kenotaf) og blot m a r k e r e
en gulvbegravelse
tungestemme, o r g e l s t e m m e , hvis toner f r e m b r i n ges af piber m e d svingende metaltunger. E k sempler: t r o m p e t o g o b o
tutti, fast klangblanding i et orgel, o m f a t t e r (næsten) alle instrumentets s t e m m e r
tympanon, døroverligger af sten, s o m regel halvcirkelformet, o f t e dekoreret
tårnur (sejerværk), se fig. 46, s o m nederst viser
et værk i ældre u d f o r m n i n g m e d spindelregulering, øverst det s a m m e v æ r k o m b y g g e t til
pendulregulering, her også vist fra kortsiden
udkragning, udkragende, fremspring(ende); en gesims er f.eks. u d k r a g e t eller u d k r a g e n d e i f o r hold til (mur)fladen (sml. kragbånd)
udsparing, flade eller r u m inden for en større helhed, der ikke gøres til genstand for s a m m e
bearbejdning (bemaling, udskæring) s o m det
omgivende
udsvejfet, tildannet i svungne, brede linier
uncialer, se skrift
underbaldakin, se baldakin og fig. 31
valmtag, se tag
vandnæse, profileret f r e m s p r i n g m e d skrånende
overside og indskåret eller hulet underside,
der tvinger regn til at d r y p p e af; i gotisk snedkerarbejde et yndet o r n a m e n t (fig. 26)
vange, 1) k a r m s i d e i en m u r å b n i n g regnet fra
dennes f o d til vederlagshøjde; 2) f o r - og b a g v a n g e i en trappe er de to stigende planker,
s o m bærer trinene
vederlag, det sted, h v o r p å en bues f o d e n d e r h v i -
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ler (fødselslinie). Vederlagsbånd = kragbånd
(s.d.), kragsten. Vederlagshøjde, -linie = b u e fodshøjde
vendetrin, trin m e d trekantede trædeflader s o m i
en spindeltrappe, m e n vekselvis h ø j r e - og
venstrevendte og b r u g t i et lige trappeløb.
N å r vendetrin benyttes, kan trappen gøres
kortere og stejlere
versaler, se skrift
vind, t r y k l u f t i orgel
vindeltrappe, cirkulær eller polygonal trappe
(sml. spindeltrappe), h v o r aksen består af en
spiralformet t r a p p e v a n g e
vindfang, i et ur, l u f t b r e m s e for slagværket, o f test i f o r m af to roterende arme, der ender i
plader, hvis størrelse eller hældning b e s t e m m e r slagværkets fart (sml. fig. 46)
vindjern, tværstænger af jern, anbragt i vinduer
til støtte for rudeglassets blysprosser
vindlade, ventilkasse i orgel. Vindladens ventiler
åbner og lukker for trykluftens a d g a n g til piberne, der enten er opstillet oven på vindladen eller f o r b u n d e t m e d denne via k o n d u k t e r
(vindrør). I D a n m a r k er sløjfevindladen den
almindeligste vindladekonstruktion; i perioden 1900-1940 var keglevindladen og b æ l g ventilvindladen f o r e t r u k n e typer
vingetegl, se tagsten
†vognskud, planke af u d s ø g t , knastfrit egetræ
volut, spiralrullet o r n a m e n t , især karakteristisk
led i j o n i s k e og k o m p o s i t t e kapitæler (sml.
fig. 21b-d)
volutbøjle, volutknægt, konsol m e d volut på u n dersiden, den første åben, den sidste massiv
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(sml. fig. 31)
vuggebom (fig. 23), » k r u m aksel«. D e n n e o p h æ n g n i n g , hvis o m d r e j n i n g s p u n k t ligger lavere i f o r h o l d til t y n g d e p u n k t e t end ved slyngebomme (s.d.), indførtes for at lette ringningen af k l o k k e n
vulst, 1) i træ- og stenarbejde: rundstav; 2) ved r o m a n s k e og ofte ved tidliggotiske krucifikser
o m b ø j n i n g e n af lændeklædet o m k r i n g m i d jen, oprindeligt o m k r i n g en r e m eller et tov
vægt u d t r y k k e s n o r m a l t i metriske enheder.
N a v n l i g ved klokker og sølvsager citeres dog
j æ v n l i g t ældre enheder: 1 skippund = 20 lisp u n d = 320 p u n d = 160 kg. 1 p u n d = 32 lod =
470 g r a m . 1 lod = 4 kvint (=4 ort) = 14,7 g r a m
værk, selvstændig afdeling i et orgel (f.eks. h o v e d v æ r k , b r y s t v æ r k , o v e r v æ r k , svelleværk,
positiv, rygpositiv og pedalværk). D e t enkelte værk spilles fra sit eget m a n u a l - eller pedalklaviatur (fig. 30)
æggestav, se stav og fig. 45
øreflipvolut, o r n a m e n t , karakteristisk for b r u s k b a r o k t snitværksarbejde (se stilarter); træffes
allerede før 1620
ørelisén (sml. lisén), har til begge sider f o r o v e n
en lille, retkantet udvidelse; især karakteristisk for dansk r o k o k o
ådring, malet efterligning af årer i træ
ås, åsbjælke, bjælke, der ligger på langs i en b y g ning og bærer spærene; den øverste ås kaldes
rygås, de øvrige sideåse.
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FORTEGNELSE OVER ARKIVALIER
VEDRØRENDE KIRKERNE I RINGKØBING AMT
I ALMINDELIGHED
Arkivalier, der kun vedrører den enkelte kirke, må søges under denne i afsnittet: Kilder og henvisninger. I
fortegnelsen er kun medtaget arkivalier, som er gennemgået fuldt ud med henblik på amtets kirker. Synsprotokoller i provstearkiver, som er anlagt efter 1862, er således ikke anført her, da de kun er benyttet i de
tilfælde, hvor den enkelte kirkes eget eksemplar er bortkommet.

RIGSARKIVET (RA). Danske Kancelli: A. 28. 16301702. Fortegnelse over diverse dokumenter v e d k o m mende kirker og sognekald i Danmark og N o r g e
med oplysning om ejendomsforhold, beneficering og
jus patronatus (tilbage til året 1541). - A. 29. 1726-97.
Efterretninger om ejerne af kirker og kirketiender. A. 30. 1809. Fortegnelse over kirker og disses ejere. B. 106. 1631-32. Rådernes og biskoppernes betænkninger angående kirkernes regnskab. - B. 107.
1636-37. Kapitlernes og lensmændenes besvarelse på
kgl. missive af 1636 14. nov. - B. 134. 1572-74. Registerbøger på tiender til bortfæstelse i Fyns, Århus,
Ribe og Viborg stifter. - C. 52. 1697. Indberetninger
om købstadskirkernes tilstand i Danmark, indsendt i
henhold til missiver af 1697. 30. jan. m.fl. fra oversekretær M o t h . - F. 47. 1792. Indberetninger fra gejstligheden om kirkernes tilstand og om bestemmelser
for deres vedligeholdelse. - F. 58. 1781-99. Originale
skøder til kongen om jus vocandi til kirker. - G. 119.
(1799)-1828. Originale skøder til kongen på jus vocandi. - H. 47. 1800-31. Beretninger fra biskopperne
om kirke- og skolevisitatser. - H. 48. 1833-47. Indberetninger om kirkevisitatser. — H. 49. 1808-46. Diverse indberetninger om kirkers og præstegårdes tilstand.
Rentekammeret: 214.33. 1661? Kommissionen af
30. aug. 1660 til i Ribe stift at besigtige kongens
slotte, klostre og gårde, registrere inventaret, forfare
i hvad stand købstæderne befindes, og hvad skade de
har lidt... -2215.38. 1710-11. Kommissionsakter vedrørende auktion over en del af kongens beholdne kirker. - 2245.119-20. 1710-14, 1720-22. Dokumenter
vedrørende kongens ved auktioner 1710 og 1711 bortsolgte kirker. - 2245.123-25. 1719-24. Dokumenter
vedrørende salget af kongens 1719-22 bortauktionerede tiender og gods i Århus og Ribe stifter.
Rentekammeret. Reviderede regnskaber. Kirkeregnskaber: 1669-93. Ribe stifts kirkeregnskaber. - 1726-27,
1754 og 1769. Synsforretning og summariske regnskaber o. lign. for jyske rytterdistriktskirker.

Regnskaber ældre end 1559 (Reg. 108A): 1528-29.
Fortegnelse over indkrævede klokker. - 1529. Register på klokker, som er vejede i Jylland og på Fyn.
Regnskaber 1660-ca.l848: 1683-93. Regnskaber for
kirker i Harsyssel provsti. - 1721-28, 1739-65. D r o n ningborg rytterdistrikts kirkeregnskaber. - 1726-27,
1754, 1769. Synsforretninger og summariske regnskaber og lignende for jyske rytterdistriktskirker.
Håndskriftssamlingen. Danmarks Topografi: G. 14. Inskriptioner og gravskrifter fra kirker og kirkegårde i
Ringkøbing amt m. fl. steder (af P.W. Lange).
LANDSARKIVET FOR NØRREJYLLAND (LAVib). Ribe bispearkiv, C 4: 148. 1705-1726. Rytterdistrikternes kirker og skoler. - 149. 1679-1740. Rytterdistrikternes kirker og skoler. - 189. 1696-1775. Kirkesyn. - 190. 1788-1792. Kirkesyn. - 193. 1474, 1682,
1700-25. Hardsysselkirkeregnskaber samt en del
breve herom. - 194. 1699-1720. Kirkeregnskaber for
Hardsyssel. - 697. 1794, 1798-1809. Indberetninger
om beneficeret gods og kirkeejere. - 700. 1851-1912.
Indberetninger om kirker, stiftelser og legater under
stiftsøvrighedens bestyrelse. - 704-711a. 1793-1840.
Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn. 772-75. 1766-69. Præsteindberetninger til biskop
J. Bloch. - 844a. 1732-38. Biskop Mathias Anchersens
visitatsbog. - 846. 1809-30. Visitatsprotokol for
Ringkøbing amt. - 847. 1815-38. Visitatsprotokol for
Ribe stift. - 851. 1687. Visitatsoptegnelser. - 852.
1793-1840. Provsternes årlige visitatsberetninger. 887. 1867-90. Ribe stifts præsteembeder og præster. 1389. 1589. Kirkeregnskaber for Varde syssel. - 1663.
1869-1920. Udtagne journalsager vedr. nye kirker,
kontorhold m . m . - 1773. 1912-1919. Indberetninger
om kirker, stiftelser og legater under stiftsøvrighedens bestyrelse.
Provstearkiver: C 39H Ringkøbing N o r d r e Amtsprovsti: 1. 1812-24 (1835). Synsprotokol for kirker og
præstegårde. - 12. 1813-23. Forskellige sager vedrø-
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rende H j e r m og Ginding herred. - C 40 Ringkøbing
amts nordre provsti: 2-4. 1836-74. Synsprotokol for
kirker og præstegårde. - C 40B H a m m e r u m herred:
4. 1803-12. Synsprotokol. - C 40C Ringkøbing amts
østre provsti: 4-7. 1824-72. Synsprotokol for kirker
og præstegårde. - C 42A Hind herred: 2. 1809-12.
Synsprotokol. - C 42B Bølling herred: 4. 1803-05,
1809. Synsprotokol. - C 42C N ø r r e H o r n e herred: 1.
1744-1813. Provsteprotokol. - C 43 Ringkøbing amts
søndre provsti: 1. 1843-61. Kirkesyn. - 63. ca. 1815
»Præste- og degnekaldenes indkomster m.m.« - C
43B Bølling-Nr. Horne hrds. provsti 1902-: 28. 192431. Optegnelsesbog med fotografier og grundrids
(1957) af provstiets kirker.
Amtsarkiver: B 9. Ribe stiftsamt: 1026. 1695-1700.
Kopier af skøder på jus patronatus og kirker i Ribe
stift, indsendt til stiftamtet.
Bygningsinspektoratet i Århus, B 239: 15. 1870-84,
1913-14. Forskelligt vedr. kirkerne og præstegårdene i
almindelighed. - 120-26. 1850-1905. Forskellige kirker.
Ryttergodserne, GRyt: 7.1. 1724-25. Synsprotokol
for kirker i de tre jyske rytterdistrikter. - 7.2. 1735.
Synsprotokol for kirkerne i Dronningborg og Skanderborg distrikter.
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Håndskriftsamlingen: H 7(2)-67. N. Lachmann: Beskrivelse over Ribe stift (ca. 1763).
D E T KONGELIGE BIBLIOTEK. Thottske samling: 750, fol. Danske Antikviteter, tegnede af Søren
Abildgaard. - 1440, 4°. Inskriptioner i en deel Kirker i
Jylland. - 1443, 4°. Kort beskrivelse over over N ø r r e jylland.
Kallske samling: 30, fol. Samlinger til dansk provinstopografi af E. J. Jessen.
ARNAMAGNÆANSKE SAMLING: 367, fol.
Tegninger af rune- og ligsten fra Jylland, 17. århundrede.
NATIONALMUSEET: Håndskriftsamlingen: Stor
fol. F. Uldall: Om de danske landsbykirker I-VII,
1864-1920.

Notebøger m.m.: Søren Abildgaard: Notebøger. N. L. Høyen: Notebøger. - J a c o b Helms: Notebøger.
- J a c o b Kornerup: Stitsebøger. - J . Magnus Petersen:
Papirer. - Henry Petersen: Notebøger. - C. M.
Smidt: Notebøger. - C. G. Schultz: Notebøger.
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FORKORTELSER V E D R Ø R E N D E
R I N G K Ø B I N G AMT
Litteraturforkortelser m . m . Se i øvrigt »Forkortelser i historisk Litteratur«, i Fortid og Nutid XXI, hefte 1, 1960.
Udg. af Dansk historisk Fællesforening.
Achen, Adelsvåbener Sven Tito Achen, Danske adelsvåbener. En heraldisk nøgle, Kbh. 1973
ActaPont Acta Pontißcum Danica. Pavelige Aktstykker
vedrørende Danmark 1316-1536 I-VII og suppl. Udg.
af L. Moltesen m.fl., Kbh. 1904-43
AnnOldk Annaler for nordisk Oldkyndighed. Udg. af
Det kgl. nord. Oldskrift-Selskab, Kbh. 1836-63
(fra 1866: ÅrbOldkHist)
AntAnn Antiqvariske Annaler 1-4. Udg. af Den Kongelige Commission i Kjøbenhavn for Oldsagers
Opbevaring, Kbh. 1821-27
Arkitekten Architekten (fra 1929: Arkitekten). Medd.
fra Akademisk Arkitektforening, Kbh. 1898f.
ArkMus Fra Arkiv og Museum. Udg. af Østifternes
historisk-topografiske Selskab, Kbh. 1899-1943
Aron Andersson Medieval Wooden Sculpture in Sweden
I-V. Ved Aron Andersson, Bengt T h o r d e m a n n og
Monica Rydbeck, Uppsala 1964-80
Beckett, DaKunst Fr. Beckett, Danmarks Kunst I—II,
Kbh. 1924-26
Bøje (1979-82) Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før 1870. Revideret og udvidet udgave.
Bd. I. København. Red. af Bo Bramsen, Kbh.
1979. Bd. II. Købstæderne. Red. af Sven Fritz og
Finn Grandt-Nielsen, Kbh. 1982. Bd. III. Sønderjylland. Red. af Sigurd Schoubye, Kbh. 1982
Christie, Ikonografi Sigrid Christie, Den lutherske
ikonografi i Norge inntil 1800 1-2, Oslo 1973
CorpConstDan Corpus Constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks
Lovgivning vedkommende I-VI. Udg. af V. A. Secher, Kbh. 1887-1918
DaAdÅrb Danmarks Adels Aarbog. Udg. af en Forening, Kbh. 1884f.
DaAtlas Erich Pontoppidan og Hans de H o f f m a n ,
Den danske Atlas V, Kbh. 1769
DaBiogrLeks Dansk Biografisk Leksikon, 1. udg. ved
C. F. Bricka, Kbh. 1887-1905. 2. udg. ved P. Engelstoft m.fl., Kbh. 1933-44. 3. udg. ved Sv. Cedergreen-Bech m.fl., Kbh. 1979-84
D a D o m m e Danske Domme 1375-1662 I-VIII. Udg. af
Erik Reitzel-Nielsen under medvirken af Ole Fenger, Kbh. 1978-87
DaFolkemSaml Dansk Folkemindesamling
Dahlerup Troels Dahlerup, »Hardsyssels provsti i
senmiddelalderen«, HaÅrb 1960

DaKalkmalerier Danske Kalkmalerier (1-7). Udg. af
Nationalmuseet, red. Ulla Haastrup m.fl., Kbh.
1985-92. 1. Romansk tid (1080-1175). 2. Senromansk tid (1175-1275). 3. Tidlig gotik (1275-1375).
4. Gotik (1375-1475). 5. Sengotik (1475-1500). 6.
Sengotik (1500-1536). 7. Efter reformationen
(1536-1700), red. Eva Louise Lillie.
DaKanc Danske Kancelli
DaKancReg Danske Kancelliregistranter 1535-50. Udg.
af Selskabet for Udgivelse af Kilder til dansk Historie, Kbh. 1881-82
DaKirkelove Danske Kirkelove I—III. Udg. af Holger
Fr. Rørdam, Kbh. 1883-89
DaMag Danske Magazin. Udg. af Et til det Danske
Sprogs og Histories Forbedring Samlet Selskab,
Kbh. 1745f.
DaRigBr Danmarks Riges Breve. Udg. af Det danske
Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938f. 1. rk. IVII (789-1249), 2. rk. I-XII (1250-1339), 3. rk. I-IX
(1340-75), 4. rk. I-IV (1376-92)
DaSaml Danske Samlinger for Historie, Topographie,
Personal- og Literaturhistorie. Udg. af Chr. Bruun
m.fl., Kbh. 1865-77
DaStedn Danmarks Stednavne Nr. 17. Stednavne i Ringkøbing Amt, ved Gordon Albøge, Kbh. 1976-84
DiplDan Diplomatarium Danicum. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab, Kbh. 1938f., 1.-4.
rk. (som DaRigBr)
DK Danmarks Kirker. Udg. af Nationalmuseet, Kbh.
1933-87, Herning 1988f. - Nedenfor bringes en
oversigt over det hidtil u d k o m n e samt forkortelserne for de enkelte bind
DK Bornholm Danmarks Kirker VII. Bornholm. Ved
O t t o N o r n , C. G. Schultz, Erik Skov, Kbh. 1954
DK Frborg Danmarks Kirker II. Frederiksborg amt, 1-2.
Ved Erik Moltke og Elna Møller under medvirken
af Ulla Haastrup og Marie-Louise Jørgensen, Kbh.
1964 og 1967. 3. Ved Erik Moltke og Elna Møller,
Marie-Louise Jørgensen og H u g o Johannsen, Kbh.
1970. 4. Ved Marie-Louise Jørgensen og H u g o J o hannsen, Kbh. 1975
DK Holbæk Danmarks Kirker IV. Holbæk amt, 1-3.
Ved Marie-Louise Jørgensen og H u g o Johannsen,
Kbh. 1979, 1982 og 1986. 4. Ved Marie-Louise J ø r gensen og Mogens Vedsø under medvirken af
H u g o Johannsen og Ulla Kjær, Herning 1990.

FORKORTELSER
DK KbhAmt Danmarks Kirker III. Københavns amt,
1-2. Ved Erik Moltke, Elna Møller, C. G. Schultz
under medvirken af Kirsten Weber-Andersen,
Kbh. 1944 og 1946. 3-4. Ved Erik Moltke og Elna
Møller, Kbh. 1951
DK KbhBy Danmarks Kirker I. København, 1. Ved
Victor Hermansen, Aage Roussell, Jan Steenberg,
Kbh. 1945-58. 2. Ved Jan Steenberg, Kbh. 1960-65.
Tillæg: Navneregister til 1 og 2 ved Albert Fabritius, Kbh. 1966. 3. Ved Jan Steenberg, Kbh.
1966-72. 4. Ved Kjeld de Fine Licht og Elna M ø l ler, Kbh. 1973-75. 5. Ved Birgitte Bøggild Johannsen, Kbh. 1983-87. 6. Ved Birgitte Bøggild J o hannsen og Sven Rask under medvirken af Poul
Grinder-Hansen og Ulla Kjær, Herning 1987-88
DK Maribo Danmarks Kirker VIII. Maribo amt, 1. Ved
O t t o N o r n og Aage Roussell under medvirken af
Gertrud Købke Knudsen, Kbh. 1948. 2. Ved
samme under medvirken af Erik Skov og Kirsten
Weber-Andersen, Kbh. 1951
DK Odense Danmarks Kirker IX. Odense amt, 1. Ved
Birgitte Bøggild Johannsen og H u g o Johannsen,
Herning 1990. 2. Ved Birgitte Bøggild Johannsen
og H u g o Johannsen under medvirken af Ulla
Kjær, Herning 1995
DK Præstø Danmarks Kirker VI. Præstø Amt, 1-2. Ved
Chr. Axel Jensen og Victor Hermansen, Kbh.
1933-35. Tillæg: Navneregister ved Albert Fabritius, Kbh. 1955
DK Ribe Danmarks Kirker XIX. Ribe amt, 1. Ved Elna
Møller under medvirken af Ebbe N y b o r g , Kbh.
1979. 2. Ved Elna Møller, Ebbe N y b o r g og Niels
Jørgen Poulsen, Kbh. 1984. 3. Ved Ebbe N y b o r g
og Niels Jørgen Poulsen, Herning 1988. 4. Ved
Ebbe N y b o r g , Niels Jørgen Poulsen og Ulla Kjær
under medvirken af Vibeke Andersson Møller,
Herning 1994.
DK SJyll Danmarks Kirker XX-XXIII. Sønderjylland,
X X . Haderslev amt. XXI. Tønder amt. XXII.
Åbenrå amt. Ved Erik Moltke og Elna Møller under medvirken af Vibeke Michelsen, Kbh. 1954,
1957 og 1959. XXIII. Sønderborg amt. Ved Erik
Moltke, Elna Møller og Vibeke Michelsen, Kbh.
1961. Tilføjelser og rettelser, kunsthistorisk oversigt, registre. Ved Erik Moltke, Elna Møller og
Vibeke Michelsen under medvirken af MarieLouise Jørgensen og Albert Fabritius, Kbh. 1963
DK Sorø Danmarks Kirker V. Sorø Amt, 1. Ved Victor
Hermansen og Poul Nørlund, Kbh. 1936. 2. Ved
samme under medvirken af Erik Moltke, Kbh.
1938
DK Tisted Danmarks Kirker XII Tisted Amt, 1-2. Ved
Chr. Axel Jensen, Erik Moltke og C. G. Schultz,
Kbh. 1940 og 1942
DK Århus Danmarks Kirker XVI. Århus amt, 1-2. Ved
Vibeke Michelsen og Kjeld de Fine Licht, Kbh.
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1968 og 1972. 3. Ved samme under medvirken af
Ulla Haastrup, Kbh. 1976. 4-5. Ved Kjeld de Fine
Licht, Vibeke Michelsen og Niels Jørgen Poulsen,
Kbh. 1980 og 1983. 6-8. Ved Kjeld de Fine Licht og
Vibeke Michelsen, Herning 1988, 1991 og 1996
Faye, Støbejernskors Aase Faye, Danske Støbejernskors. Bearbejdet og udg. af Jan Faye, Kbh. 1988
FiK Suomen Kirkot. Finlands Kyrkor. Utgivne af Finska Fornminnesföreningen, Helsingfors 1959f.
FRAM FRAM. Fra Ringkøbing Amts Museer. Udg. af
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Historisk indledning. R i n g k ø b i n g er opstået øst for
Vonåens udløb, hvor randen af Skovbjerg bakkeø når
ned til fjorden. Bynavnet »Rennumkøping« optræder
tidligst o. 1350 og henviser til den ældre landsby Rind u m , på hvis j o r d e r købstaden voksede frem. 1 Svarende hertil er der arkæologisk konstateret pløjejord
midt i byen under de ældste bebyggelsesspor, der kan
henføres til midten af 1200'erne. 2 Stedets ældste bevarede købstadsprivilegier er fra 1443. M e n da de u d gør stadfæstelse af ældre rettigheder, tildelt af en
»kong Valdemar«, kan Ringkøbings købstadsstatus
gå tilbage til Valdemar II's (†1241) eller snarere Valdemar Ill's tid (1326-30). 3
Bydannelsen skyldes besejlingsforhold, der for den
ugæstmilde vestkyst har været nogenlunde tålelige.
Det adgangsgivende »gab« mellem fjord og hav var
dog farligt og ustabilt, gennemgående lokaliseret i
syd ved fjordens fjerneste ende. 4 Middelalderbyens
beskedenhed f r e m g å af, at den k u n havde én kirke og
aldrig fik klostre eller ydeligere kapeller. 5 Kirken må
være grundlagt inden for R i n d u m sogn, hvis ældre
kirke således har været dens moderkirke. » R e n n u m -

køpingh« kirke nævnes tidligst o. 1350 i håndskriftet
Ribe O l d e m o d e r s kirkeliste, hvor den er anført med
en afgift af 10 skilling sterling, dobbelt så meget som
nogen anden af kirkerne under H i n d herred. Da den
ufuldstændige herredsliste afsluttes m e d »etcetera« og
ikke omfatter moderkirken i R i n d u m , må det dog
antages, at beløbet gælder begge kirker. 6 E n d n u
1513-14 var kirken anneks til R i n d u m , m e n at byens
kirke var ved at være nok så betydningsfuld, antydes
af, at O l u f Christensen 1465-76 vekselvis omtales
som præst i Ringkøbing og R i n d u m . 7 Kirkens indvielse til S. Jørgen er usikker, da den ikke findes nævnt
før 1700'erne (DaAtlas 807), og kirken 1744 u d t r y k keligt siges ikke at have noget andet navn end Ringkøbings kirke. 8 For en indvielse til S.Jørgen taler dog
nok helgenens fremstilling på en *lysearm fra o. 1600
og i lyset deraf også bibeholdelsen af en †S. Jørgensgruppe f r e m i 1800'erne. 9 Den s t a m m e d e formentlig
fra et af kirkens †sidealtre, det s a m m e gælder en tronende *bispehelgen (måske S. Nikolaj) fra o. 1520,
mens et 5. Anna alter er nævnt 1522, da det fik tilskødet en gård. 1 0
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S o m i næsten alle middelalderkøbstæder har kirken
formentlig været kongelig, og i dette forhold bragte
r e f o r m a t i o n e n således ingen ændring. Efter kirkeforandringen fik byen en latinskole, grundlagt på katolsk alter- og gildegods. 1 1 Og bykirken blev nu pastoratets hovedsogn og betjentes foruden af sognepræsten også af en kapellan. 1 2 1593 fik kirken bevilget
hjælp af herredets omliggende kirker, 1 3 idet den dette
og de følgende år gennemgik en udvidelse og n y i n d retning til protestantisk p r æ d i k e r u m . Dens egen ø k o n o m i var ellers sund og tillod åbenbart løbende vedligeholdelse ud af de faste indtægter fra tiende og
j o r d s k y l d , der 1636 u d g j o r d e 116 sletdaler. 14 Hertil
k o m lejlighedsvise gaver fra byens f r e m m e s t e familier, der i den gode renæssancetid var med til at m u liggøre behørig markering af stedets købstadsstatus.
Således melder kirkeregnskaberne fra 1592-96 om et
†tårnur, og 1633-36 opsattes et †orgel m e d prægtig
facade.
Svenskekrigene ramte næppe byen fuldt så hårdt
s o m Ribe og Varde. M e n efter den sidste, 1657-60,
k o m skatteborgernes antal under de hundrede. 1 3 Og
selv om en hovedreparation 1661-62 nød godt af gaver i f o r m af bly, t ø m m e r , m u r s t e n m . m . , satte den
alligevel kirken i en gæld, som det tog m a n g e år at
afdrage. Straks 1660 havde m a n til hjælp for kirkekassen vedtaget betaling ved begravelser og ringning,
1672 hankedes op i indkrævningen af stolestadepenge
(gradueret mellem 1 rd. og 8 sk.), og senere indførtes
også ydelse af særlige bryllupspenge. 1 6 I kirkeindretningen k o m nyt nu hovedsageligt til ved mindre gaver fra m e d l e m m e r af menigheden, således skænkedes 1646 og 1692 lysekroner, og 1694 en †lampe, der
ifølge fundats skulle holdes med olie og brænde ved
froprædiken. 1 7
Kirkens ø k o n o m i var næppe på fode igen 1698, før
den ødelagdes af en reparation 1702 og medfølgende
strid m e d kirkeværgen, hvoraf bl.a. fulgte, at kirken
1706 måtte frasælge de fleste af sine jorder. Yderligere
en eng, »Vineng« i R i n d u m , s o m sognepræsten fra
g a m m e l tid have nydt for at holde vin og brød til
nadveren, blev fravendt kirke og præst efter 1720, da
annekskirken i R i n d u m blev solgt til oberst Johan
Georg v o n Lottig på R i n d u m Nygaard. 1 6
Alt i alt n ø d kirken n o k godt af ikke at være for
stor og bekostelig at vedligeholde. 1759 beklagedes
den vanskelige sejlads til byen, og kirken omtaltes
som »smuk m e n liden, bygget s o m en korskirke«. 1 8
Bedre tider fra årtierne o. 1800 gav sig bl.a. udslag i,
at det nu blev lettere at få udlejet selv ret dårligt placerede stole i det tætpakkede kirkerum. Og m e d den
vestjyske jernbane 1875 og anlæggelsen af en egentlig
havn 1904-05 k o m en ny udvikling til byen. M e d
loven 1903 er kirken overgået til selveje (jfr. s. 15), og
det gamle R i n d u m sogn, efterhånden en forstad til
byen, er 1928 udskilt s o m et eget pastorat.

BELIGGENHED

OG KIRKEGÅRDE

Kirken ligger m i d t på den snævre kirkeplads,
d e r til alle s i d e r o m k r a n s e s a f b y g n i n g e r , d o g
m e d et hul i husrækken m o d nordvest samt m o d
T o r v e t i vest. Karréen, der r u m m e r kirken og
den o m g i v e n d e plads, afgrænses af gaderne N y g a d e i s y d ø s t og V e s t e r g a d e i n o r d v e s t ; i s t ø r r e
afstand fra kirken ligger N ø r r e g a d e i n o r d ø s t og
Torvet i sydvest. K i r k e n er orienteret o m t r e n t
ret øst-vest, m e n s gaderne, s o m antydet, f o r løber

nordøst-sydvest,

henholdsvis

nordvest-

sydøst; heraf følger, at k i r k e b y g n i n g e n ligger
d r e j e t o m t r e n t 45° i f o r h o l d til d e o m g i v e n d e
bygninger. Hovedparten af den nævnte bebygg e l s e e r o p f ø r t p å j o r d t i l h ø r e n d e d e n 1807 n e d lagte kirkegård; d o g synes denne ikke at have
f o r l ø b e t h e l t u d til N ø r r e g a d e . 1 9 R a n d b e b y g g e l sen til de ø v r i g e s i d e r er i en vis u d s t r æ k n i n g
anlagt e n d n u i kirkegårdens funktionstid, o m e n d d e n u v æ r e n d e b y g n i n g e r alle e r a f n y e r e
dato. M e l l e m kirkepladsen og Torvet ligger det
1849 o p f ø r t e R å d h u s ,
hjørne

lukkes

af

mens karréen i søndre

Ringkjøbing

Landbobanks

b y g n i n g og i n o r d r e af Borgerskolen, senere anvendt s o m Teknisk skole og Handelsskole.
Kirkepladsen er udlagt s o m græsareal - m e d
enkelte spredte træer - m e d brolagte o m r å d e r
langs randbebyggelsens bagside; størst i syd,
h v o r d e t t j e n e r til p a r k e r i n g l i g e s o m arealet v e s t
for kirken. Kirkens h o v e d i n d g a n g i tårnet ligger
i d i r e k t e t i l k n y t n i n g til d e t b r o l a g t e k ø r e a r e a l ,
m e n s e n b r o l a g t sti f r a n o r d l e d e r f r e m til i n d gangen i n o r d r e k o r s a r m s gavl.
H o v e d p a r t e n af karréen tjente,

som nævnt,

s o m †kirkegård f r e m til 1807, d a d e n n e d l a g d e s
o g f u n k t i o n e n u d f l y t t e d e s til b y e n s n y e b e g r a velsesplads i dens n o r d r e u d k a n t ved enden af
Vestergade. Allerede tidligt synes dele af k i r k e g å r d e n a t v æ r e a f h æ n d e t eller u d l e j e t til a n d e t
f o r m å l . E t l e j e m å l o m t a l e s 1613-14, d a k i r k e n
indkasserede betaling for et svinehus på kirkeg å r d e n . 2 0 C h r i s t i a n F r e d e r i k H o y a n s ø g t e 1688

Fig. 2. Kort over den gamle kirkegård o m k r i n g kirken 1815. I Ringkøbing M u s e u m . - Lageplan des alten
Friedhofs um die Kirche 1815.
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om »... et lidet Plads J o r d s m o n n o r d e n og vesten mit H u u s her paa Kierkegaarden s o m kand
være fra m i n n ø r D ø r og i Lengden i n ø r u n g e fehr - 5½ Skaft, og fra dend væstre D ø r baade
s y n d e n og n o r d e n saavit s a m m e mit H u u s sig
strecker, der fra udi vesten - 2½ Skaft, hvilket
ikke k a n d være Kierkegaarden til n o g e n Schade
i n o g e n maader, e f t e r s o m dend J o r d ikke bruges
til Begravelse ...«. Lejeren af j o r d e n , der skulle
anvendes til svin, h ø n s og gæs, forpligtedes til at
o m g i v e den m e d et plankeværk. 2 1 Af det f r e m f ø r t e synes at f r e m g å , at huset har været beliggende ved kirkegårdens østside. O r d n i n g e n o p h ø r t e 1712, efter at der var f r e m s a t begæring af
Jens K n u d s e n på kirkens v e g n e o m , at Christian
H o y s og h u s t r u s i n d h e g n i n g af et stykke j o r d nu
igen m å t t e fjernes, da de ikke længere beboede
huset, og plankeværket i øvrigt var kirkegården
og de dødes grave til skade. 2 2 Poul Andersen
skrædder bevilligedes 1721 ret til at m å t t e o p kaste en b r ø n d på en for m a n g e år siden indelukket plads på kirkegården, m e n 1733 afsagdes
d o m o m , at j o r d s t y k k e t var h j e m f a l d e t til kirken, og at plankeværk og b r ø n d b u r d e n e d b r y des inden 15 dage. Skoleholder J e p p e T h y g e s e n
G a n d r u p indsendte 1755 a n s ø g n i n g om et
stykke j o r d af k i r k e g å r d e n til en have ved sit hus
i Vestergade: » S a m m e stykke J o r d , der d o g er
K i r k e n til ingen N y t t e , saa s o m ingen Liig saa
nær ved H u u s e n e blive nedsatte, m a a t t e i L æ n g den gaae fra hr. B o r g m e s t e r B i e r g h ' s Plankev æ r k til den n o r d r e E n d e af b e m e l d t e mit H u u s ,
og i B r e d d e n fra Ø s t e r til Væster i den n o r d r e
E n d e o h n g e f æ r være 7½ Alen ... h v o r f o r ieg u d beder m i g Frihed at lade giøre ud til Kirkegaarden en Laage, s o m ieg m a a t t e have frie U d - og
I n d g a n g a f . . . og ... at lade s a m m e stykke J o r d
m e d et skikkeligt Plankeværk, der m e d en slags
Farve skal blive anstrøgen at indlukke«. To år
senere f r e m s e n d t e Poul Pedersen Stauning en
tilsvarende a n s ø g n i n g om et stykke j o r d af kirk e g å r d e n til en lille have ved sit hus. J o r d e n var
beliggende på det for k i r k e g å r d e n u n y t t i g e o m råde »fra øst til vest 17 alen 5", fra stolpen at
regne, s o m står imellem hans plads og b o r g m e ster Bierghs have, og fra n o r d til syd 12 alen fra
D a v i d s hus's h j ø r n e s t o l p e at regne.« H a n pålag-

des at i n d h e g n e det m e d et plankeværk anstrøget m e d en farve. 2 2 D a v i d C o l d i n g , der for nylig
havde ladet o p f ø r e et hus ved kirkegården, ansøgte 1761 kirkeinspektørerne om et stykke j o r d
»ligesom de andre m i n e N a b o e r paa dend Ø s t r e
siide har tilkiøbt sig«. H a n fik dette stykke j o r d
u d e n betaling, på betingelse af at han skulle o p føre et plankeværk og lade dette »med farve anstryge«. E n d v i d e r e fik C o l d i n g lov til at o p f ø r e
en låge ind til kirkegården i sit plankeværk, da
han m a n g l e d e en b r ø n d ved huset. 2 3 S a m m e år
blev et stykke j o r d fra skolehusets h j ø r n e til
h j ø r n e t af Samuel K n u d s e n s hus atter indtaget i
kirkegården. 1769 blev der afgivet j o r d til anlæggelse af en offentlig b r ø n d på o m r å d e t n o r d
for degneboligen mellem denne og den n o r d r e
stette. 2 2 J o r d e m o d e r e n betalte 1795 leje for et
stykke j o r d af kirkegården, der var indtaget til
have, 2 4 og 1801 fik snedker H a n s H o l m tilladelse
til at inddrage et stykke j o r d , s o m lå i tilknytning til hans hus i Vestergade. 2 5
E f t e r at kirkegården gik af b r u g 1807 a f h æ n dedes yderligere arealer langs dens yderkanter.
Til b r u g ved regulering af det tiloversblevne
areal oprettedes 1815 et k o r t over den gamle kirkegård (fig. 2), og tre år senere fandt den afsluttende planering sted. 2 6 E n d n u 1813 udlejedes
et stykke j o r d til A n d e r s Faurbye, 2 7 m e n herefter
bortsolgtes j o r d e n i stedet; således afhændedes i
årene 1816-17 (jfr. fig. 2) j o r d til gørtler H a n s
Christensen, s k r æ d d e r m e s t e r Christen H o l m ,
R a s m u s S m e d og k ø b m a n d J. C. Juulsgaaard. 2 8
Kirkegårdens †hegn og †indgange optræder fra
slutningen af 1500'erne h y p p i g t i de skriftlige
kilder. Begravelsespladsens †hegn u d g j o r d e s af
plankeværker, der ofte var rejst af de private
j o r d b e s i d d e r e o m k r i n g kirkegården (jfr. ovf.),
m e n s o m bekostedes af kirken på de resterende
strækninger. 2 9 Plankeværket n o r d for kirken repareredes 1585-86, og 1602-03 m å t t e Jens snedker rejse et stykke, der var væltet o m k u l d af
blæsten. 1615 indkøbtes 23 egetræer til et hegn

Fig. 3. Plan af Ringkøbing 1825 med den 1807 anlagte, nye kirkegård (s. 69) i byens nordlige udkant. I
RA. - Stadtplan von Ringkøbing 1825 mit dem 1807 neu
angelegten Friedhof am nördlichen Stadtrand.
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m o d A n d e r s Clausens gård. 2 0 K i r k e v æ r g e Reinh o l d t Fischer foranledigede 1702, at kirkegården
blev i n d h e g n e t m e d port, riste og forsvarligt
plankeværk, »kirken ikke til ringe bekostninger
og udgifter«, g r u n d e t svin, geder, får, høns og
kreaturer, der færdedes på kirkegården »denne
til skade«. Kreaturer og »bester«, der f r e m o v e r
blev indfanget på kirkegården, skulle k o n f i s k e res og gives til de fattige. 2 2 Kirken betalte
1750-51 for at lade plankerne og skolen »tiære
m e d b r u u n r ø d t og tiære«, og 1796 leveredes
materialer til kirkens planker fra degneboligen
langs m e d Vestergade til snedker Andreas
H o l m s hus (sml. fig. 2) samt fra degneboligen
m o d syd. 2 0
K i r k e g å r d e n h a v d e ved nedlæggelsen fire
†indgange. H o v e d a d g a n g e n var fra syd - fra T o r vet (fig. 2), h v o r en p o r t og en stette var placeret
øst for byens rådhus indtil 1849, da dette n y o p førtes og rykkedes lidt m o d øst, m e n s adgangen
flyttedes til rådhusets vestside. D e s u d e n fandtes
to stetter (fodgængerlåger); heraf var den ene
placeret længst m o d n o r d i østsiden, ud m o d
N y g a d e o g den anden nær n o r d h j ø r n e t m o d
vest, ud m o d Vestergade; sidstnævnte betegnedes tilsyneladende både s o m den vestre og den
n o r d r e stette. D e r u d o v e r var der hen m o d slutningen af kirkegårdens f u n k t i o n s t i d yderligere
en vestindgang syd for degneboligen (sml. fig. 2
og ndf.). En lås til p o r t e n anskaffedes 1587, og
1592-96 indkøbtes træ til såvel p o r t e n s o m de tre
stetter; til f ø r s t n æ v n t e anskaffedes desuden stål,
og et par år senere anbragtes her en gitterport.
Atter 1607 var arbejde ved den vestre stette f o r n ø d e n t . Af et reparationsarbejde 1608-09 ved
p o r t e n og stetten i syd f r e m g å r , at disse var m u rede, idet Gregers m u r e r m e s t e r b r u g t e teglsten
og kalk til en forhøjelse af d e m . Til b r u g i den
vestre stette i n d k ø b t e s s a m m e år et spær til
t r e m m e r i lågen, og 1619-21 købtes stolper at
h æ n g e p o r t e n i. P o r t f l ø j e n ud m o d Torvet f o r nyedes 1702, og hertil benyttedes bl.a. hængsler,
k r o g e og s ø m gjort af j e r n e t fra de gamle kirkeriste. 2 0 1760 betaltes H e n n i n g B r o h o l m for at
male såvel k i r k e p o r t e n s o m stetten. 3 0 S m e d e n
g j o r d e 1790 en ny stabel til den østre stette, og et
par år senere a f b r æ k k e d e og i n d m u r e d e H a n s

m u r e r m e s t e r et par k r o g e sammesteds. 3 1 1803
betaltes snedker Andreas H o l m for stolper m v .
til en ny kirkestette, der kan være identisk m e d
den, der 1815 fandtes m o d vest syd for d e g n e b o ligen (jfr. fig. 2). 2 0 E f t e r at kirkegården 1807 var
gået af b r u g s o m begravelsesområde, afgik 1811
brev fra kirkeinspektionen til stiftsøvrigheden
om kirkelågernes tilstand.
Af de fire låger til den gamle kirkegård var de
tre 1811 m e g e t brøstfældige, og den f j e r d e
m a n g l e d e aldeles. Jernristene var også løse, og
disse ansås af inspektionen for ganske o v e r f l ø dige. D e t indstilledes derfor, at jernristene m å t t e
tages op og sælges på offentlig auktion, og at
der dernæst m å t t e holdes licitation over lågernes
reparation. Ifølge planerne for denne skulle i stedet opsættes »stierner« (drejekors) til regulering
af færdslen. Arbejdet tilfaldt A n d e r s Faurby, der
tillige skulle reparere k ø r e p o r t e n . 3 2
I alle f o d g æ n g e r l å g e r n e lå †kirkeriste, der k r æ vede h y p p i g e reparationer og udskiftninger.
O l u f s m e d og Jens snedker fremstillede 1597-99
en rist af stangjern m e d tilhørende r a m m e , og
1605-07 f o r b r u g t e s træ til risten i søndre, østre
og vestre stette. Blot f e m år senere m å t t e r a m m e n ved den n o r d v e s t r e (vestre) kirkerist atter
repareres. 2 0 O m f a t t e n d e u d g i f t e r 1702 til kirkegårdens hegn og i n d g a n g e indbefattede betaling
til D a v i d s m e d og hans hjælpere for bl.a. to riste. 28 Kirkeristene afskaffedes 1811 samtidig m e d
de o v e n n æ v n t e arbejder på lågerne.
Et †halsjern, der f o r m e n t l i g var opsat på kirkegården, omtales 1619-21, da der indkøbtes j e r n
til dets forbedring. 2 0
En †brolagt vej fra k i r k e p o r t e n i syd til kirkedøren (vel vestindgangen i tårnet) bekostedes
1602-03 og vedligeholdtes g e n n e m de f ø l g e n d e
to h u n d r e d e år (sml. fig. 2). 20 Peder Julsgaard og
A n d e r s Ibsen lagde 1803 en stenbro »ud for
Kirke Porten og Stætten fra Raadstuehiørnet og
ud paa Torvet da Torvet blev o m p i k k e t « . 2 4 E f t e r
kirkegårdens nedlæggelse bredte b r o l æ g n i n g e n
sig; således blev hullerne efter de sløjfede stetter
og kirkeriste 1812 fyldt og j æ v n e t s o m f o r b e redelse til en stenpikning. 2 4 I forbindelse m e d
begravelsesområdets planering 1818 øgedes b r o lægningens o m f a n g foran vestindgangen, o g
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Fig. 4. Parti af kirkegårdens sydlige del set m o d kapellet, i forgrunden til venstre stele over Hansine Gerhardine
Frederikke Heiberg, o. 1862 (s. 149). HW fot. 1997 - Partie vom südlichen Teil des Friedhofs in Richtung Kapelle, im
Vordergrund links die Grabstele für Hansine Gerhardine Frederikke Heiberg, nm 1862.

o m k r i n g kirken blev lagt et stenpikket †fortov. 28
Blot tre år senere blev en o m l æ g n i n g af det
n æ v n t e o m r å d e samt en forlængelse af vejen
m o d n o r d i retning af » b o m m e n ved skolehuset« (degneboligen) u d b u d t i licitation, og y d e r ligere blev u d b u d t 1823; arbejderne tilfaldt h e n holdsvis Christen Smedegaard og Peder J e n sen. 3 3 Fortovet langs kirkens n o r d - og sydside
o m l a g d e s 1850 af N. Gjerning, og yderligere arbejder h e r m e d fandt sted 1869, 1879 og 1898. 34
Ved et b r o l æ g n i n g s a r b e j d e 1925 indkøbtes to
sække m y r e m a l m til u k e n d t formål. 3 5
D e n n u v æ r e n d e kirkegård blev taget i b r u g
1807. D e n er, s o m o v e n f o r n æ v n t , anlagt i byens
d a v æ r e n d e u d k a n t (jfr. fig. 3) for den n o r d r e
ende af Vestergade; på et senere tidspunkt er
H o l s t e b r o v e j ført f r e m langs kirkegårdens østside.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Kirkegårdens hegn u d g ø r e s for h o v e d p a r t e n s
v e d k o m m e n d e af græsklædte j o r d d i g e r , der tillige adskiller den ældre østre del af begravelsespladsen fra den y n g r e vestre - d o g afgrænses
vestsiden og vestligste del af nordsiden af lave
hække.
Til kirkegårdens østre del er to indgange. H o v e d a d g a n g e n er fra syd, h v o r en k ø r e p o r t er placeret i direkte forlængelse af Vestergade; p o r t e n
flankeres af piller, o p m u r e t af små røde tegl k r o net m e d et kantet »løgkuppelspir« af cement, og
lukkes m e d sortmalede smedejerns gitterfløje
(fig. 5). U m i d d e l b a r t vest h e r f o r er en k o r t
m u r s t r æ k n i n g , der i vest afsluttes af en pille af
s a m m e u d f o r m n i n g s o m portens, og s o m i et let
f o r h ø j e t parti nær m i d t e n brydes af en k u r v e hanksbuet f o d g æ n g e r l å g e m e d sortmalet s m e dejernsfløj. Såvel port s o m låge er f o r m e n t l i g

5

70

RINGKØBING KIRKE

Fig. 5. Kirkegårdsparti m e d sydindgangen set fra nordvest. HW fot. 1997. - Partie vom Friedhof mit Südertor,
Nordwestansicht.

opført 1851, idet der nævnte år betaltes for tre
buefjæle til »hvælvingen« over døren samt en ny
dørfløj. Selve gitterporten er dog muligvis først
opstillet seks år senere, da der anskaffedes port
med fire stabler og to nøgler. 2 8 E n d n u en indgang til kirkegården indrettedes 1925 ved m i d ten af østsiden med adgang fra Holstebrovej. En
køreport og to flankerende fodgængerlåger er
begrænset af m u r e d e piller af røde tegl og lukket
m e d sortmalede jerngitterfløje. 3 5 Midt i vestsiden findes yderligere en fodgængerlåge med
m u r e d e piller og jerngitterfløj.
Kirkegården kranses langs hegningens inderside af træer, og hovedstierne er anlagt som alléer. Østafsnittets nordligste del er fraskilt til urnegravplads ved et stendige med jorddækket
nordside.

Allerede 1791 resolverede Danske Kancelli, at
det var ønskværdigt, om kirkegårdene i stiftets
købstæder flyttedes uden for byerne. 2 2 Jord hertil anskaffedes 1806, og året efter indviedes den
nye kirkegård, svarende til den søndre halvdel af
den nuværendes østre afsnit. Borgerne klagede
over placeringen, som man åbenbart fandt for
fjern i forhold til byen, men fik dog ikke m e d hold. Begravelsespladsen anlagdes med træstakit m o d syd - adgangssiden - og j o r d v o l d e med
foranliggende grøfter til de tre øvrige sider. 36
Året efter indvielsen indkøbtes i Lybæk et stort
antal træer - havtorn, kastanie og lind - til kirkegårdens tilplantning som skærmning m o d
blæsten. Anskaffelsen formidledes af gartner T.
Petersen i Kolding, der tillige forestod træernes
rette beskæring; året efter købtes yderligere hav-
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. HW fot. 1997. - Nordostansicht der Kirche.

torn samt nogle få syrener. 2 4 Kirkegården indrettedes med fire kvartérer adskilt af to k r y d sende stier (fig. 3).
Det var forudset, at den nye begravelsesplads
ville være tilstrækkelig rummelig i ca. 30 år,
men en udvidelse m o d nord gennemførtes dog
først 1856, da M. Rosengaard solgte det fornødne
areal til kirken, der kort efter blev omgivet af
jorddiger. Det var tilsyneladende ikke hele det
nykøbte område, der blev udlagt til begravelser,
idet der s a m m e år blev udlejet nogle agre tilhørende kirken nord for den nye kirkegård. 3 4 I
forbindelse med udvidelsen plantede Niels
Kjærgaard 1859 og 1869 adskillige nye træer kastanje, lind, elm, ask, ahorn og poppel. 2 8
E n d n u en udvidelse af kirkegården fandtes
nødvendig 1903-05, og hertil indkøbtes en halv

tønde land vest for den ældre. Arealet indhegnedes straks med jorddiger, og 1907 blev jorden
kulegravet og klargjort til fremtidige begravelser. 38
Bygninger på

kirkegården.

Et

ligkapel

opførtes

1904 (arkitekt Kr. Jensen) på den samtidigt anlagte kirkegårdsudvidelses nordre del umiddelbart uden for diget m o d det ældre begravelsesområde. Den øst-vest vendte bygning har tegltag og er opført af små røde teglsten i middelalderlige stilformer. Hver langside har fire r u n d buede, falsede vinduer og gavltrekanterne er u d formede som blændingsgavle med rundbuede
høj blændinger. Kapellet udvidedes 1968 m o d
nordvest med en tilbygning indeholdende dels
toilet, dels endnu et kapelrum. Også denne b y g ningsdel er opført i røde tegl og har fladt tag;
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samtidig tilføjedes et v i n d f a n g af tegl og sortmalet træ f o r a n det ældre kapels oprindelige h o v e d i n d g a n g i øst. En velfærdsbygning af g r ø n m a let træ, tækket m e d eternit og indeholdende m a terialrum, g r a v e r r u m m . m . , er 1976 o p f ø r t i
kirkegårdens n o r d v e s t r e h j ø r n e . Et †materialhus
af træ og tækket m e d tagpap rejstes 1868 af S.
Faurbye; 2 8 denne b y g n i n g afløstes 1932 af en ny,
og samtidig rejstes et †nødtørftshus. 35

BYGNING
Kirken, der må være rejst som afløser for en ældre
b y g n i n g på s a m m e sted, er et langhus af tegl med
tresidet østafslutning og formentlig o p f ø r t i første
halvdel af 1400'erne. Et tårn i vest påbegyndtes sandsynligvis samtidig hermed, m e n fuldførtes først i tiden o m k r i n g reformationen. En stor korsarm i nord
tilbyggedes 1592-93, mens en pendant i syd er o p f ø r t
ved kirkens restaurering 1934-35. Kirken er o m t r e n t
solret orienteret.

En ældre †kirke giver sig blot til k e n d e ved rigelig tilstedeværelse af granitkvadre, der især ses i
kirkens østende, til dels i f o r m af sokkelkvadre
m e d skråkant. 3 9 D e s u d e n er der spredt i byen
f u n d e t enkelte granitdele, bl.a. en profileret s o k kelkvader og en vinduesoverligger. På den n u v æ r e n d e kirkegård - nær s ø n d r e h o v e d i n d g a n g
- tjener seks k o r t e stykker af søjletromler, f o r mentlig fra en portal, s o m o p k l o d s n i n g u n d e r et
k i r k e g å r d s m o n u m e n t (nr. 3, s. 148), og i diget,
der m o d syd begrænser urnegravpladsen, ses
indlejret en blok, s o m kan være en kragsten.
Endelig kan et antal granitsten i sokler og trapper tilhørende b y g n i n g e r n e r u n d t o m kirken
identificeres s o m tidligere kirkekvadre.
D e n nuværende kirke er, s o m nævnt, f o r m e t
s o m et langhus m e d tresidet østafslutning. Af
den tre h v æ l v f a g lange, let undersætsige b y g ning u d g ø r e s koret af p o l y g o n e n og et k o r t fag,
der i det indre overhvælves af ét enkelt seksdelt
hvælv, og hertil slutter sig m o d vest skibets to
o m t r e n t kvadratiske fag. Langsider og h j ø r n e r
prydes af oprindelige støttepiller, der efter adskillige o m m u r i n g e r har n o g e t varierende størrelse. De to piller ved p o l y g o n e n s n o r d r e h j ø r ner samt ved langhusets vestende i begge sider

har sandsynligvis bevaret oprindelig b r e d d e og
f r e m s p r i n g . D e t er iøjnefaldende, at b e g g e langsiders to midterste piller 40 var f o r s k u d t m o d vest
i f o r h o l d til hvælvpillerne i kirkens indre; dette
er f o r m e n t l i g sket for af m i n d s k e den tydelige
størrelsesforskel m e l l e m k o r f a g e t og de to fag i
skibet. Frem til en o m f a t t e n d e restaurering
1934-35 (jfr. ndf.) b r ø d pillerne langhusets gesims (sml. fig. 6-7 og 8). Langhuset er o p m u r e t
uden selvstændig vestgavl, hvilket forudsætter,
at tårnet var planlagt - og f o r m e n t l i g tillige påb e g y n d t - samtidig m e d b y g n i n g e n i øvrigt.
Materiale og teknik. Kirkens hovedmateriale er
tegl. D o g er dette i betydeligt o m f a n g - s o m
o v e n f o r n æ v n t - suppleret m e d granitkvadre,
der må være tilført fra en ældre k i r k e b y g n i n g på
stedet. Kvadrene rejser sig på korfagets sydside
og p o l y g o n e n s tre sider i fire skifters højde; i syd
og øst u d g ø r e s nederste skifte af en skråkantet
sokkel, der tillige genfindes u n d e r p o l y g o n e n s
sydøstre støttepille, m e n s den s ø n d r e har en let
f r e m s p r i n g e n d e retkant. Sydsiden af skibets
vestfag rejser sig over et enkelt bindigt skifte af
k v a d r e på en synlig syld af rå k a m p ; h o v e d p a r ten af k v a d r e n e er også her af granit, m e n tillige
har i alt otte k v a d r e af en gullig kalk- eller sandsten af varierende størrelse f u n d e t anvendelse i
soklen. Vestfagets nordside bæres af en syld af
rejste, rå kampesten. 4 1 Alt synligt m u r v æ r k , der
er o p m u r e t af m u n k e s t e n i m u n k e s k i f t e , f o r n y e des ved s k a l m u r i n g 1934-35. M u r v æ r k e t afsluttes overalt f o r o v e n af en dobbelt falsgesims, der
i sin n u v æ r e n d e f o r m er m o d e r n e .
Vinduer og døre. S o m følge af de o m f a t t e n d e
ændringer af m u r v æ r k e t er stort set ingen o p rindelige detaljer bevarede. K o r p o l y g o n e n s østv i n d u e f r e m t r æ d e r både u d - o g indvendigt s o m
en spidsbuet, halvstens d y b blænding, der i det
ydre er helt o m m u r e t s a m m e n m e d det o m g i v e n d e m u r v æ r k . Ved restaureringen registreredes ikke, h v o r v i d t åbningen havde m e r e end
den ene fals, der antydes af tilmuringens placering. Kirkens nordside synes fra opførelsen at
have været vinduesløs, således s o m det e n d n u er
tilfældet. Ingen oprindelige døre er bevarede,
m e n en enkelt vandretliggende 140 cm lang granitsten østligt i nordsidens vestfag kan m å s k e
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Fig. 7. Kirken set fra syd. HW fot. 1996. - Südansicht der Kirche,

angive tilstedeværelsen af et tidligere - eventuelt
oprindeligt - dørsted. En vandret o v e r d æ k k e t
dør u n d e r vinduet i korfagets sydside er indsat
1934-35 s o m afløser for en ældre, lidt østligere
anbragt d ø r å b n i n g (sml. fig. 8b og 14a). D e n n e ,
der n æ p p e heller var oprindelig i den overleverede f o r m , f o r l ø b skråt g e n n e m m u r e n for at
gå fri af korfagets østlige støttepille (fig. 8a);
sporene af åbningen er nu udslettet i det ydre
ved facadens s k a l m u r i n g , m e n s dens indre tjener
s o m skab.
Kirkens indre fremviser, s o m det ydre, k u n få
oprindelige enkeltheder. I p o l y g o n e n s n o r d ø s t r e
væg ses en niche, der er f o r s k u d t lidt m o d øst i
f o r h o l d til midteraksen. D e n 87 cm h ø j e niche
afdækkes f o r o v e n af et aftrappet stik. Yderligere

er to ens f o r m e d e , fladbuede nicher anbragt i
vest på hver side af tårnbuen.
R u m m e t blev fra opførelsen disponeret for tre
fag hvælv, et seksdelt hvælv fælles for korfaget
og polygonon, samt to kvadratiske k r y d s h v æ l v i
skibet. H v æ l v e n e bæres af forlæg i væggene. I
p o l y g o n e n s h j ø r n e r er indføjet — n o g e t skævt
placerede - helstens, ribbebærende led. De brede
g j o r d b u e r bæres af falsede vægpiller, der til hver
side har et halvstensled til bæring af h v æ l v r i b berne, m e n s det midterste led, s o m bærer de
glatte, r u n d e gjordbuer, m o d sædvane har et
f r e m s p r i n g på en hel sten. 4 2 Hvælvenes profilribber er u d e n tvivl oprindelige, o m e n d m e d
n o g e n u d s k i f t n i n g i vestfaget, m e n s samtlige
h v æ l v k a p p e r er f o r n y e d e m e d anvendelse af
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Fig. 8a-b. O p m å l i n g e r 1:300. Før kirkens restaurering 1934-35. a. Plan. b. Opstalt af kirkens sydside. Målt og tegnet af H o t h e r Paludan 1931. Vermessungen vor der Restaurierung 1934-35, 1:300.
Grundriß (a). Aufriß: Südwand (b). 1931.
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Fig. 8c-e. Opmålinger 1:300. Før kirkens restaurering 1934-35. c. Opstalt af kirkens nordside. d.
Opstalt af kirkens østside. e. Opstalt af kirkens
vestside. Målt og tegnet af H o t h e r Paludan 1931. Vermessungen vor der Restaurierung 1934-35, 1:300.
Aufrisse: Nordwand (c), Ostwand (d), Westwand (e).
1931.
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Fig. 8f-h. Opmålinger 1:300. Før kirkens restaurering 1934-35. f. Længdesnit set m o d syd. g. Tværsnit af skib og nordre korsfløj set m o d øst. h.
Tværsnit af skibet set m o d vest. Målt og tegnet af
Hother Paludan 1931. - Vermessungen vor der Restaurierung 1934-35, 1:300. Längsschnitt nach Süden
( f ) . Querschnitt von Schiff und nördlichem Kreuz flügei
nach Osten (g). Querschnitt von Schiff nach Westen
(h). 1931.

teglsten af m o d e r n e f o r m a t , d o g synes det n e derste af kappefligene at være bevarede. I vestfagets østre svikler ses to par rektangulære s p y gathuller, et på hver side af ribberne. H v æ l v r i b berne i østre og vestre fag m ø d e s f o r o v e n i en
cirkulær topskive.

Tårnet må, s o m o v e n f o r omtalt, være såvel
planlagt s o m p å b e g y n d t samtidig m e d skibets
tilstødende l a n g m u r e , idet kirken er o p f ø r t u d e n
selvstændig vestgavl. 4 3 D o g tilhører k u n n e d e r ste s t o k v æ r k denne fase, m e n s tårnets f u l d f ø relse først fandt sted efter en længere pause.
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Fig. 9. Grundplan 1:300. Målt af H o t h e r
Paludan 1933; suppleret og tegnet af MV
1997. - Grundriß 1933, mit Ergänzungen
1997.

Murværket, der er opført helt af tegl i m u n k e skifte, rejser sig over en syld af rå, delvis rejste,
kampesten. Bygningen opførtes som nævnt i
første o m g a n g til samme højde som skibets
langmure, hvilket er angivet på tårnets n o r d - og
sydside ved et gesimsled. I nord ses en dobbelt
falsgesims, mens u d f o r m n i n g e r i syd med en
frise af kantede stik er unik. Hvert stik har karakter af spærstik af sten på fladen, men med
afskåret spids. Hovedparten af det nu synlige
m u r v æ r k hidrører fra skalmuringer 1934-35,
men sydsidens frise havde tilsyneladende
samme u d f o r m n i n g forud, o m e n d overpudset.
Formen skyldes rimeligvis en ændring ved en
tidligere skalmuring (1866?, jfr. ndf.), idet Jacob
Kornerup på en tegning fra 1865 (fig. 10) angiver frisen som sammensat af trappestik. De to
gesimser er anbragt en smule højere end m u r kronen af skibets langmure, således at b y g ningsdelen - midlertidigt - kunne dækkes af et
sadeltag med tagflader i forlængelse af langhusets overdækning.

T å r n r u m m e t har i omtrent sin fulde bredde
været forbundet med skibet ved en rundbuet,
ret gennemløbende tårnbue, der nu delvis lukkes af en indskudsmur (jfr. ndf.). M o d nord og
syd er (ligeledes rundbuede) sparenicher, hvoraf
den nordre, af hensyn til trappehuset, er smallest og forskudt m o d vest, mens der ikke synes
at have været nogen niche i den tykke vestmur. 4 4 Til gengæld ses her et oprindeligt vindue
bevaret, men tilmuret i lysningen (fig. 8f). Den
usædvanlige åbning viser sig udvendig som en
slank rundbuet blænding, der må have rejst sig
som et spejl over den formentlig fladbuede lysning, 4 5 mens u d f o r m n i n g e n indadtil er mere
kompliceret, idet den ca. 47 cm brede, fladbuede
åbning, der har halvstensfals i såvel sider som
stik, er anbragt i bunden af en 138 cm bred og 77
cm dyb, fladbuet niche. Forneden på vestvæggen tæt på sydvesthjørnet ses en lille, muligvis
oprindelig, fladbuet niche. R u m m e t overdækkes af et samtidigt krydshvælv, der til alle fire
sider hviler på forlæg i væggene. På oversiden
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ses helstens brede, lette overribber m e d trink a m m e . I hvælvet registreres partielle o m m u ringer af h v æ l v k a p p e r n e , 4 6 og i det hele præges
r u m m e t stærkt af senere ændringer; således er
v æ g g e n e i vid u d s t r æ k n i n g s k a l m u r e d e m e d tegl
i moderne format.47 Det rundbuede sydvindue
er senere indsat og samtidigt m e d kirkens øvrige
lysåbninger (jfr. ndf.). I n d g a n g e n i vest, der i
dag tjener s o m kirkens h o v e d i n d g a n g , er i sin
n u v æ r e n d e r u n d b u e d e og falsede f o r m indsat
1934-35 s o m afløser for en ældre, sekundært
gennembrudt døråbning. Nævnte år opmuredes
tillige i tårnbuens vestlige del den halvanden
sten t y k k e l u k k e m u r m e d en vandret o v e r d æ k ket d ø r å b n i n g .
N o r d s i d e n har i øst, op m o d skibets n o r d vesthjørne, et trappehus, der ved restaureringen
1934-35 rekonstrueredes på g r u n d l a g af rester af
en oprindelig, m e n tidligere nedrevet, †trappeb y g n i n g . D e n n u v æ r e n d e trappe har u d v e n d i g
a d g a n g g e n n e m en falset, r u n d b u e t dør, der leder ind til en højresnoet vindeltrappe af beton.
T r a p p e r u m m e t oplyses ved to lyssprækker på
nordsiden. D e t oprindelige †trappehus, hvortil
der var a d g a n g fra t å r n r u m m e t g e n n e m en smal,
fladbuet (†)dør længst m o d øst i n o r d v æ g g e n ,
må, s o m tårnet i øvrigt, have været o p f ø r t i to
etaper m e d et byggeskel o m t r e n t i niveau m e d
falsgesimsen på n o r d s i d e n m e l l e m 1. og 2. stokværk. Trappehuset, der fik n y t blytag 1702, var
1822 e n d n u bevaret (sml. fig. 13), m e n blev f o r m e n t l i g fjernet 1855, da tårnet udstyredes m e d
fire n y e trapper op i g e n n e m hvælving og loft til
klokkerne. 2 8
En nøjere datering af kirken lader sig k u n v a n skeligt g e n n e m f ø r e på g r u n d af de m a n g e senere
ændringer og det næsten totale fravær af o p r i n delige detaljer. P l a n f o r m e n , et langhus m e d p o lygonal østafslutning, er gængs i både 13- og
1400'erne. D e t i f o r h o l d til h ø j d e n m e g e t brede
ø s t v i n d u e i k o r p o l y g o n e n antyder snarest en datering til periodens senere del, og tilsvarende
gælder de m a n g e fladbuestik i det i øvrigt u s æ d vanlige v e s t v i n d u e i tårnet. Kirkens hvælv er
ikke u d p r æ g e t senmiddelalderlige af type, o m end nogle af de »gamle« stiltræk, bl.a. de k r a f tigt f r e m s p r i n g e n d e vægpiller, kan skyldes se-

nere forstærkninger. På det f o r h å n d e n v æ r e n d e
g r u n d l a g synes en datering til 1400'ernes første
halvdel rimelig.
Tårnets fuldførelse fandt f o r m e n t l i g først sted i
perioden 1525-50. Alt synligt m u r v æ r k er o p f ø r t
af m u n k e s t e n i m u n k e s k i f t e og præges i det y d r e
af en o m t r e n t fuldstændig skalmuring, der i en
vis u d s t r æ k n i n g synes ældre end restaureringen
1934-35. På vestsiden i h ø j d e m e d m e l l e m s t o k værket, der er uden lysåbninger, ses en b l æ n ding af f o r m s o m et d i m i n u t i v t græsk kors. E t a gens ø s t m u r er tydeligvis samtidig m e d de ø v rige og indeholder således ikke rester af en
ældre, fritstående vestgavl i skibet (jfr. ovf.).
G e n n e m denne m u r er a d g a n g til skibets loftsr u m ad en f l a d r u n d b u e t , falset d ø r å b n i n g , der
u d m u n d e r i h ø j d e m e d nedre hanebånd i skibets
tagværk.
Tårnets følgende, øverste stokværk, der er det
oprindelige k l o k k e s t o k v æ r k , har til hver side et
lille falset glamhul, der i det y d r e har r u n d b u e t
afslutning f o r o v e n . Å b n i n g e r n e lukkes f o r n e d e n
af en senere indsat helstens b r y s t n i n g bindig m e d
ydre m u r f l u g t . Indadtil er glamhullerne let fladr u n d b u e d e , hvilket f o r m e n t l i g er den o p r i n d e lige f o r m , og har f o r n e d e n en delvis aftrappet, delvis skrånende sål. D e t s ø n d r e g l a m h u l dækkes af
tårnurets skive (s.d.) og er erstattet af to flankerende, smalle, vandret a f d æ k k e d e lyssprækker. Tårnet afsluttes f o r o v e n m o d alle fire v e r d e n s h j ø r n e r af glatte trekantgavle, der danner
basis for et firesidet spir af tørninglensk type. 4 8
Gavlene er oprindelige, m e n stærkt p r æ g e d e af
o m m u r i n g e r og ændringer 1866; bl.a. øgedes
h ø j d e n m e d 27" og gavltrekanterne udstyredes
m e d d e n u v æ r e n d e store r u n d b u e d e , d o b b e l t falsede glamhuller, et til hver side. 2 8 Af J a c o b
K o r n e r u p s tegning 1865 (fig. 10) f r e m g å r , at der
også da var glamhuller i gavlene; i syd en stor
enkeltfalset, fladbuet åbning, m e n s et f o r m e n t lig oprindeligt m i n d r e glamhul i østgavlen senere var udvidet u n d e r hensyntagen til en i åbningen o p h æ n g t klokke. Et på tegningen synligt
savskifte i g a v l f o d s h ø j d e på østgavlen var f o r mentlig oprindeligt. Tilstedeværelsen af de
n æ v n t e åbninger er en følge af klokkernes flytning fra det oprindelige k l o k k e s t o k v æ r k til tår-
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Fig. 10. Akvarel af kirken set fra sydøst. Jacob Kornerup 1865. - Siidostansicht der Kirche. Zeichnung, Aquarell, 1865.
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Fig. 11. Interiør m o d øst. HW fot. 1996. - Kircheninneres gegen Osten.

nets t a g r u m . En o f t e o m t a l t ø g n i n g af tårnets
b r e d d e opadtil er fortrinsvis optisk betinget. Af
vestfacadens breddeforøgelse på o. 30 cm h i d r ø rer o m t r e n t halvdelen fra f r e m s p r i n g e t af de
o v e n n æ v n t e gesimsled på n o r d - og sydsiden i
o v e r g a n g e n m e l l e m nedre etage og m e l l e m s t o k værket (jfr. fig. 8b, c og e).
Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. En
nordre korsarm, der d æ k k e r hele østfaget af skibet, er o p f ø r t 1592-93. 4 9 S o m indledning til arbejdet ansattes to snedkere til »att tillucke
Kirk(en) th(er) Siden bleff nedtagen s o m K o r s kirke(n) skulle tilsettis«, dvs. at n o r d m u r e n i
skibets østfag blev nedrevet og midlertidigt l u k ket m e d en b r æ d d e v æ g , m e n s k o r s a r m e n stod
u n d e r opførelse. 2 0 D e t oprindelige b y g g e m a t e -

riale er tegl, der d o g intetsteds giver sig til k e n d e
h v e r k e n i det o v e r p u d s e d e indre eller det m e d
m u n k e s t e n s k a l m u r e d e ydre. 5 0 T o k u r v e h a n k s buede blændinger i v e s t m u r e n s inderside er f o r mentlig oprindelige vinduer; deres m a r k a n t e
f o r s k y d n i n g m o d syd i m u r e n skyldes s a n d s y n ligvis h e n s y n t a g e n til et planlagt pulpitur m e d
s a m m e placering s o m k o r s a r m e n s n u v æ r e n d e i
n o r d e n d e n . Ø s t m u r e n s to - i den overleverede
f o r m uden tvivl sekundære - vinduesåbninger
har en tilsvarende placering, der kan afspejle en
oprindelig disposition. Yderligere to senere i n d satte vinduer i n o r d g a v l e n flankerer en r u n d b u e t
d ø r å b n i n g , hvis placering har g a m m e l h æ v d ,
m e n s o m i sin n u v æ r e n d e skikkelse er fra
1934-35. Tilbygningens indre har i s y d h j ø r n e r n e
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Fig. 12. Interiør m o d vest. HW fot. 1997. - Kircheninneres gegen Westen

et par m u r f r e m s p r i n g , der må indeholde rester
af langhusets oprindelige støttepiller 5 1 og er f o r b u n d e t m e d langhuset ved en bred, r u n d b u e t
arkade, der blev g j o r t større ved en o m b y g n i n g
1847 (jfr. ndf.). Ved restaureringen 1934-35 fraskiltes i n o r d e n d e n - u n d e r pulpituret - nogle
s m å r u m , der i vest indeholder toilet, i øst venteværelse og herimellem et vindfang; desuden
indrettedes ny trappe til pulpituret. D e t flade,
gipsede loft har t r u k n e profilgesimser og en enkelt profileret, cirkulær midterrosét, alt h i d r ø rende fra o m b y g n i n g e n 1847. 28 Ved denne f o r højedes f l a n k e m u r e n e en halv alen og afsluttedes
m e d en - nu hvidkalket - bloktandgesims. G a v len, der f o r n y e d e s fra u n d e r k a n t e n af vinduerne,
fik sit n u v æ r e n d e udseende m e d k o r t e s t u m p e r
bloktandfrise ved gavlfoden, falsprofil langs
tagkanten og toptinde afsluttet af t r e k a n t f r o n t o n

- alt kalket. Et j e r n k o r s , der leveredes 1848 af
j e r n s t ø b e r Jens H o l b e k , fandt f o r m e n t l i g sin
plads på t o p p e n af denne f r o n t o n (jfr. fig. 8c). 52
Ved o m b y g n i n g e n indsattes også k o r s a r m e n s
vinduer i østre f l a n k e m u r og nordgavlen, h e n holdsvis to og tre, af sidstnævnte er det ene anbragt i gavltrekanten (fig. 6). De r u n d b u e d e v i n duer m e d t r æ k a r m e o g - r a m m e r e r u d f o r m e t
s o m de lidt ældre i langhuset (s.d.). Samtidig
h e r m e d var f o r m e n t l i g en i n d g a n g m e d et lille
foranstillet †vindfang m i d t på gavlen (fig. 8c).
D ø r e n heri var vandret o v e r d æ k k e t i r u n d b u e t
spejl, og den d i m i n u t i v e tilbygning h a v d e et
tegldækket sadeltag m e d flad rejsning.
Søndre korsarm o p f ø r t e s ved restaureringen
1934-35 s o m en stort set identisk pendant til den
nordre; 5 3 d o g m a n g l e r gavlens i n d g a n g og i
gavltrekanten ses en r u n d b u e t luge i stedet for
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nordsidens v i n d u e på dette sted. B y g g e m a t e r i a let er m u n k e s t e n i blokskifte over et enkelt skifte
granitkvadre. I forbindelse m e d opsætning af
orgel 1974 indrettedes en vandret o v e r d æ k k e t
d ø r å b n i n g sydligst i ø s t m u r e n . O g s å b y g n i n gens indre svarer til forbilledet i n o r d m e d fladt,
pudset loft m e d en t r u k k e t stukgesims og cirkulær midterrosét.
Et †kapel i n d e h o l d e n d e en åben begravelse
(s.d.) for amtsforvalter Villads A n d e r s e n o p f ø r tes 1693 i h j ø r n e t m e l l e m koret og n o r d r e k o r s a r m . Størrelsen opgives i skødet til 7x7½ alen. 5 4
Kapellet, der blev nedrevet 1821, indeholdt en
m u r e t k r y p t , hvortil der var adgang fra koret. 4 9
Vedligeholdelsen af kirken k r æ v e d e stadige arbejder. 1702 g e n n e m f ø r t e s en h o v e d r e p a r a t i o n
på såvel m u r s o m tag; to af støttepillerne i syd
o m m u r e d e s fuldstændigt, 5 5 m e n s to andre skalm u r e d e s . På tårnet u d f ø r t e s store og d y b t g å ende o m m u r i n g e r , da det var revnet i syd og
sydvest fra ti alen over j o r d e n og helt op til
blyet. O t t e firkantede gulvsten, der indkøbtes
til et n y t v i n d u e i tårnet, må have f u n d e t anvendelse i sålbænken. Tilsvarende arbejder u d førtes 1802, da de to s ø n d r e piller atter m å t t e
repareres og tårnet delvis o m m u r e s . M a n ø n skede da tillige, at kirken overalt skulle »rives
m e d rødsten« - f o r m e n t l i g en skuring af p u d s overfladen -, hvortil krævedes 300 teglsten.
E n d v i d e r e skulle der kalkes 2-3 gange m e d D a u bjergkalk. A r b e j d e t blev tilsyneladende både
u d f ø r t og betalt, m e n m å t t e alligevel gentages
1815. 28

1920'erne i en tilstand af forfald, og desuden led
den af pladsmangel. Et a l t o m f a t t e n d e restaureringsarbejde u n d e r ledelse af arkitekt H o t h e r Paludan indledtes m e d inventaret (s.d.), og
1934-35 fulgte b y g n i n g e n . I forbindelse m e d afh u g n i n g af c e m e n t p u d s e n viste m u r v æ r k e t sig
så skrøbeligt, at en fuldstændig s k a l m u r i n g af
alle u d v e n d i g e facader fandtes f o r n ø d e n . Pladsp r o b l e m e t løstes ved opførelse af en s ø n d r e
k o r s a r m s o m pendant til den ældre i n o r d . En
f o r n y e t restaurering, der g e n n e m f ø r t e s 1995 ved
arkitektfirmaet Vilhelmsen, M a r x e n & B e c h Jensen, Å r h u s , b e t ø d en bibeholdelse af de bestående f o r h o l d m e d o m f a t t e n d e stabiliseringsarbejder i såvel m u r - s o m t a g v æ r k samt r e n o vering af de tekniske installationer.

Et projekt til ombygning af tårnet fremsattes
1822 foranlediget af dets stadig tiltagende b r ø s t fældighed. N æ v n t e år betaltes »Lieutnant Jansen
for Tegning til O m b y g n i n g af Kirketaarnet«,
der tydeligvis var inspireret af C. F. H a n s e n (fig.
13), m e n arbejdet u d f ø r t e s ikke; i stedet genn e m g i k bygningsdelen en o m f a t t e n d e istandsættelse på tag og fag. Atter 1866 repareredes
tårnet. Arbejdet projekteredes af b y g m e s t e r
Schroder i Å r h u s , m e n s den praktiske udførelse
blev overdraget til t ø m r e r m e s t e r N . T i m m e r mann.28

Tagværker. Langhusets tagstol af eg er sandsynligvis oprindelig, o m e n d m e d en del senere
udskiftninger af t ø m m e r . D e n er a f b u n d e t i tre
sektioner, der synes opsat u d e n påviselig s a m m e n h æ n g m e d pauser i byggeriet. Spærfagene
har to lag påbladede hanebånd og en oprindelig,
supplerende afstivning i f o r m af højtplacerede,
k r y d s e n d e skråbånd, der tydeligvis er anbragt
u n d e r h e n s y n t a g e n til de højtrejste h v æ l v k a p p e r
(fig. 8h). Af de n æ v n t e tre sektioner er h e n holdsvis østre afsnits ni spærfag og vestre afsnits
otte fag n u m m e r e r e d e fra vest m o d øst, m e n s
n u m m e r e r i n g e n i den midterste sektion ikke
længere lader sig udrede. Til støtte af p o l y g o nens spær er i langhusets østligste spærfag anbragt en kongestolpe, der er o p h æ n g t i kippen
og de to hanebånd, m e n s o m ikke støtter på den
u n d e r l i g g e n d e hvælvkappe. 5 6 Stolpen er affaset
på de to ø s t h j ø r n e r og m o d henholdsvis sydøst,
øst og n o r d ø s t er indtappet k o r t e stikbjælker
m e d u n d e r l i g g e n d e skråbånd. De tre stikbjælker
har ved y d e r e n d e n en k o r t tværbjælke, der hver
optager trykket fra tre eller fire af p o l y g o n f a g e t s
spær. Spirets t ø m m e r k o n s t r u k t i o n er f o r n y e t
1866, 28 m e n s f y r r e t a g v æ r k e r n e over n o r d r e og
s ø n d r e k o r s a r m er opsat henholdsvis ved en
o m b y g n i n g 1847 og ved opførelsen 1934-35;
sidstnævnte er begge simple h a n e b å n d s t a g v æ r ker.

Restaureringer. Trods adskillige vedligeholdelsesarbejder f r e m s t o d kirken ved m i d t e n af

Tagbeklædningen u d g ø r e s af bly på alle b y g ningsafsnit m e d undtagelse af n o r d r e k o r s a r m ,
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Fig. 13. Udkast til ombygning af tårn med nyt klokkeophæng, ved »Lieutnant Jansen« 1822. Farvelagt tegning i
Landsarkivet, Viborg. - Entwurf zum Umbau des Turms mit neuer Glockenaufhängung, 1822.

der er tækket m e d tegl. B e g g e tagklædninger
udskiftedes i vid u d s t r æ k n i n g ved restaureringen 1995; d o g indgår i langhusets nordside dele
af en tagudskiftning u d f ø r t 1984.
†Tagbeklædning. Anvendelsen af o v e n n æ v n t e
to beklædningsmaterialer har g a m m e l h æ v d ,
o m e n d fordelingen af d e m har ændret sig i tidens løb. En reparation af blytaget nævnes
1592-96, og samtidig h e r m e d tækkedes den da
n y o p f ø r t e n o r d r e k o r s a r m m e d tegl. 2 0 O m f a t tende arbejder u d f ø r t e s i forbindelse m e d en h o vedreparation 1702. I o p r e g n i n g e n af de p r o j e k terede arbejder anføres, at taget over langhusets
nordside og k o r s a r m e n da var af tegl, det resterende af bly. 2 8 En reparation af kirketaget var
atter f o r n ø d e n 1721, da m a n fandt, at »det var
m e g e t nyttigt, at der blev lagt Bly paa den n o r dre side af H ø j k i r k e n saa vidt det k u n n e

strække, thi den er i k k u n lagt m e d løse Sten s o m
nu er saalænge flikket, at den er af m a n g e Slags
og ej accorderer, ja de fleste gamle og o p r a a d nede, tilmed har de ej været skiellet og dönichet,
thi ingen kan k o m m e dertil for H v æ l v i n g e n ,
s o m staar saa tæt til Tachet (jfr. fig. 8c), og er en
stor Skade for M u r og H v æ l v i n g , at baade Sne
og Vand falder derpaa og raadner det op, saa det
er at f r y g t e det paa een gang vil foraarsage alt for
stor B e k o s t n i n g ...«. 5 7 D e t nævnes 1768, at s m e den C. Christensen skulle fremstille 100 k r o g e
til o p h æ n g n i n g af tagsten. 3 0 Atter 1772 var reparationer n ø d v e n d i g e , og kirken indgik derfor
n æ v n t e år k o n t r a k t om et tagarbejde - hvortil
der året før var i n d k ø b t engelsk tavle-bly - m e d
Laurids Nielsen fra Stauning »angaaende B l y tags Oplæggelse over 11 Fag på n o r d r e Side af
den lave Kirke: Laurids Nielsen skal aftage de
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Fig. 14a-b. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens restaurering 1934-35. a. Opstalt af kirkens sydside.
b. Opstalt af kirkens vestside. Tegnet af H o t h e r
Paludan 1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die
Restaurierung der Kirche 1934-35. Aufrisse: Südwand
(a), Westwand (b). 1933.
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Fig. 14c-d. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens restaurering 1934-35. c. Opstalt af kirkens nördside.
d. Opstalt af kirkens østside. Tegnet af H o t h e r Paludan 1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die
Restaurierung der Kirche 1934-35. Aufrisse: Nordwand (c), Ostwand (d). 1933.
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over b e m e l d t e 11 Fag liggende Tagsten tilligem e d u n d e r l i g g e n d e Lægter, samt forsyner Taget
m e d n y e Fjæl Lægter, og oplægger Tavleblyet
herpå«. A r b e j d e t u d f ø r t e s året efter u n d e r m e d virken af Sylvester Nielsen. 3 0 I forbindelse m e d
de store reparationsarbejder på tårnet 1866 f o r nyedes tillige spirets t ø m m e r k o n s t r u k t i o n og
blyklædning. D e t gamle bly blev aftaget og ca.
120 kvadratalen heraf skulle benyttes til taget, de
fire gavle og spiret, m e n s det øvrige o m b y t t e d e s
m e d n y t »malet« bly. 5 8 En partiel o m s t ø b n i n g
og o m l æ g n i n g af tagbeklædningen u d f ø r t e s
1909-10 af bly tækker K n u d C h r . Bøjlesen; 5 9 1960
udskiftedes halvdelen af spirets beklædning og
1984 fulgte resten samt taget på langhusets
nordside m e d k o r p o l y g o n e n .

u d v e n d i g e M u u r overstryges efter a f p u d s n i n g e n
m e d en m e g e t bleg Vitriol Guul Kouleur. N e d e n
om hele M u r e n anbringes en Skoe (sokkel) strøget m e d Sandsteens eller Granit Kouleur«. 2 8
1873-75 dækkedes m u r e n e af et tykt lag c e m e n t puds, der d o g hurtigt viste en tilbøjelighed til at
skalle af. 49 1934-35 afhuggedes pudslaget, og da
den underliggende tegl overalt viste sig stærkt
n e d b r u d t , blev hele kirkens ydre skalmuret m e d
nye munkesten.
Gulvet, der i korfaget og p o l y g o n e n er hævet
et trin over det øvrige, er overalt lagt af røde
tegl i siksak. D e t hidrører i vid u d s t r æ k n i n g fra
restaureringen 1934-35, d o g let u d b e d r e t ved
kirkens seneste restaurering 1995. I stolestaderne
og på pulpiturerne er b r æ d d e g u l v e af fyr.

Murbehandling. Tegl- og g r a n i t m u r v æ r k e t har
f o r m e n t l i g oprindelig stået i blank m u r , m e n
bl.a. 1702 nævnes, at kirken var kalket. Fornyet
m u r b e h a n d l i n g fandt sted 1828, da »Den hele

†Gulve. Ved en o m l æ g n i n g af gulvet i stolene
1617-18 præciseredes, at dette var af sten - sandsynligvis tegl - og igen 1623-25 indkøbtes teglsten, og der betaltes »for Steen at ligge i K i r -
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Fig. 14e-h. Tegninger 1:300. Projekt til kirkens restaurering 1934-35. e. Længdesnit set syd. f. Tværsnit af skibet og korsarmene set m o d øst. g. Tværsnit af skib set m o d vest. h. Tværsnit af søndre
korsarm set m o d syd. Tegnet af Hother Paludan
1933. - Zeichnungen, 1:300. Projekt für die Restaurierung der Kirche 1934-35. Längsschnitt nach Süden (e).
Querschnitt von Schiff und Kreuzflügeln nach Osten
( f ) . Querschnitt von Schiff nach Westen (g). Querschnitt von siidlichem Kreutzflügel nach Süden (h).
1933.

cheguollen«; 2 0 h e r u d o v e r indgik en række g r a v sten i gulvbelægningen. Til en 1702 g e n n e m f ø r t
reparation af gulvet fra vestdøren »op til de
store Ligsten« anskaffedes 22 firkantede fliser. 28
Til gengæld var g u l v b e k l æ d n i n g e n i n o r d r e
k o r s a r m af træ, idet en 1823 u d f ø r t reparation af
gulvet her opregnes blandt andre t ø m r e r - og
snedkerarbejder. 2 0 O g s å i koret var trægulv, der
1841 »må repareres således at de understående
M u r e efterses, n y e Bjælker indlægges og n y t
B r æ d d e g u l v anbringes i stedet for det f o r r å d nede«. 2 8 D e t f r e m g å r heraf, at gulvet samtidig
har u d g j o r t loftet i den u n d e r l i g g e n d e (østre)
g r a v k r y p t (jfr. † m u r e d e begravelser, a-b, s. 146).
E n d n u i begyndelsen af 1900'erne h a v d e kirkens
østende trægulve, der 1900 »egemaledes« og
1920 kittedes og ferniseredes. 5 9

des i alt seks vinduer (fig. 8b), heraf f e m store
m e d b u e d e overstykker, der fordeltes m e d et i
tårnet, to i skibet, et i koret samt et i p o l y g o n e n s
sydøstside; 6 1 desuden anskaffedes til indsætning
ved prædikestolen et lille v i n d u e der bortset fra
størrelsen var af s a m m e beskaffenhed s o m de
øvrige. 6 2 Af det o p g i v n e antal ruder i de store
vinduer - 28 m e d en størrelse af 6"x8" - f r e m g å r ,
at sprosseinddelingen var den s a m m e s o m den
e n d n u eksisterende. To samtidige †vinduer i østsiden af k o r s k i r k e n (nordre korsarm), h a v d e
s a m m e b r e d d e s o m skibets, m e n m a n g l e d e den
b u e d e overdel. 6 3 Ved k o r s a r m e n s o m b y g n i n g
og forhøjelse 1847 fremstilledes i alt fire k a r m e ,
der f o r m e n t l i g ved denne lejlighed fik s a m m e
f o r m s o m d e m , der g o d t en snes år tidligere var
anskaffet til langhuset. 5 2

Kirkens n u v æ r e n d e vinduer i langhus og tårn
u d f ø r t e s 1823 m e d Christian Schjørring s o m h o vedentreprenør. 6 0 Til kirkens sydside fremstille-

†Vinduer. Kirkens lysåbninger k r æ v e d e til stadighed vedligeholdelse og u d s k i f t n i n g . 1592-96
betaltes M i k k e l Christensen (Mikkel maler?) for

6*
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ønske om at forlænge tårnvinduet nedad, »som
det og tilforn har været«, for at give m e r e lys. 5 7
Allerede 1730-31 m å t t e vinduet ved p r æ d i k e s t o len udskiftes, og det forsynedes da m e d hele fire
vindjern. 2 0 Af en reparation, der u d f ø r t e s 1768 af
glarmester Chresten T i m , f r e m g å r , at i hvert fald
nogle af kirkens vinduer da var blyindfattede,
og to år senere indsatte han nye ruder i en lysåbning over k o r s a r m e n s dør. 3 0 En større u d s k i f t ning af kirkens vinduer g e n n e m f ø r t e s 1773-74,
da der indsattes i alt seks n y e i sydsiden ved
glarmester T i m og Christian smed; e f t e r f ø l gende afholdtes auktion over adskillige gamle
vinduer samt en kasse m e d en del ruder og bly. 6 4
Fig. 15. Anordning til smøring af vindfløjen (s. 89), i
tårnets nuværende klokkestokværk. Hans Stiesdal
fot. 1997. - Vorrichtung zum Schmieren der Wetterfahne
im heutigen Glockenstockwerk des Turms.

vinduer i korskirken, og 1607 indsatte sønnen(?)
C h r i s t e n Mikkelsen et n y t v i n d u e på sydsiden i
stedet for ét, der var sønderblæst, og reparerede
de øvrige. 1623-25 repareredes v i n d u e r n e på
sydsiden atter og ét forsynedes m e d et n y t v i n d j e r n . 2 0 B e n j a m i n glarmester indsatte 1702 et nyt
stort v i n d u e m e d fire r a m m e r i tårnet samt et
»rundt« v i n d u e ved prædikestolen. 2 8 Da de af
m e n i g h e d e n , der sad u n d e r pulpituret i tårnet,
ikke k u n n e »se et O r d i en Bog« ytredes 1723

Opvarmning.
Kirkens h o v e d v a r m e k i l d e er
f j e r n v a r m e , der i en vis u d s t r æ k n i n g suppleres
m e d el-varme indlagt ved seneste restaurering
1995. Frem til kirkens forrige store restaurering
1934-35 o p v a r m e d e s k i r k e r u m m e t ved v a r m luft. I dette anlæg indgik en stor e n d n u bevaret
luftkanal i skibets m i d t e r g a n g i østre fag (fig. 16
og 34, sml. ndf.). 1934-35 indlagdes centralv a r m e m e d en kedel i f y r r u m m e t (s.d.), h v o r f r a
v a r m e n i f o r m af d a m p f r e m f ø r t e s til radiatorer;
anlægget ændredes 1962 til v a r m e f r e m f ø r s e l
m e d v a r m t vand.
Fyrrum m.m. U n d e r hele langhuset - m e d
undtagelse af k o r p o l y g o n e n - strækker sig en
kælder bestående af to i n d b y r d e s f o r b u n d n e
r u m m e d adgang via en u d v e n d i g trappe ved

Fig. 16. Plan 1:300 af †murede
begravelser (s. 145) og fyrkælder (s. 88). Målt og tegnet af
MV 1997, delvis på grundlag af
opmåling ved Hother Paludan
1933. - Grundriß von Grüften und
Heizkeller. Vermessen und gezeichnet
1997,
teilweise auf
Grundlage der Vermessungen von
1933.
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korets nordside (fig. 16). Kælderen er skabt ved
s a m m e n l æ g n i n g af en række m u r e d e begravelser (s.d.). D e t østre r u m , der stort set svarer til
k o r f a g e t og skibets østfag, benyttes i dag s o m
m a t e r i a l r u m o g varmecentral. R u m m e t s østre
del tjente tidligere s o m kulkælder, m e n s den lavere liggende vestre del r u m m e d e kirkens centralvarmekedel. Ø s t r e afsnits to m u r e d e piller
opsattes 1934-35 s o m erstatning for et par træstolper, m e n s vestafsnittets trapper og de to
k o r t e skillemure hidrører fra den oprindelige
indretning af fyrkælderen (o. 1890?). Kælderens
vestre r u m henligger s o m krybekælder, der u d e l u k k e n d e tjener til f r e m f ø r i n g af v a r m e r ø r og
elinstallationer. Østligt i r u m m e t står en m u r e t
luftkanal fra en ældre o p v a r m n i n g s a n o r d n i n g
og i r u m m e t s midtakse vest h e r f o r til bæring af
loftet tre piller, der o p m u r e d e s ved kirkens seneste restaurering 1995 s o m erstatning for ældre,
væsentligt spinklere støtter; yderligere to piller
længst m o d vest bærer orgelpulpiturets søjler. 6 5
Lofterne i hele kælderen u d g ø r e s dels af et støbt
b e t o n d æ k , dels af m u r e d e fladbuestik m e l l e m
jernbjælker. Ø s t r u m m e t har b e t o n g u l v m e d
m u r e d e trapper af tegl, m e n s v e s t r u m m e t
m a n g l e r gulvbeklædning.
Solur. På sydfacadens vestligste støttepille er
i n d m u r e t en 55x55 cm stor urskive af sandsten.
Stenpladen, der erstattedes af en k o p i 1996, er
dateret 1727 ved en indskrift f o r o v e n , 5 7 og såvel
denne s o m timeangivelserne er u d f ø r t m e d indh u g g e t skriveskrift. U r e t s kobberviser hidrører
ligeledes fra restaureringen 1996, m e n s den originale plade opbevares ved kirken (fig. 17). Soluret er drejet en smule m o d øst i f o r h o l d til kirkens sydfacade. En f o r g y l d n i n g af urets viser
omtales 1740. 30
Et ældre isolur til at stille tårnuret efter anskaffedes 1592-96 til opstilling på kirkegården. 2 0
Tårnspirets vindfløj bærer årstallet 1866, hvilket år spiret fornyedes. H v o r n å r fløjen reelt
s t a m m e r fra er usikkert, idet den allerede 1872
blev taget ned og fornyet. 2 8 Vindfløjen blev repareret 1901, og 1911-12 blev den atter nedtaget
og afballanceret af blikkenslager C. F. Wiese. 5 9
Fløjen fornyedes angiveligt 1938, 66 og det er
muligvis ved denne lejlighed, at den udstyredes
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Fig. 17. Solur 1727 (s. 89). HW fot. 1996. - Sonnenuhr

1727.
m e d en usædvanlig indretning til s m ø r i n g af det
leje, h v o r o m fløjen drejer sig (fig. 15): I det n u v æ r e n d e k l o k k e s t o k v æ r k s n o r d ø s t h j ø r n e er anbragt en støbejernsbeholder m e d et stempel, der
via et langt rør kan t r y k k e olie op til lejet i spirets spids.
En † v i n d f l ø j omtales tidligst 1617-18, da der
anskaffedes en »Fløye och en Moling« samt en
stang til s a m m e fløj. 6 7 Vindfløj og »Kiedel«
m å t t e 1702 repareres af Erik klokker, der åbenbart også var s m e d (sml. †kirkeriste). 2 8 1759
m å t t e såvel fløj s o m kugle og fløjstang fornyes 3 1
- tilsyneladende opsattes ved denne lejlighed to
kugler, h v o r a f den største var »en Alen viid og ¾
Alen høj« - og atter 1822 erstattedes fløjen af en
ny, denne gang fremstillet af en k o b b e r p l a d e på
13 p u n d . 2 8
To glasmalerier, u d f ø r t 1951 af Harald Borre,
skænkedes s a m m e år til kirken af direktør H. L.
H a n s e n og h u s t r u . Malerierne gengiver to m o t i ver fra den bibelske fortælling om »Enkens søn i
Nain«. På det ene trøster Jesus m o d e r e n m e d
ordene: »Græd ikke«, på det andet o p v æ k k e r
han sønnen: »Jeg siger dig, stå op«. A n b r a g t i
k o r p o l y g o n e n s sydøstre o g n o r d ø s t r e v i n d u e
indtil 1995, nu i ligkapellet.
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INVENTAR
Oversigt. Af middelalderlig indretning r u m m e r kirken nu alene et alterkrucifiks (nr. 1) fra o. 1500, mens
en udskåret *bispehelgen (S. Nikolaj?) fra et sidealter
siden 1909 er i Ringkøbing M u s e u m . Inventarets h o vedstykker skyldes nyindretninger i Christian IV's
tid. Prædikestolen, en gave fra borgmester Frederik
Busk, er u d f ø r t i årene 1592-96 ligesom en *(†)altertavle i s a m m e s t r a m m e høj renæssancestil, inspireret
af Mikkel van Groningens østjyske arbejder. Et pulpitur i n o r d r e k o r s a r m er ifølge kirkeregnskabet o p sat 1611-12, vestpulpituret synes indrettet 1635-36 og
bærer siden 1841 et orgelhus m e d storartet facade fra
1633-36, genbrugt fra kirkens første †orgel. Mere lokal i udførelsen er en * f o n t e h i m m e l fra o. 1640, nu i
Ringkøbing Museum.
Også en del af kirkens m i n d r e udstyr har renæssanceformer, således to lysearme fra o. 1600, den ene
m e d en sjælden fremstilling af S. Jørgen (*nr. 1, i m u seet). Det meste er dog tilkommet i baroktiden. Alterstagene må være fra o. 1650-75, ligeledes et lille
alterkrucifiks (nr. 2). D e n ældste af to lysekroner er
skænket 1646 af borgmester Jens Olufsen, den yngre
1692 af Christen Hansen R o n u m , og om en †lampe,
skænket 1694 af Peder Pedersen og Anna Pedersdatter
Plovsgaard til at lyse under froprædiken, vidner stadig en *vægtavle m e d stiftelsesindskrift (i R i n g k ø bing M u s e u m ) . En alterskranke i smedejern bærer
årstal 1691 og g i v e r m o n o g r a m for amtsforvalter Villads Andersen og Maria Pedersdatter, der også skænkede kirken en †alterkande. Sygesættet er leveret o.
1675 af Jørgen Stilche, København, altersølvet 1694 af
Jens Andersen Klyne i Ribe, oblatæske og *alterkande af den lokale Mathias Clausen 1777.
En præstestol, bygget i forlængelse af prædikestolsopgangen, s t a m m e r i hovedsagen fra 1731-32,
enkelte stoleværksdele fra 1728 og 1787, mens to
klokker er støbt henholdsvis 1728 af J o h a n Valentin
Müller i H a m b o r g og 1755 af Caspar Köning i Viborg. Et *kirkeskib fra 1845 er i Ringkøbing M u seum, mens en døbefont fra 1881, kopi efter T h o r valdsens dåbsengel i Vor Frue i København, siden
1996 er hensat i kirkegårdskapellet.
Farvesætning, istandsættelser og indretning. Sin n u v æ rende f r e m t r æ d e n skylder inventaret den seneste
istandsættelse 1996, da korindretningen fornyedes
med et altermaleri, Opstandelsen, af Arne H a u g e n
Sørensen, og efter udkast af s a m m e kunstner en d ø befont af glas midt i koret. Samtidig er det historiske
inventar istandsat af Bent Jacobsen, der under hensyn
til dets gamle malerier og farver har afstemt b e m a lingen af stader og andet nyere inventar i overvejende
beige, grågrønt og gråblåt. De historiske bemalinger,
hovedsageligt fremdraget 1928-35, omfatter gode
pulpiturmalerier, der vistnok alle er u d f ø r t 1636 af

Jakob Bartholomesen og/eller Jakob van Meulengracht i Ribe. D e n hertil hørende staffering er delvis i
behold på nordre korsarms pulpitur (nr. 1) og orgelfacaden. Træværk og skæringer i øvrigt står m e d barokstaffering u d f ø r t i årene 1728-34 af R i n g k ø b i n g maleren Laurits Frandsen B ø h m , der i kirkeregnskaberne gerne kaldes Lars, Laurs eller Laurits maler, og
som synes at have signeret sig således på prædikestolen (vistnok med en hjælper). 6 8 Hans pensel må også
give sig til kende i prædikestolens malerier, heriblandt en herlig fremstilling af et kirkeinteriør - velnok det stedlige. Til indretningens ærværdige præg
bidrager også to epitafier m e d portrætmalerier fra
1600'erne.
Om r u m m e t s middelalderlige indretning vides, at
den foruden de nævnte stykker har omfattet en †S.
Jørgensfigur (i tårnet?) og en †døbefont af granit, der
brugtes indtil 1884. Tilføjelsen af kirkens n o r d r e
korsfløj 1592-93 foranledigede omfattende remøblering, idet man i årene 1592-96 nyanskaffede både
*(†)altertavle, prædikestol og †korgitter, mens kirkens †stoleværk i forbindelse m e d dets u d b y g n i n g i
korsfløjen blev delvis fornyet. Prædikestolen tænktes
øjensynligt anbragt som lektorieprædikestol oven på
korgitteret, m e n opsattes i stedet i nord, på hjørnet
mellem koret og den ny korsfløj. 1611-12 fik denne et
pulpitur (nr. 1), der 1633-36 blev rykket ind i skibet
foran åbningen til korsfløjen og forsynet m e d et †orgel, hvis hus og facade s o m nævnt stadig findes. O r gelindretningen n ø d v e n d i g g j o r d e en flytning af prædikestolen, der 1636 må have fået nogenlunde sin n u værende plads ved korets sydvæg. Ved s a m m e tid er
endnu et pulpitur (nr. 2) opsat i kirkens vestende, og
begge pulpiturer må være malet samtidig m e d orgelfacaden 1636, formentlig af det nævnte malersjak fra
Ribe.
Det ældste af en række ret ensartet disponerede stoleregistre opregnede 1671 20 mandsstole syd for skibets midtgang, 20 kvindestole i nord, foruden yderligere syv ved korets sydside. Af korsfløjens og vestpulpiturets stole havde k u n de forreste rimeligt u d syn, h v o r f o r de simplere stole bagved var tillagt fattige og tjenestefolk, h u n k ø n i nordfløjen, h a n k ø n i
vest, til dels helt ude i t å r n r u m m e t . I de egentlige
stader opretholdtes nøje rangfølge med b o r g m e s t e r stolene forrest, derefter de ældste r å d m æ n d etc.
D e n n e orden fra øst begyndte i enevoldstiden at o p løses lidt, idet de f r e m m e s t e familier nu gerne indrettede eksklusive, lukkede stole i f o r m af kabiner
m e d loft, døre og vinduer, dels på gulvet, dels s o m
»højstole« på pulpiturerne. I alt ti sådanne lukkede
stole fik plads i stoleværket mellem 1660 og 1776, de
fleste inden for 1700'ernes tre første årtier.
En nyindretning af koret i årene 1720-33 afsluttedes
med, at m a n 1733 k u n n e male prædikestolen og en
præstestol, indrettet i dens opgang. Arbejderne o m -

INVENTAR

91

Fig. 18. Korparti med alterprydelse og døbefont 1996 ved Arne H a u g e n Sørensen (s. 94, 102). HW fot. 1996. Chorpartie mit Altar und Taufe, ausgeführt von Arne Haugen Sørensen, 1996.
fattede endvidere nyt †korgitter, en dobbelt †skriftestol, †degnestol, †alterbord, †skab og fire nye
*(†)stole i koret, ligesom alt blev nymalet af Lauritz
Frandsen B ø h m . På *(†)altertavlen udførte han »nye
skilderier« (dog ikke i storfeltet), stolelågerne fik e m blemmalerier, og på prædikestolen maledes bl.a. det
nævnte kirkeinteriør (fig. 20). Det kan formentlig o p fattes s o m en art m o n u m e n t over r u m m e t s barokisering, der fortsattes ned i skibet med Lauritz malers
nystaffering af orgelfacade og vestpulpitur 1734.

Kirkeindretningen herefter er søgt gengivet på planen (fig. 19), der endvidere medtager enkelte ændringer i tiden f r e m til 1841. 1787 blev stolestaderne u d skiftet og fik malede rocailler på gavltoppene og en
gennemgående lys blå, der for ensartethedens skyld
også udstraktes til de lukkede stole.
M e d den 94-årige rådmandsenke Anna Jensdatter
Foss' død 1821 blev hendes lukkede stol (nr. 1) som
den første nedlagt, de øvrige alle i forbindelse med en
ny istandsættelse 1840-41, da også den store barok-
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skriftestol fjernedes. Orglet, hvis facade 1833 var blevet opmalet i lysgrønt, rødt og lilla, flyttedes nu til
sin nuværende plads på vestpulpituret (nr. 2), mens
det hidtidige orgelpulpitur (nr. 1) foran korsfløjens
åbning (jfr. fig. 19) rykkedes tilbage til dennes vestvæg. Arbejderne 1841, der gav et helt anderledes udsyn fra korsfløjens stole, afsluttedes med nymaling i
kirken, hovedsagelig i lysgråt (perlefarve) og hvidgult.
Korsfløjens istandsættelse 1847-48 (jfr. s. 81) o m fattede s a m m e n b y g n i n g af dens gamle pulpitur ved
vestvæggen (nr. 1) med et nyt, der opførtes over indgangen i nord. Samme år henvendte kirken sig til
Frederik VII for at fastholde den ny monark på et tre
år gammelt kongeløfte om en ny altertavle. Den opsattes 1852 i f o r m af et maleri, Jesu Bjergprædiken,
udført af Sophus Schack i nyklassicistisk indfatning.
Den gamle renæssancetavle sattes til side og blev 1878
afhændet til No kirke (Hind hrd.), ligesom †middel-

alderfonten sattes ud 1884, da m a n ved gave fra k o n sul Christen Husted m o d t o g den nævnte dåbsengel
og opsatte den midt i koret. M e d en fornyelse af stolestaderne 1877 begyndte egetræsfarven at brede sig
på inventaret, og o. 1900 udstraktes den brune farve
til også at dække prædikestolens og korsarmspulpiturets gamle malerier.
Kirkeindretningen i årtierne o. 1900 fremgår af o p målinger og gamle fotografier (fig. 8, 34). Ønsker
om atter af få de gamle malerier frem førte 1922 til et
lokalt forsøg på afdækning. Og med den af H o t h e r
Paludan foreståede istandsættelse 1928-35 fremdroges
malerier og farver på det historiske inventar, der dermed i alt væsentligt fik sit nuværende udseende. A r bejdet begyndte med korsarmens pulpitur 1928 og
prædikestolen 1931, hvorpå tilføjelsen af korsarmstilbygningen i syd 1933 medførte delvis reviderede planer for det afsluttende arbejde, der gennemførtes
1934-35. Prædikestolen rykkedes nogle meter m o d

Fig. 19. Indretningsplan 1733-1841. A. *Alter og alterskranke (s. 93f., 101). B. †Døbefont med *fontehimmel (s.
102f.). C. †Korgitter (s. 105). D. Prædikestol (s. 105). E. Præstestol i prædikestolsopgangen (s. 106, 111).
F. †Skriftestole (s. 112). G. †Degnestol (s. 112). H. †Stolestader, fornyede 1787 (s. 110). I. Pulpitur nr. 1 (s. 114)
med J. †Orgel (s. 123ff.). K. Pulpitur nr. 2 (s. 118), herpå †stoleværk og L. †Sidealterfigur, S.Jørgen. - Tallene
1-10 angiver placeringen af kirkens †lukkede stole (s. 102): nr. 1-4 stod under pulpitur nr. 2, nr. 5-8 på pulpituret,
nr. 9 under pulpitur nr. 1. Belysning: 11. Lysekrone nr. 1 (s. 128). 12. Lysekrone nr. 2 (s. 128). 13. †Lampe med
*skrifttavle, nærmere placering i korsfløjen uvis (s. 129). Gravminder: 14. Epitafium nr. 1 (s. 134), 1828-32 flyttet
til 15. 15. Epitafium nr. 2 (s. 136), 1828-32 flyttet til 17. 16. †Epitafium nr. 1 (s. 138). 17. Formodet placering af
†epitafium nr. 2 (s. 138)til 1792. 18. †Åben begravelse for amtsforvalter Villads Andersen (s. 145). 1:300, tegnet af
MN 1997. - Einrichtungsplan 1733-1841. A. *Altar und Altarschranken. B. †Taufe mit *Taufdeckel. C. †Chorgitter.
D. Kanzel. E. Pastorenstuhl im Zugang. F. †Beichtstühle. G. †Küsterstuhl. H. †Gestühl, erneuert 1787. I. Empore Nr. 1
mit J. †Orgel. K. Empore Nr. 2 mit †Gestühl und L. †Nebenaltarsfigur, St. Jürgen. Die Zahlen 1-10 geben die Aufstellung
der †Logen an: Nr. 1-4 befanden sich unter Empore Nr. 2, Nr. 5-8 auf der Empore, Nr. 9 unter Empore Nr. 1.
Beleuchtung: 11. Kronleuchter Nr. 1. 12. Kronleuchter nr. 2. 13. †Leuchter mit *Inschrifttafel, genauer Platz im Kreuzflügel unbekannt. Grabmale: 14. Epitaph Nr. 1, 1828-32 an Nr. 15 umgehängt. 15. Epitaph Nr. 2, 1828-32 an Nr. 17
umgehängt. 16. †Epitaph Nr. 1. 17. Vermutliche Anbringung von †Epitaph Nr. 2 bis 1792. 18. † O f f e n e s Begräbnis für den
Amtsverwalter Villads Andersen.
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vest, delvis ud i den ny korsarmsåbning, og måtte
bl.a. derfor suppleres. Det allerede færdige korsarmspulpitur fik sin plads ved nordgavlen, og det dér stående (†)pulpitur fra 1847-48 flyttedes til søndre korsarmsgavl overfor. Kirkens øvrige, nyere indretning
søgte arkitekten tilpasset den historiske. 1852-alterbilledet fik således indfatning og †alterbord i renæssancestil, ligesom rester af stoleværk fra 1787 k o m til
at bestemme udformningen af kirkens nye stolestader, der udførtes 1934 og maledes i hovedsagelig rødt
og gråt.
Denne historicerende linje i Hother Paludans restaurering er i de senere årtier tildels brudt. Et ekstra
orgel, bygget 1974 af Frobenius & Sønner, har fortrængt pulpituret fra 1847-48 i søndre korsarm. Og
siden kirkens seneste istandsættelse 1996 er koret som
nævnt nyindrettet, 1852-alterbilledet ophængt i søndre korsarm med ny, enkel ramme.

Alterbordet er fra 1996, m u r e t og kalket, 242x97
cm, 103 cm højt, m e d b o r d p l a d e af sortmalet
træ (273x114 cm). †Alterborde. 1720 købtes træ,
otte tylter og ni deller, til et nyt alterbord, der
h a v d e f o r m af et panelværk m e d i n d b y g g e t
skab. D e n afsluttende maling 1728 synes først
tænkt indskrænket til »een farve«, m e n b o r d e t
blev øjensynligt stafferet s o m den øvrige, n y e
korindretning, hvortil h ø r t e »emblemata« (emblemmalerier). 5 7 1821 anskaffedes en nøgle til
skabet i alterbordet, 2 8 der 1852 udskiftedes m e d
et n y t (jfr. fig. 8a, f), hvortil bl.a. købtes seks
fjæle. 1906 repareredes bordet, 5 2 der 1934-35 afløstes af et panelværk i renæssancestil efter tegning af H o t h e r Paludan, ca. 220x130 cm, 100 cm
h ø j t (jfr. fig. 14e, 21). D e t havde fortil og på
siderne tre arkadefyldinger m e l l e m halspilastre,
og bemalingen o m f a t t e d e b å n d a k a n t u s i felterne
og u n d e r b o r d k a n t e n versalindskriften: »Hver
den s o m tørster k o m m e hid!«.
†Alterklæder. I n d k ø b af lærred m . m . til n y e
alterklæder nævnes 1585 og 1605, og 1608 fik
M o r t e n Holst betaling for til s a m m e f o r m å l i
K ø b e n h a v n at have k ø b t seks alen r ø d b l o m m e t
damask og to alen rødt fløjl samt silke til f r y n ser. 20 1713 skænkede Else Jørgensdatter et n y t
klæde, hvis m i d t m o t i v var broderet af guld og
sølvtråd på silke, »ungefær en alen i firkant«, og
1738 købtes på auktion efter amtsforvalter Laurids Pedersen H e l v a d (†1736) et m e d guld og
sølv broderet »dække«, der o m s y e d e s til alter-

Fig. 20. Kirkeinteriør, formentlig Ringkøbings set
m o d vest, maleri fra 1728 eller 1733 på indgangsdøren
til prædike- og præstestolen (s. 108). HW fot. 1996. Kircheninneres gegen Westen, vermutlich die Kirche von
Ringkøbing darstellend. Gemälde, 1728 oder 1733, an der
Eingangstür zu Kanzel und Pastorenstuhl.

klæde m e d b r u g af r ø d t lærred til »underklæde«. 2 8 Til et sort alterklæde m e d g i k 1840
fløjl, silke, lærred, frynser og »messinghægter« 24 samt »ægte sølvgaloner fra kongelig h o f g u l d t r æ k k e r i n d e W. B. Loria's efterfølger i G o thersgade nr. 333 i stuen«. 2 8 Og atter 1852, i
forbindelse m e d den ny altertavles opsætning,
gjordes n y t alterklæde af rødt fløjl og silke, 52
m e n s to ældre blev taget ud af b r u g og solgt
1854. 1852 h a v d e Christian Christensen leveret
materialerne, og fra »agent Christensen« fik
m a n atter tøj til klæder 1870 28 og 1886, 52 m e n s
kirken 1895 og 1906 afregnede m e d skrædder
H. Nielsen for n y e alterklæder. 3 8 Se også u n d e r
sygesæt, †alterklæde til b r u g ved s y g e k o m m u nion.
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Fig.21. Indre set m o d øst 1946. Victor Hermansen
fot. - Kircheninneres gegen Osten, 1946.

S o m alterprydelse tjener siden 1996 et stort m a leri, O p s t a n d e l s e n (jfr. fig. 18), af A r n e H a u g e n
Sørensen. 6 9 D e t er malet i stærke farver (olie på
lærred) og bærer signaturen » H a u g e n Sørensen
96«. Smal r a m m e i r ø d m a l e t træ.

Tidligere alterprydelser. *1) En (†)altertavle fra
1592-96 af s a m m e arbejde s o m prædikestolen,
oprindelig tredelt m e d fire storsøjler, m e n r e d u ceret 1878 (fig. 23), da den blev erhvervet af No
kirke (Hind hrd.) og forsynet m e d n y t maleri. I
No er tavlen 1996 nedtaget og utilgængelig for
n æ r m e r e undersøgelse. D e t bevarede af den o p rindelige altertavle synes at være dens arkitektonisk o p b y g g e d e midtdel m e d to glatte, t o s k a n ske storsøjler, indflyttede storvinger samt over
storgesimsen et lavt frisestykke m e d tandsnitgesims b æ r e n d e en trekantgavl m e d drejede
kuglespir. P o s t a m e n t f r e m s p r i n g e n e s p y r a m i d e bosser og vingernes u d f o r m n i n g s o m rullev æ r k s k a r t o u c h e r m e d s l y n g b å n d s m e d a l j o n er
træk, der genfindes på prædikestolshimlen. D e t
h ø j rektangulære storfelt, hvis gamle maleripanel mangler, indfattes nu k u n ved siderne af p e r lestave. Frisefremspringene har et lille f y l d i n g s felt u n d e r en nu manglende, b r e d r e k t a n g u l æ r
bosse, og storgesimsen ses afhøvlet ved siderne
s o m følge af sin a f k o r t n i n g 1878. D e r i m o d har
tandsnitgesimsen bevaret o m l ø b e n d e kantprofil
til v i d n e s b y r d o m , at g a v l o p b y g n i n g e n alene
har hævet sig over den oprindelige tavlens m i d t parti.
Tavlens eksisterende bemaling er fra 1800'erne
og m å s k e til dels ældre end 1878 eller b y g g e n d e
på ældre staffering (et J a h v e - ø j e i gavlen?). D e t
sidste må m e d stor sandsynlighed gælde i n d skrifterne, der står i f r a k t u r på sort b u n d . I storfrisen læses: »Denne er given hen for v o r e O v e r trædelser..« ( R o m . 4,25), i postamentet: » K o m m e r hid til m i g Alle, s o m arbeide og ere b e sværede..« (Matt. 11,28). Såfremt indskrifterne
går tilbage til tavlens b r u g i R i n g k ø b i n g (172728?) har de dér snarest (som nu) henvist til et
†maleri af Jesus på korset i storfeltet. 7 0

Fig. 22. Jesu Bjergprædiken, tidligere altermaleri, u d ført 1852 af Sophus Schack (s. 95). HW fot. 1996. Die Bergpredigt, ehemaliges Altargemälde von Sophus
Schack, 1852.

Kirkeregnskabet anfører 1592-96 en u d g i f t på
109 dl. 8 sk. for egeplanker, fjæl, lim, s ø m ,
s n e d k e r - og m a l e r v æ r k til altertavlen samt separat fire daler til M i k k e l glarmester (Mikkel
maler?) for at anstryge tavlen og stolperne (søjlerne). 1619-21 betaltes for maling af en r æ k k e
englehoveder på prædikestolen og altertavlen
(under dens ydre søjler?), og 1623-25 tales om
g e n o p s æ t n i n g af h o v e d e r n e (bevarede?, j f r . p r æ -
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dikestol). 2 0 1727-28 blev altertavlen istandsat,
u n d t a g e n en »tavle midti«, vel det bevarede
storfelts †maleri, der d o g også blev forbedret
her og der. I øvrigt fik tavlen angiveligt nye
skilderier (malerier), og alt blev malet og h v o r
f o r n ø d e n t forsynet m e d ægte guld eller sølv,
idet der betaltes særskilt for de fire »pilarer«
(søjler). 5 7 Malearbejdet udførtes, s o m i det ø v rige kor, af »Lars maler«. 2 8 1784 taltes om n e d tagning, g e n o p s æ t n i n g og fæstnelse af tavlen, 3 0
der ifølge P. N. Frosts k o r t e beskrivelse 1817 var
simpel, m e n passende af f o r m . På den sås f o r skellige bibelsprog og fire malerier, der forestillede H i m m e l f a r t e n (i topgavlen), Getsemane
(»Jesu lidelse i urtegården«), Opstandelsen og
Korsfæstelsen (vel i storfeltet). 7 1 Af disse m a lerier kan storfeltets have været originalt (af
M i k k e l maler i Ringkøbing?, sml. s. 87). De ø v rige har n o k angiveligt været Laurits Frandsen
B ø h m s fra 1728 (jfr. ovf.), m e n kan reelt have
u d g j o r t ret simple o p m a l i n g e r af de gamle fra
1592-96. 72
I begyndelsen af 1840'erne t r æ n g t e tavlen til
o p m a l i n g og f o r g y l d n i n g . 2 8 I stedet fik kirken
ved k o n g e b e s ø g e t 1845 majestætens l o v n i n g på
en helt ny alterprydelse, ved hvis opsætning
1852 der betaltes for n e d t a g n i n g af den gamle
tavle. 1878 overladt No kirke, reduceret og
b r u g t dér indtil 1996, da tavlen er henlagt på
kirkeloftet. 7 3
2) 1852, et maleri (fig. 22), Jesu B j e r g p r æ d i ken, u d f ø r t af Sophus Schack og skænket af
k o n g e r n e Christian VIII og Frederik VII. D e t
oprindelig h ø j rektangulære maleri, i olie på lærred, har siden 1934-35 a r k a d e f o r m , 221x188 cm.
En diset ørkensol står over bjergene til h ø j r e og
giver farverne et blegt skær. I nedre h ø j r e h j ø r n e
signaturen »Sophus Schack 1852«. Bred, sortgrå
p r o f i l r a m m e fra 1996, da maleriet fik sin n u v æ rende plads på s ø n d r e k o r s a r m s vestvæg.
Et k o n g e l ø f t e om en ny altertavle til kirken,
afgivet ved Christian VIII's besøg 1845, var
u o p f y l d t ved hans død, h v o r f o r m a n i s o m m e ren 1848 u n d e r d a n i g s t m å t t e h e n v e n d e sig til
den nye k o n g e . Først efter krigens afslutnig gav
ministereiet 1851 tilsagn om tavlen, s o m opsattes 1852 m e d en †indfatning af f o r g y l d t træ i klas-

Fig. 23. *Altertavle, 1592-96, noget reduceret (oprindelig tredelt), siden 1878 i No kirke (s. 94). M o g e n s
Larsen fot. 1980. - *Altarbild, 1592-96, etwas reduziert
(ursprünglich dreiteilig), seit 1878 in der Kirche von No.

sicistisk stil, 74 der s o m maleriet blev oversendt
fra K ø b e n h a v n . 5 2 O p b y g n i n g e n , s o m h o v e d s a gelig kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 34),
afsluttedes af en lav gavl, båret af to fyldingspilastre, der stod på p o s t a m e n t f r e m s p r i n g og
havde ægypticerende kapitæler. O v e r d e m flankerede to småspir et kors, og i postamentfeltet
sås o m k r i n g 1900 en tolinjet frakturindskrift.
Småistandsættelser nævnes 1897 (fernisering) og
1914 (opforgyldning), inden m a n 1934-35 gav
maleriet dets n u v æ r e n d e f o r m , afpasset en ny
indfatnig i barokstil m e d j o n i s k e søjler, vinger,
t o p s t y k k e samt f o r g y l d t e indskrifter (versaler)
fra M a t t . 5,3 og 5,20 (jfr. fig. 21). D e n u d f ø r t e s
af T h . W. Kristiansen og maledes af Einar V.
Jensen; nu på kirkeloftet. 7 5
†Altertavle? En u d g i f t 1585-86 til »tavlen at
formale« kan m å s k e gælde en højaltertavle, der i
så fald snarest har været senmiddelalderlig. 2 0
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Fig. 24a-b. *Bispehelgen, sidealterfigur, o. 1520 (s. 96), set forfra (a) og fra siden (b). I Ringkøbing M u s e u m .
HW fot. 1996. - *Bischofsheiliger von einem Nebenaltar, um 1520. Vorderansicht (a) und Seitenansicht (b).

En *Sidealterfigur (fig. 24) f r a o. 1520, en t r o -

nende bispehelgen, skal formentlig fremstille
S. Nikolaj. Den frontale figur, 135 cm høj, bærer fuldt bispeskrud, højre hånd er løftet til gestus med fladen frem, den venstre holder en fornyet bispestav (af jern), benene er sat bredt med
let udadvendte fødder på et tresidet, profileret
fodstykke. Bispen fremtræder som en yngling
med usædvanligt fyldigt, krøllet hår og bærer en
høj mitra, hvis perleborter følger kanterne og
deler den lodret i to, hver med en perleroset;
bagtil hænger mitraens bånd ned. Det lidt ka-

rakterløse ansigt er vistnok noget opskåret o.
1906 som også halsens amictus (snit ses ved siden). Hænderne bærer svære handsker, casulaens meget kraftige stof danner knækfolder, og
fra venstre håndled hænger maniplet ned. U n d e r
casulaen har dalmatikaen en vandret frynsesøm,
der netop lader stolaens ender synlige, mens albaen herunder lægger sig som knækkede folderør om de spidse skosnuder. Det blokagtige, let
fremadskrånende tronsæde har enkel profilering
og pude. Bagsiden er delvis modelleret med en
smal, kegleformet udhuling, der er ført dybt ind
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m e d b r u g af et tre cm bredt huljern (oventil), et
fladt j e r n og vistnok økse. 7 6 Trods den delvise
modellering bagtil må figuren have haft r y g b r æ t
eller eventuelt skab m e d fløje.
På f o d s t y k k e t er 1906 m e d indprikket, delvis
ulæselig versalskrift anført navnet på figures daværende, private ejer: ».../ O. C. B i r k / 1906«.
D e n b r o g e d e oliebemaling, der m å s t a m m e fra
s a m m e tid, o m f a t t e r m ø r k b l å t på casulaen,
handsker og amictus er hvide, mitra og d a l m a tika røde m e d gyldne kanter og frynser, m e n s
albaen f r e m t r æ d e r sort, tronsædet og f o d s t y k k e t
brunt.
Bispefiguren må ud fra sin f o r m og betydelige
størrelse h i d r ø r e fra et i øvrigt u k e n d t sidealter.
Figuren kan 1769 og 1862 være mistolket s o m en
S . J ø r g e n (DaAtlas 807), 77 m e n er snarest u o m talt i kirkens arkivalier, m å s k e fordi den længe
har henligget på kirkeloftet. Formentlig i den
senere del af 1800'erne er figuren k o m m e t i privateje, idet den s o m a n f ø r t 1906 tilhørte sygehuslæge Oscar Christian Birk. 7 8 Rimeligvis har
han da ladet den forsyne m e d den n u v æ r e n d e
bemaling og bispestav, inden figuren 1909 k o m
til R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv.nr. 68).
E n d n u en †sidealterfigur, et S . J ø r g e n s billede,
nævnes 1769 på pulpituret (DaAtlas 807) og stod
1862 sammesteds bag orglet »i en dertil passende
f o r d y b n i n g i m u r e n « . 3 7 En f o r m o d n i n g o m , at
billedet var fejltolket og i virkeligheden identisk
m e d den o v e n n æ v n t e bispehelgen, holder
n æ p p e stik. 7 9 I m o d taler, at også andet tyder på
en særlig dyrkelse af S. J ø r g e n i kirken (jfr. s. 63
og *lysearm nr. 1), og at o m t a l e n m e d stedsangivelse 1862 er så k o n k r e t , at den må være i det
m i n d s t e delvis u a f h æ n g i g af D a n s k e Atlas. Billedet har antagelig været en senmiddelalderlig
S. J ø r g e n s g r u p p e m e d dragen. D e n s placering i
t å r n r u m m e t , vel i s y d - eller n o r d v æ g g e n s spareblænding, 8 0 k u n n e g o d t være oprindelig og ville
da bl.a. svare til den middelalderlige anbringelse
af en lignende fremstilling i Ribe d o m k i r k e (DK
Ribe 418). 81
Altersølvet, fra 1694, er u d f ø r t af Jens A n d e r sen K l y n e i Ribe og bekostet af kirken selv. 82
Kalken (fig. 26), m e d f o r n y e t bæger fra m i d t e n
af 1800'erne, 20,5 cm høj, har sekstunget f o d

Fig. 25. Alterkrucifiks nr. 1 (s. 100), o. 1500. HW fot.
1996. - Altar-Kruzifix, um 1500.

m e d mellemfaldende spidser og prydes øverst
og langs kanten af prikgraveret bladværk, der
gentages på den brede fodplade. Standkanten
s m y k k e s af perlebort, én af fodens tunger af et
lille krucifiks (3,5 cm) m e d pånittet figur. En
profilering danner o v e r g a n g til sekssidede skaftled, k n o p p e n er sekstunget m e d graveret bladværk på skraveret b u n d og har g u l d s m e d e n s
små karakteristiske, mellemfaldende englehoveder (støbte). D e t f o r n y e d e stejle og glatte bæger
hviler i en lille riflet kurv. Fodens underside (fig.
27) bærer langs kanten en graveret versalindskrift, hvis første ord er nytilsat i forbindelse
m e d en reparation (1851?): » ( R i n g k i ø b i n g )
Kirckis Kalck og Disk s o m w e y e r 42 Lod. A n n o
1694«. E f t e r indskriften ses Jens Andersen K l y nes stempel (Bøje 6782) og Ribes b y m æ r k e . Til
kalken hører en ny indsats m e d tud. Disken (fig.
28), t v m . 14 cm, har på fanen graveret cirkelkors; ingen stempler.
Altersættet har nære sidestykker i bl.a. N y -
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sogn (Hind hrd.), Ribe S. Katrine (sygekalk) og
S ø n d e r h o kirker (DK Ribe 745, 2164). B æ g e r fornyelsen er f o r m e n t l i g sket 1851 eller 1864-65,
da J o h a n Peter B r o a g e r S c h o u b o e reparerede
sættet (1851 u d t r y k k e l i g t disken). 8 3 Et †futteral
anskaffedes 1854. 28 †Altersølv. 1602-30 betaltes
for »den hvide kalk og disk at forfærdige«. 2 0

Fig. 26. Alterkalk, 1694, udført af Jens Andersen
Klyne, Ribe (s. 97). HW fot. 1996. - Kelch, ausgeführt
von Jens Andersen Klyne, Ribe, 1694.

Oblatæske (fig. 30), 1777, u d f ø r t af Mathias
Clausen, R i n g k ø b i n g , 8 4 s a m m e n h ø r e n d e m e d
*alterkande nr. 1 (fig. 29). 3 0 D e n ovale æske,
13,5x10 cm, 7 cm høj, har u d b u g e n d e , rocaillep r y d e d e sider og hvælvet låg, h v o r rocailledek o r a t i o n indfatter bladværk m e d blomster. U n der b u n d e n ses Mathias Clausens gentagne
stempel (Bøje 6665) samt en indprikket skriveskrift: »Wog 14 L o d 2 tø q(vin)t«. †Oblatæsker. 1)
Foræret kirken 1711 af Svend M o r t e n s e n og
»kæresten Else J ø r g e n s d a t t e r af Fredericia«. 8 5
D e n vejede 28½ lod. 2) 1854, u d f ø r t af J o h a n
Peter B r o a g e r S c h o u b o e for 5 rdl. 5 m k . 4 sk. 2 8
Alterkander. *1) (Fig. 29), 1777, u d f ø r t af M a thias Clausen, R i n g k ø b i n g , s a m m e n h ø r e n d e
m e d oblatæsken (fig. 30). 8 6 K a n d e n , 30 cm høj,
har cirkulær, profileret fod, s v u n g e n t u d b u g e n d e
k o r p u s og kuplet låg, alt m e d rocailler, bladv æ r k og blomster. H a n k e n er af sortmalet træ,
udsvejfet, låget krones af en lille Fugl Føniks, og
u n d e r t u d e n er der en ældre reparation, 3 x 3 cm.
U n d e r b u n d e n ses g u l d s m e d e n s gentagne s t e m -

Fig. 27-28. Altersølv, 1694, udført af Jens Andersen Klyne, Ribe. 27. Alterkalk, fodens underside med indskrift
(s. 97). 28. Alterdisk (s. 97). H. W. fot. 1996. - Silbernes Altargerät, 1694, ausgeführt von Jens Andersen Klyne, Ribe.
27. Kelch. Inschrift unter dem Fuß. 28. Patene.
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pel (Bøje 6665) og en vægtangivelse m e d indprikket skriveskrift »Wog 63 lod«, der svarer til
den i regnskabet angivne. 3 0 1851 blev k a n d e n sat
i stand ved d o n a t i o n fra Villads Andersen, m e n
den k u n n e 1862 stadig ikke holde på vinen og
søgtes atter repareret både 1894 og 1898. Siden
1909 i R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv.nr. 283). 2)
1857, 28 af sort porcelæn m e d g u l d k o r s fra B i n g
& Grøndahl. U d e af b r u g . 3) 1899, k ø b e n havnsk, 8 7 39 cm høj, m e d kors på k o r p u s og låg
samt u n d e r b u n d e n graveret fraktur: »Ringkiøbing Kirke 1899«. En †alterkande blev 1697 eller
snart derefter skænket af Maria Pedersdatter,
enke efter amtsforvalter Villads Andersen (jfr.
alterskranke og †åben begravelse). P. N. Frost
omtaler den 1817 s o m »en puklet vinflaske af
sølv« og giver vægten, »vog. 63 lod«, s o m må
have stået på den. 8 8
Sygesæt (fig. 32), o. 1675, u d f ø r t af g u l d s m e d
J ø r g e n Stilche i K ø b e n h a v n (o. 1640-85), m e d
y n g r e oblatæske fra 1854. Kalken, 17,5 cm høj,
har cirkulær, profileret fod, cylindriske skaftled,
linseformet k n o p m e d m i d t p r o f i l og et lille,
stejlt bæger m e d kantrille. Ved denne ses g u l d smedens gentagne stempel (Bøje 61), ligeledes på
den brede fodplade. En nyere indsats m e d tud er
m æ r k e t »Cohr«. Disken, t v m . 12 cm, er flad,
fanen m e d graveret cirkelkors på skraveret b u n d
samt konturriller, ved randen to stempler s o m
kalkens. Oblatæsken, der skyldes J o h a n Peter
Broager Schouboe, R i n g k ø b i n g , 8 3 er cylindrisk,
t v m . 5,5 cm, 3 cm høj, det let hvælvede låg
forsynet m e d en lille k n o p . U n d e r b u n d e n ses
g u l d s m e d e n s stempel (Bøje 6685). Sættet har n y t
futteral m e d fire særkalke og vinflaske m æ r k e t
»stainless«. Samtidig m e d oblatæskens anskaffelse 1854 kasserede m a n en ældre †oblatæske, ligeledes af sølv, og der købtes et †futteral til sættet. 2 8 Yderligere en ganske lille †oblatæske, u d f ø r t
af Pierre Jean S t o u n d r e i K ø b e n h a v n (17911826), fandtes e n d n u hos sognepræsten 1943. 89
Til sygesættet anskaffedes 1811 et lille særskilt
†alterklæde, hvortil b r u g t e s sort taft, silke og
kniplinger. 2 4
Alterstager (fig. 31), o. 1650-75, 55 cm høje,
b a l u s t e r f o r m e d e m e d p æ r e f o r m e t led over et
k u g l e f o r m e t ; beslægtede m e d bl.a. stagerne i

Fig. 29. *Alterkande nr. 1, 1777, udført af Mathias
Clausen, Ringkøbing (s. 98). HW fot. 1996. - *Abendmahlskanne, ausgeführt von Mathias Clausen, Ringkøbing, 1777.
H u n d e r u p fra 1657 (DK Ribe 3179). Til stagerne
h ø r e r nyere, løse messingblikskåle. En reparation omtales 1872. 28 †Alterstager. 1592-96 betaltes
for reparation af en lysestage, og 1607 skænkede
kirkeværgen Peder Pedersen to nye alterstager
til alteret, idet de to gamle skulle k o m m e kirken
til bedste. 2 0

Fig. 30. Oblatæske, 1777, udført af Mathias Clausen,
Ringkøbing (s. 98). HW fot. 1996. - Oblatendose, ausgeführt von Mathias Clausen, Ringkøbing, 1777.
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En syvstage, 65 cm høj, er skænket 1934-35 af
de håndværkere, der medvirkede ved restaureringen; 90 nu på kirkekontoret. To mere end
mandshøje kandelabre af messing på træsokkel er
skænket o. 1900 til flankering af alterbordet (jfr.
fig. 21, 34). 91 De nedtoges 1951 af hensyn til
glasmalerierne og er nu hensat på kirkeloftet.

Fig. 31. Alterstager, o. 1650-75 (s. 99). HW. fot. 1996.
- Altar-Leuchterpaar, um 1650-75.

Fig. 32. Sygesæt, o. 1675, u d f ø r t af Jørgen Stilche,
København, oblatæsken 1854 af J o h a n Peter Broager
Schouboe, Ringkøbing (s. 99). HW fot. 1996. - Krankengerätesatz von Jørgen Stilche, Kopenhagen, um 1675.
Oblatendose
von Johan
Peter Broager Schouboe,
Ringkøbing, 1854.

Alterkrucifikser. 1) (Fig. 25), o. 1500, til alterog processionsbrug, Kristusfiguren 58 cm høj,
korset 120x86 cm. Kristus hænger lodret i skrånende, udstrakte arme, hovedet er sænket m o d
højre skulder, knæene bøjet let frem og højre
fod lagt ind over den venstre. Den flettede tornekrone har indborede torne (de fleste nye), ansigtet er smalt med lav pande, sammetrukne
bryn, lukkede øjne og tvedelt fuldskæg. Brystkassen er hvælvet, og det korte lændeklæde har
snip mellem lårene og ved højre hofte. Benene
er lange og spinkle, fødderne deformerede over
naglegabet, og armene har åbne, let k r u m m e d e
hænder, hvis fingre til dels er fornyede 1934-35.
Figurbagsiden savner huling, issen den ellers
vanlige nedboring. Korset har hvælvet m i d t p r o fil, skiveformede, hulede bladknopper langs
kanterne og kvadratiske endefelter med skålfordybning. Korsmidten danner stor, glat glorieskive bag Kristushovedet, og forneden anes vist
sporene efter en afsavet fæstnelsestap.
Et svunget skriftbånd på øvre korsarm er en
barok tilføjelse, måske fra 1731-32, da krucifikset synes at have fået sin sin 1934-35 fremdragne
staffering. Hudfarven er grumset, hår og skæg
m ø r k b r u n t , tornekronen m ø r k g r ø n , lændeklædet forgyldt. Korsets har grøn midtprofil med
rødbrunt marmorerede kanter, endefelterne
sorte J e s u m o n o g r a m m e r på forgyldt bund (det
øvre nymalet), skriftbåndet »I.N.R.I« i sort
skriveskrift på forgyldt bund. Endvidere sås ved
afdækningen 1934-35 rester af versalskrift m e d
årstal midt i den gulrøde stråleglorie bag ved
Kristushovedet, hvor nu næsten intet anes. Restauarator mente, det kunne dreje sig om navne
(malerens?) men læste kun dele af et årstal
»173.«, 92 der må have hentydet til 1731-32, da
regnskaberne omtaler reparation af kirkens k r u cifiks. 20 U n d e r de fremdragne farver findes
ældre på kridtgrund, især på figuren.
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D e t lille krucifiks, der kan have h ø r t til en
samtidig fløj altertavle, har et nært sidestykke i
Føvling kirke (DK Ribe 2782), s o m må skyldes
s a m m e billedskærer. Formentlig var krucifikset
efter r e f o r m a t i o n e n opsat på kirkens †korskranke s o m k o r b u e k r u c i f i k s (jfr. ndf.). 1862 nævnes
det på pulpituret i n o r d r e korsfløj, 3 7 h v o r det
h a n g på n o r d v æ g g e n indtil restaureringen
1934-35, da de n u v æ r e n d e farver f r e m d r o g e s
u n d e r to y n g r e farvelag; det seneste var en egetræsmaling. Herefter opsattes krucifikset på
vestvæggen i den n y b y g g e d e s ø n d r e korsfløj,
og siden 1996 er det o p h æ n g t på n o r d r e k o r s a r m s vestvæg.
2) O. 1650-1700, vistnok af blødt træ. K r i stusfiguren, 33 cm høj, h æ n g e r lodret i skrånende a r m e m e d k n æ e n e bøjet let ind m o d hinanden og h ø j r e f o d lagt over den venstre. H o v e det, m e d snoet t o r n e k r o n e og to lange krøllelokker, er sunket ned mellem skuldrene, k r o p pens m u s k u l a t u r er søgt n ø j e gengivet, og det
k o r t e lændeklæde har snip ved h ø j r e hofte. Det
glatte kors, 74x22 cm, m e d skriftbånd, er fra
1934-35, farverne i hovedsagen også. H u d f a r v e n
suppleres af lidt blod, hår og skæg er lysbrunt,
lændeklædet hvidt, og korset står b r u n m a l e t ,
skriftbåndet hvidt m e d sorte versaler: »INRI«.
D e n lille Kristusfigur, der kan s t a m m e fra et i
øvrigt f o r s v u n d e t i n v e n t a r s t y k k e eller g r a v minde, blev f u n d e t på loftet ved restaureringen
1934-35 93 og efter istandsættelse opsat i n o r d r e
k o r s a r m , h v o r krucifikset nu h æ n g e r på vestv æ g g e n n o r d for nr. 1 (jfr. fig. 46).
†Alterbøger. 1607 købtes en ny bibel, 1623-25
et n y t graduale, en alterbog og en salmebog. 2 0
1700 var inventariet forbedret m e d et nyt, f o r bedret graduale, 2 8 og 1731-32 dækkedes p r æ stens udlæg for en k i r k e b o g , »han ved posten fra
Ribe havde forskrevet«. 2 0 1757 havde Sofie
Amalia Struck repareret biblen, 1783 leverede
Søren Tang til kirken en »Corale bog«, 3 0 og 1818
nævnes s o m m a n g l e n d e en g a m m e l missionsbibel, en alterbog og en ritualbog. 2 8 †Bogpult. En
»bogstol« fik 1585-86 aftaget n o g e t træ. 2 0
Messehagler. 1-2) N y e r e , den ene grøn, den
anden af violet fløjl m e d guldbånd, alfa og om e g a samt r y g k o r s . †Messehagler. 1585 og 1592
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købtes lærred til en hagel, 1614 tolv alen »quartin« til s a m m e formål, og 1623-25 købtes både
lærred, sølvhægter og kniplinger til en hagel. 2 0
1745 betaltes M a r g a r e t e Kristensdatter for en
rød fløjlsmessehagel, 3 0 og 1816 nævnes to m e s sehagler, den ene (fra 1623-25?) m e d g u l d k n i p lingskors og o m k a n t e t af kniplinger, den anden
m e d kors af gule bånd (fra 1745?). 28 B e g g e solgtes s a m m e år, 20 og 1837 anskaffedes fra K ø b e n h a v n en ny hagel af ægte karmoisin silkefløjl
m e d guldgaloner af bedste sort, samt hvidt sil—
kefoer. 2 8 F o r u d h e r f o r var hovedstadens m a r k e d
og priser nøje u n d e r s ø g t m e d det resultat, at arbejdet på råd af »kongelig h o f - g u l d t r æ k k e r s k e
j o m f r u Loria« gik til hendes søster, Sofia Schiff,
der s o m perlestikkerske k u n n e skaffe særlige rabatter og i øvrigt for tiden havde en hagel u n d e r
arbejde for grev Bille-Brahe til en af hans kirker
på Fyn. 9 4 En ny hagel ønskedes anskaffet 1941. 37
Alterskranke (jfr. fig. 18), 1691, skænket af
amtsforvalter Villads Andersen og hans hustru
Maria Pedersdatter (jfr. †alterkande og †åben begravelse). Skranken er af smedejern m e d k r o n e n d e m e s s i n g k n o p p e r , 77 cm høj, nu tresidet, i
ni fag, af hvilke to gange to ved siderne danner
låger. I m i d t f a g e t ses givernes s a m m e n s k r e v n e
initialer over årstallet »1691« (fig. 33), m e n s de
øvrige fag varierer m o t i v e r af r u d e m ø n s t r e og
volutter. M i d t f a g e t står forgyldt, skranken i ø v rigt sortmalet m e d en s k a m m e l , der s o m hylden

Fig. 33. Alterskranke 1691, midtfaget med initialer
for giverne, amtsforvalter Villads Andersen og hans
hustru Maria Pedersdatter (s. 101). HW fot. 1996. Altarschranken,
Mittelfeld
mit
Stiftermonogrammen,

1691.

7
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Fig. 34. Indre set m o d øst o. 1900. Andreas Beiter fot. i Ringkøbing M u s e u m . - Kircheninneres gegen Osten, um
1900.

og det rødlilla betræk er fra 1996. O p r i n d e l i g var
skranken f o r m e n t l i g lige, opsat tværs over gulvet (jfr. fig. 19). 95 1766 blev »sprinkelværket«
om alteret rengjort, malet og forgyldt. 3 0 1820
lod m a n alterskamlen istandsætte og forhøje, 2 0
og 1872 m å t t e ti af gitterets m e s s i n g k n a p p e r repareres. En †knæleskammel for præsten fik 1872
påsat n y t fløjl m e d guldgaloner. 2 8
Døbefonte. 1) 1996, af glas, u d f o r m e t af A r n e
H a u g e n Sørensen i s a m a r b e j d e m e d glarmester
Per Hebsgaard. Fonten, 92 cm høj, u d g ø r e s af
kvadratiske, klare glasstykker i to afsæt, der ved
l y s b r y d n i n g e n f r e m t r æ d e r grønlige, o g s o m
bærer en n o p r e t glasskål, t v m . 74 cm, hvis b u n d
har påmalede, g y l d n e b l o m s t e r og en antydet
due. O p s a t rudestillet m i d t i koret (jfr. fig. 18).
2) 1881, 37 skænket af konsul Christen H u s t e d og
hustru. Fonten, der opsattes m i d t i koret 1884

(jfr. fig. 34), har f o r m af en knælende engel,
s o m f r e m h o l d e r en muslingskal, og er u d f ø r t i
bronzeret zink s o m kopi af Bertel T h o r v a l d s e n s
dåbsengel i Vor Frue Kirke i K ø b e n h a v n (DK
KbhBy 1, 218). 96 Figuren, 95 cm høj, har rektangulær plint og står på en sortmalet, 37 cm h ø j
træsokkel. Bag på denne er fæstnet en r e k t a n g u lær sølvplade m e d graveret frakturskrift:
»A(nno) D ( o m i n i ) 1881 skænkede Konsul C h r i sten Henriksen H u s t e d denne D ø b e f o n t til
R i n g k ø b i n g Kirke«. Siden 1996 i kirkegårdskapellet.
Kirkens gamle †døbefont af granit, der nævnes
tidligst 1743, 28 og s o m f o r m e n t l i g var middelalderlig, stod 1776 i korets nordside, 2 2 h v o r den
h a v d e plads til den kasseredes 1884. 97 1851 betaltes N . J . J ø r g e n s e n for at male f o n t e n to
gange. 5 2 Fontens skæbne efter 1884 er ikke
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k e n d t . En f o r m o d n i n g o m , at den skulle være
identisk m e d en middelalderfont, benyttet i den
1877-78 o p f ø r t e No Kirke (Hind hrd.), lader sig
ikke bekræfte. D e n n e skal ganske vist være h i d ført fra en have i R i n g k ø b i n g , 9 8 m e n andre, løse
granitfonte o g - k u m m e r p å egnen k u n n e m e d
s a m m e sandsynlighed være R i n g k ø b i n g kirkes
gamle.
Et dåbsfad, h ø r e n d e til dåbsengelen, er nyere
og ganske enkelt, af pletsølv, t v m . 28,5 cm. D e t
har afløst et †dåbsfad fra 1884, der m å t t e forsølves både 1885 og 1907. 52 Et til †granitfonten h ø rende †dåbsfad af messing 3 7 blev 1854 loddet og
afpoleret af g u l d s m e d J o h a n Peter B r o a g e r
Schouboe. 2 8
Dåbskander. *1) 1862, af pletsølv, 31 cm høj,
leveret af k ø b m a n d Christen Christensen og
1867 loddet hos g u l d s m e d Schouboe. 2 8 Siden
1909 i R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 284). 2)
1938, af kobberblik i skønvirkestil, 30 cm høj,
u n d e r b u n d e n ses indskriften » R i n g k ø b i n g
Kirke 1938 - en Vennekreds« (versaler) samt
stemplet »HL«. 3) N y e r e , af pletsølv, 29 cm høj,
m æ r k e t » C o h r D e n m a r k « . Et †dåbstøj af fint lærred til barnedåb og »når der ofres« blev anskaffet 1731. 20
En *fontehimmel (fig. 35) fra o. 1640 er nu i
R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 2824). D e n er
sekssidet, t v m . 79 cm, 147 cm høj, og består nu
hovedsagelig af en h ø j frise, t o p s t y k k e r og en
svajet baldakin, der f r e m t r æ d e r lukket og løber
s a m m e n i et profileret topled m e d tandsnit. De
p r o f i l i n d r a m m e d e frisefelter, over lave fodfelter, kantes på h j ø r n e r n e af dobbelte, falske h ø j fyldinger over påsatte p y r a m i d e b o s s e r (flere
mangler). H j ø r n e r n e s fyldinger udfyldes af
gnidret fladsnit i f o r m af blad- og b l o m s t e r v æ r k
o m k r i n g en lille, central m e d a l j o n m e d m a n d s h o v e d . T o p s t y k k e r n e , m e d dobbeltvolut o g
englehoved, n æ r m e s t læner sig m o d baldakinen,
der har profilribber i stødene og et lille p y r a m i d e o r m a n e n t øverst u n d e r hængeledet. H i m l e n s
b u n d f r e m t r æ d e r glat m e d dyvelhuller efter nu
m a n g l e n d e †hængestykker og et loft, hvortil har
h ø r t en †Helligåndsdue i midten. D e n blev f o r nyet eller tilsat 1768, da Lauridtz K j æ r leverede
og påsatte en due af træ over fonten. 3 0

Fig. 35. *Fontehimmel, o. 1640 (s. 103). I Ringkøbing
M u s e u m . HW fot. 1996. - *Taufdeckel, um 1640.

H i m l e n s slidte bemaling er delvis original,
m e n o p m a l e t i 1700'ernes første del, da frisefelterne fik deres g e n n e m l ø b e n d e indskrift i f o r gyldt f r a k t u r på sort b u n d : »Holdt g u d for g u d /
og holdt hans b u d / / D i n daabesPagt/ Tag den i
a g t / / D i n tid gaar b o r t / Dit liv er k o r t / / giv g u d
din Siæl/ Giør rat (sic!) og skiæl// D i n daabesPagt/ Tag d o g i a g t / / Slem ikke h v e r / s o m fattig
er«. Frisens t r æ v æ r k står blåt, g r ø n t og rødt
m e d f o r g y l d t e sirater, og baldakinen har g u l m a let beslagværk på blå b u n d af s a m m e art s o m ses
på orgelhuset og den 1652 daterede bemaling på
H a n s H a n s e n Kjærs epitafium (fig. 54, 56).
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Fig. 36. Prædikestol, 1592-96, skænket af borgmester Frederik Busk (s. 105). HW fot. 1997. - Kanzel, gestiftet von
Bürgermeister Frederik Busk, 1592-96.

I stil minder fontehimlen om kirkens *(†)renæssancealtertavle og -prædikestol fra 1592-96,
men da dens anskaffelse ikke ses i de frem til
1627 bevarede regnskaber, må den formodes at
være yngre end dette år. Dette modsiges ikke af
skæringernes landlige former og udførelse, der
bl.a. kan sammenlignes med en fontehimmel i
R i n d u m (Hind hrd.), udført 1650 af Laurits
snedker i Røjklit på H o l m s l a n d . " Himlen var
1931 hensat på kirkeloftet og er senest 1935
k o m m e t til Ringkøbing M u s e u m .

1743 anskaffedes et †fontelåg og til at dække
fontens sider en †træindfatning,28 der maledes af
Laurs maler og ved bortauktioneringen 1841 o p førtes som en »døbefontkasse«. 2 8
†Korgitre. 1) Opsat 1592-96, da regnskabet
nævner indkøb af fire ege »kløfft« til korsdøren
(vel som gesimsbjælke) foruden andet træ, bl.a.
»sprinkel« til det åbne gitterværk. Korgitteret
udførtes sammen med prædikestolen og må
være tænkt til at bære denne som en lektorieprædikestol, hvilket dog ikke realiseredes (jfr.
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ndf.). 1605-07 anskaffede m a n et fyrrespær,
1611-12 og 1623-25 yderligere lægter til sprinkelværket, under hvis dør der 1623-25 nævnes i n d sættelse af fire piller. N e d t a g e t 1731-32, da to
gamle døre »af den gamle korskirkedør« blev
solgt f o r u d e n en del drejede piller. 20
2) 1731-33, da regnskabet har en række poster
til fornyelse af f o r v æ r k e t m e l l e m koret og skibet, »kirken til større sir«. D e r omtales nye piller og døre, i n d k ø b af seks par nye hollandske
hængsler og en ditto lås til »døren for koret«,
samt hjemskrivelse af farver fra A m s t e r d a m til
stafferingen, der u d f ø r t e s af Laurits Frandsen
maler. N å r m a n samtidig reparerede kirkens
krucifiks, 2 0 vel det sengotiske alterkrucifiks (nr.
1), kan g r u n d e n være, at krucifikset da s o m v a n ligt k r o n e d e korgitteret (jfr. krucifikser). D e t
stod formentllig indtil 1841.
Korbuekrucifiks. 1731-32 omtales istandsættelse
af »krucifiks«, 2 0 h v o r m e d f o r m e n t l i g menes kirkens sengotiske alterkrucifiks (nr. 1), der efter
r e f o r m a t i o n e n synes at have tjent s o m k o r b u e krucifiks (jfr. ovf.).
Prædikestol (fig. 36), 1592-96, i M i k k e l van
G r o n i n g e n s stil, skænket af b o r g m e s t e r Frederik
Busk (jfr. †epitafium nr. 1). D e n synes planlagt
s o m lektorieprædikestol, m e n opsattes ved k o rets n o r d v æ g , h v o r f r a den o. 1636 er flyttet til
n o g e n l u n d e sin n u v æ r e n d e plads ved s y d v æ g gen m e d o p g a n g og b r o langs korets sydvæg.
Af de ti arkadefag er syv gamle, m e n s tre er
n y g j o r t 1931-35, da der afdækkedes og suppleredes en bemaling m e d malerier, s o m i det v æ sentlige er u d f ø r t af Laurits Frandsen B ø h m
1733. Årstallet læses tillige m e d initialerne
» I . M . / W . M . « på to af k u r v e n s f r i s e f r e m s p r i n g
(fig. 38). D e t første initial var ved a f d æ k n i n g e n
1931 utydeligt og må f o r m e n t l i g have været et
»L«, h v o r v e d m a n k u n n e opløse f o r b o g s t a v e r n e
»L(aurids) M(aler) W. M(aler)«, idet den sidste
da må opfattes s o m en hjælper. 1 0 0
Af broens f e m fag er de to østligste nye, b o r t set fra p o s t a m e n t e t , m e n s et indbøjet fag danner
o v e r g a n g til k u r v e n s fire fag, af hvilke det s y d ligste m e d et halvt, glat fag ind m o d k o r s a r m e n s
østvæg er nyt, når bortses fra h æ n g e o r n a m e n terne. R a m m e s t y k k e r m e d blad- o g rosetprydet

Fig.
ført
HW
von

37. Omskærelsen, prædikestolsmaleri 1733, udaf Lauritz Frandsen B ø h m , Ringkøbing (s. 108).
fot. 1996. - Beschneidung Christi, Kanzelgemälde
Lauritz Frandsen Bøhm, Ringkøbing, 1733.

rulleværk flankerer felterne, der har kannelerede
pilastre m e d profilkapitæl, m e n s de profilerede
bueslag ledsages af slyngbånd (dog ikke b r o f a genes) og t u n g e k a n t . I sviklerne ses ret store
englehoveder. Et svært profilled m e d tandsnit
danner o v e r g a n g til p o s t a m e n t e t , der s o m den
spinklere frise har f r e m s p r i n g m e d en lille f y l ding - på de ydre h j ø r n e r to. Ø v e r s t løber en
profileret gesims, og nedadtil har k u r v e n små
h æ n g e s t y k k e r (flere fornyede) i f o r m af rulleværk på b u n d m e d neglesnit, dens h j ø r n e r store
englehoveder i M i k k e l van G r o n i n g e n s stil (fig.
41). To er nyskårne 1931 af billedskærer Reinh.
Stegler, R i n g k ø b i n g . B r o f a g e n e savner h æ n g e o r n a m e n t e r , f o r m e n t l i g siden 1731-32, m e n
nogle af disse kan være bevaret i f o r m af en
r æ k k e *englehoveder s o m kurvens, der findes i
R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv.nr. 5201). 101
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hjørnespir flankerende t o p s t y k k e r n e , der har
f o r m af rulleværkskartoucher m e d m i d t r o s e t i
s l y n g b å n d s m e d a l j o n . Loftet (fig. 40) i n d r a m m e s
af en tandsnitliste og s m y k k e s af rulleværk m e l lem profilribber, der u d g å r fra en sekssidet
m i d t r o s e t m e d n e d h æ n g e n d e due.

Fig. 38. Formodet malersignatur 1733 på prædikestolen (s. 105). Første initial er formentlig forkert opmalet, idet maleren vides at have været Laurits Frandsen B ø h m og signaturen således bør opløses: »L(aurits) M(aler) W. M(aler)«. HW fot. 1997. - Kanzel mit
vermutlichem Namenszeichen des Malers 1733. Die erste
Initiale ist wahrscheinlich falsch übermalt worden, da man
weiß, daß der Maler den Laurits Frandsen Bøhm gewesen
ist. Das Namenszeichen ist daher als »L(aurits) M(aler)
W.M(aler)« zu interpretieren.

S o m n æ v n t har alle f e m b r o f a g g a m m e l t p o stament, hvis udførelse i én g e n n e m l ø b e n d e
planke (274 cm lang) må vidne om oprindelig
planlægning s o m lektorieprædikestol (jfr. ndf.).
K u r v e n har indadsvajet u n d e r b a l d a k i n m e d ribber i stødene (delvis fornyede) samt frie v o l u t bøjler, alt samlet på en sekssidet bærestolpe fra
1931-35. B r o f a g e n e hviler siden 1731-32 på en
lukket p a n e l u n d e r b y g n i g o g u d g ø r m e d denne
kirkens præstestol (jfr. s. 111). M e n s u n d e r b y g n i n g e n ud m o d k i r k e r u m m e t er f o r n y e t i glat
fyldingspanel 1931-35, er det 210 cm høje, østre
endepanel m e d i n d g a n g s d ø r hovedsagelig i behold fra 1731-32, eventuelt d o g 1728 (jfr. fig.
12). 102 D e t glatte endepanel, der krones af u d savet, g e n n e m b r u d t akantus, er f o r n y e t n o r d for
døren, hvis fløj har to profilfyldinger og greb i
f o r m af en ny m e s s i n g k n o p .
Prædikestolens h i m m e l , der k u n dækker k u r ven, har f o r m af en regelmæssig, sekssidet p o l y g o n m e d dobbelte p y r a m i d e b o s s e r i frisens
h j ø r n e r o g tandsnit u n d e r gesimsen. U n d e r d e n nes h j ø r n e r ses drejede h æ n g e k u g l e r af f y r fra
1731-35, m e n s tilsvarende, større kugler danner

B a r o k b e m a l i n g e n s g r u n d f a r v e er m ø r k r ø d i
to nuancer, r a m m e s t y k k e r n e s er i m ø r k g r ø n og
to blå toner, siraterne står h v i d g r å og forgyldte,
englehovederne har naturlig karnation, og i n d skrifterne står f o r g y l d t e på sort b u n d . P o s t a m e n t indskriften, i fraktur, dækker en ældre indskrift
og må således være forskellig fra den o p r i n d e lige; den sidste del er rekonstrueret 1931-35: » D u
M e n n i s k e n s Søn Jeg haffuer set dig til en Vectere
o f f u e r Israels H u u s . Du skalt h ø r e O r d e t af m i n
M u n d o c p a a m i n d e d e m paa m i n e Vegne N a a r
Jeg siger til den U g u d e l i g e , du skaldt visselige
dø, da [atuar (d. e. advar) h a n n e m oc du redder
din Siæl]« (Ez. 3,17-19). Friseindskrifterne er i
versaler på latin og u d g ø r o p m a l i n g e r af stolens
oprindelige. Af broens friseindskrift er b e g y n delsen rekonstrueret: »[Clama ne cesses Q v a s i
tuba exalta] v o c e m t v a m . . . E s . 58« (råb højt,
spar ikke din s t r u b e . . . E s . 58(,1)). Fortsættende
på k u r v e n s frise læses: »Beati qui a u d i u n t . . . L u k .
11 (salige er de, s o m h ø r e r . . . L u k . 11(,28)«, og på
de 1931-35 tilsatte fag i syd afsluttes friseindskriften m e d ordene: » N o n nobis sed n o m i n i
t u o Gloria« (æren tilhører ikke os, m e n dit
navn). H i m l e n s frise r u m m e r skriftstedet: »Predica v e r b u m insta, o p p o r t u n e . . . 2 . T i m t h 4,2«
(prædik ordet, træd f r e m . . ) , på to af k u r v e n s
p o s t a m e n t f r e m s p r i n g læses s o m n æ v n t initialerne » I . M . / W . M . « og årstallet »1733«. Af det
1931-35 tilføjede r u m m e r det sydligste arkadefelt et latinsk Fadervor, opgangsfeltet har malet
maureske, o g u n d e r b y g n i n g m e d underbaldakin
er siden 1996 malet i g r å g r ø n t .
Felternes malerier er fra forskellig tid. S a m m e n h ø r e n d e m e d træværkets staffering 1733 og
d e r m e d u d f ø r t af Lauritz Frandsen maler er k u r vens tre scener af Jesu liv, m e n s fire evangelistmalerier i broens tilstødende felter synes ældre,
m e n d o g ikke oprindelige, og må være en del
o p m a l e t 1733. Til de sidste slutter sig i et af de
1931-35 n y g j o r t e felter et maleri af Paulus, u d -
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Fig. 39a-b. Prædikestolsmalerier, o. 1650-75 (s. 107). a. Lukas. b. Johannes. HW fot. 1996. - Kanzel, Evangelistengemälde, um 1650-75. a. Lukas. b. Johannes.

ført i gammel stil af Peter Kr. Andersen, der har
noteret sine arbejder inde i prædikestolen. 1 0 3 De
syv ældre malerier (nr. 2-8) er udført på paneler,
der har kunnet rykkes og byttes om, og som
bagpå har en snedkernummerering, der ikke
ganske svarer til den nuværende orden. 1 0 4 Rækken af malerier begynder i andet fag fra opgangen og beskrives herfra m o d vest:
1) Paulus, som nævnt malet 1931-35. 2-5) Fire
evangelistmalerier, der dækker ældre (vel oprindelige) malerier, og som formentlig er fra o.
1650. Evangelisterne er fremstillet stående, iført
røde, gule, blå og brune gevandter, ubehjælpsomt kortbenede, med symbolvæsnet ved f ø d derne, antydet j o r d s m o n og en lysblå, letskyet
himmel som baggrund. 2) Mattæus, let vendt
m o d højre, venstre hånd holder bogen på hovedet af engelen(!), højre hånd er slået ud i en gestus. Stærkt nymalet, ikke mindst englen. 105 3)

Markus, let vendt m o d venstre, højre hånd holder bogen, venstre gør en gestus over hovedet
på en drageagtig løve. 4) (Fig. 39a) Lukas, bevæget, gørende en art dansetrin, bogen holdes
under venstre arm, højre er slået ud over hovedet på en liggende okse. 5) (Fig. 39b) Johannes,
udført efter en apostelserie, stukket af Raphael
og Johannes Sadeler. 106 Ben og fødder har m a leren stort set opgivet at male, vel fordi forlægget kun udgør et knæstykke. Også en spurveagtig ørn ved højre hofte er en tilføjelse i forhold
til forlægget.
6-8) Tre scener af Jesu liv, malet 1733 i klare
farver, dragterne hovedsagelig røde og grå med
markeret højlys: 6) Jesu Fødsel. Det tætsvøbte
barn ligger på den halvt oprejste krybbe, øjensynligt midt på gaden i en barokby. Barnet tilbedes fra venstre af tre knælende engle, fra højre
af Maria, der står foran Josef og staldens noget
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sort b u n d : »Gaaer b o r t i all v e r d e n og prædiker
E v a n g e l i u m for alle C r e a t u r e . . . M a r c . 16. C. 14.
V.« (16, 15-16). Lysearm ved prædikestolen, se s.
129f.

Fig. 40. Prædikestolshimlens loft, 1592-96 (s. 106).
HW fot. 1996. - Unterseite des Schalldeckels, 1592-96.

k l e m t e dyr, et æsel og en liggende ko. 7) (Fig.
37) O m s k æ r e l s e n . I et hvælvet r u m ligger barnet
på et lille r u n d t b o r d , m e n s kniven føres af en
koncentreret biskop i rød kåbe, siddende på en
f l o t barokstol. E n anden præst m e d bispehue
står s o m Maria og Josef bag b o r d e t og holder et
t æ n d t vokslys f r e m . 8) D å b e n . Jesus står m e d
f ø d d e r n e i J o r d a n , m e n s en halvt knælende J o hannes fra b r e d d e n til h ø j r e hælder vand over
h a m fra en muslingskal. Til venstre sidder en
engel m e d k a p p e n f o r a n en g r u p p e ganske små
træer, og i b a g g r u n d e n tegner Jerusalem sig u n der en Helligåndsdue, der k o m m e r ned m e l l e m
to m ø r k e skyer.
Af Laurits maler er vel også et maleri på p r æ ste- og prædikestolsdørens n e d r e fylding (fig.
20, j f r . fig. 12), der snarest er fra 1733, m e n s o m
d o g kan være fra 1728. 102 D e t viser et s ø n d a g s fyldt k i r k e r u m , vel R i n g k ø b i n g s , m e d præsten
p r æ d i k e n d e og b a g g r u n d e n optaget af pulpiturer,
lukkede stole og eventuelt det daværende orgel
(jfr. fig. 19). Billedet, der er f r e m d r a g e t 1931,
skyldes f o r m e n t l i g s a m m e maler s o m k u r v e n s
malerier, m e n er hovedsagelig holdt i sorte, grå
og hvide toner. Til det slutter sig i dørens øvre
fylding malede »glasruder« og på r a m m e v æ r k e t
o v e n o v e r et malet felt m e d hvid frakturskrift på

B o r g m e s t e r Frederik Busks gave sagdes 1597
at have været betinget af, at kirken til gengæld
for prædikestolen slog streg over et eventuelt
m e l l e m v æ r e n d e m e d hans a f d ø d e svigerfader
Iver Nielsen. 1 0 7 De f e m oprindelige b r o f a g , der
forudsættes ved det 274 cm lange g e n n e m l ø b e n d e p o s t a m e n t , m å være u d f ø r t s o m b r y s t ningspanel (i n o r d eller syd) for en lektorieprædikestol, der i m i d t e n har skullet have en k u r v
eller karnap, k r o n e t af himlen. Af en eller anden
g r u n d fandt en sådan o p s æ t n i n g tværs over kirk e r u m m e t ikke sted, idet prædikestolen i stedet
blev opsat m e r e traditionelt på kirkens »nørre
side«, u t v i v l s o m t m e d k u r v e n på h j ø r n e t af k o ret og den n e t o p o p f ø r t e n o r d r e korsfløj. 1 0 8
1597-99 omtales maling af prædikestolen, 2 0 vel
m e d de malerier, der synes i b e h o l d bag malerierne på b r o e n og de latinske friseindskrifter, der
e n d n u læses. 109 1619-21 betaltes både snedker og
maler for arbejde ved træværket og nogle engleh o v e d e r (også på altertavlen), hvis tal angaves til
ni 1623-25, da der nævnes en g e n o p s æ t n i n g af
dem.20
1623-25 omtales kalkmaling m e d sort bag ved
prædikestolen, 2 0 hvilket b e k r æ f t e r dens fortsatte
vægplacering i nord, 1 1 0 f o r m e n t l i g m e d det bibeholdte brystningspanel opsat s o m b r o langs
korets n o r d v æ g . Indretningen af orgelpulpitur
ud for korsfløjen 1633-36 (s. 14, j f r . fig. 19) n ø d v e n d i g g j o r d e , at m a n flyttede prædikestolen til
korets sydvæg, vel n o g e n l u n d e dens n u v æ r e n d e
placering m e d k u r v og h i m m e l ved vestsiden af
første hvælvpille. Talrige uregelmæssigheder i
fagenes s a m m e n f ø j n i n g e r vidner e n d n u o m p r o blemer ved stolens flytning, v e n d i n g og tilpasning. E f t e r flytningen synes der at være gået
nogle år inden n y m a l i n g e n af broens evangelister. I hvert fald har m a n hertil benyttet andre
og m i n d r e habile malere end til orgelpulpituret
1636.
Prædikestolens usædvanlige indretning m e d
præstestol i o p g a n g e n kan gå tilbage til 1728,
m e n synes først at have fået sin senere k e n d t e
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f o r m 1733 (jfr. ndf.). Præstestolen afskærmedes
i øst af det eksisterende panel m e d dør (jfr. fig.
12) og ud m o d k i r k e r u m m e t a f g l a t †panel u n d e r
brofagene, der for de to (nu) østliges v e d k o m m e n d e over p o s t a m e n t h ø j d e erstattedes af u d savet, g e n n e m b r u d t akantus. R e g n s k a b e r n e giver udførlig oplysning om tilkomsten af den n u værende staffering m e d malerier, u d f ø r t af Laurits Frandsen maler. 1731-32 lod v æ r g e n efter
præstens og b o r g m e s t e r e n s begæring og malerens anvisning h j e m s k r i v e »endel farver og olier
fra A m s t e r d a m til prædikestol og korgitter at
lade staffere« (i alt 40 gylden). Selve malearbejdet u d f ø r t e s s o m n æ v n t 1733, 20 og fuldendtes
1738 ved †stofbeklædning af gesimsen, hvortil
bl.a. m e d g i k to alen g r ø n t plys og ditto lærred
til en »pude« u n d e r plysset. 2 8
1778 indsatte Laurits K j æ r ny bjælke, trappe
og »bunde« i prædikestolen, 3 0 1810 solgtes et
†timeglas fra prædikestolen, 2 0 og 1828 blev h i m len istandsat m e d nye lister. 2 8 Ved en nystaffering 1841 blev malerierne dækket og alt o v e r strøget m e d perlegråt og lidt f o r g y l d n i n g . 1856
forandredes ved trappens sider (to drejede †søjler nævnes), 2 8 og 1862 beklagedes tildækningen
af malerierne, s o m m a n åbenbart h a v d e en n o get usikker erindring om. 1 1 1 E n g a n g i sidste del
af 1800'erne fik prædikestolen egetræsmaling
m e d lidt guld, og atter 1913 nævnes istandsættelse af himlen. Et o m f a t t e n d e istandsættelsesforslag 1916 ved Niels Termansen k o m ikke til
udførelse.

Fig. 41. Englehoved, detalje af prædikestol, 1592-96
(s. 105). H . W . fot. 1997. - Engelskopf, Detail von Kanzel, 1592-96.
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M e d restaureringen 1931-35, der har givet
prædikestolen sin n u v æ r e n d e f r e m t r æ d e n , sænkedes den betydeligt og rykkedes n o g e t m o d
vest, h v o r v e d der i syd m å t t e indsættes halvandet nyt fag til k u r v e n s l u k n i n g i m o d den nye
k o r s a r m . Ved o p g a n g e n genetablerede m a n tilsvarende broens to østlige fag, og den n u v æ rende staffering m e d malerier blev f r e m d r a g e t
og opmalet. En ny istandsættelse 1996 har n æ sten alene været af snedkermæssig og k o n s e r verende art.
Stolestaderne, fra 1934, m e d let skrå f y l d i n g s ryglæn og udtrækssæder, er u d f ø r t i barokiserende stil efter n e d e n n æ v n t e rester af stoleværk
fra 178 (fig. 42). 112 Midtskibets gavle er u d s v e j fede, 140 cm høje, og har udskårne medaljoner
m e d forskellige kristne s y m b o l e r (et sted læses
årstallet »1934«), m e n s k o r s a r m e n e s gavle er
helt enkle, blot afsluttet m e d en vandret profil.
Stoleværket er siden 1996 malet i en beigerød
tone m e d farver og f o r g y l d n i n g på de udskårne
motiver. Bemalingen fra 1934, m e d en teglrød
og grå g r u n d t o n e , var tilsvarende afstemt efter
r u m m e t s historiske farver.
Samtidig m e d staderne er en armstol til p r æ sten i koret, nu malet i k o k s g r å t og m e d rødt
betræk. På pulpituret i n o r d r e k o r s a r m står en
lænestol af m a h o g n i fra 1909, u d f ø r t i barokstil
og på r y g g e n forsynet m e d en påskrevet sølvplade: »Provst V. H. Petersen fra R i n g k ø b i n g og
R i n d u m M e n i g h e d e r 1884-1909« (graveret skriveskrift). S a m m e s t e d s findes 20 gråmalede stole
fra o. 1900 og et tilhørende bord.
Af et sæt †stolestader i f y r fra 1787 (jfr. ndf.)
er bevaret enkelte dele. En stolegavl med låge (fig.
42) tjener siden 1935 s o m i n d g a n g på vestpulpituret. Gavlen er 138 cm høj, glat m e d afsluttende u d s v e j f n i n g , fyldingslågen h ø j r e k t a n g u lær, 107x52 cm, bemalingen i blåt oprindelig.
G a v l t o p p e n har påmalet rocaille, lågefyldingen
m a r m o r e r i n g og herover på r a m m e v æ r k e t påskriften » N o . 31« (i rødt), h v o r a f f r e m g å r , at det
drejer sig om en stol fra kvindesiden, s o m fra
g a m m e l tid tjente præstens og kapellanens f a m i lier. 28 Delene er f r e m d r a g e t fra kirkeloftet 1931
ligesom fire tilsvarende låger og lågerester, der nu
er hensat i kirkekælderen. Deres gamle blå be-
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maling anes u n d e r gul o v e s t r y g n i n g fra 1841
m e d s t o l e n u m r e n e N o . 6, 18, 22 og 29.
E n d v i d e r e opbevares i R i n g k ø b i n g M u s e u m
en *stolelåge (fig. 43) m e d lidt andre mål, 81x56
cm, s o m må s t a m m e fra fire †stolestader, der
gjordes i koret 1728, og s o m Laurits Frandsen
maler f o r s y n e d e m e d »emblemata« (jfr. ndf.). 5 7
Et sådant e m b l e m m a l e r i findes i profilfyldingen, h v o r m a n over påskriften »min Jesus boer
udi mit Brøst« (gul skriveskrift) ser en m ø r k agtig t e m p e l a r k i t e k t u r o m k r i n g to små, n ø g n e
m æ n d , der løfter et hjerte m e d påmalet »Jesus«
(sorte versaler). Påskriften står på sort b u n d , f y l dingsprofilen har g r ø n t , r a m m e v æ r k e t en sek u n d æ r egetræsfarve fra slutningen af 1800'erne.
I museet u d e n oplysninger (inv.nr. 5201x3).
†Stolestader nævnes tidligst i årene 1592-99, da
stoleværket istandsattes og blev u d b y g g e t til
også at o m f a t t e den ny korsfløj. Bl.a. nævnes
døre, paneler og »knapstand«, 2 0 dvs. gavle af
den sydvestjyske, gotiske type m e d spir (knapper) og dobbelte fyldinger. 1 1 3 1605-07 betaltes
Jens snedker for to stoledøre »neder i kirken«,
tre englehoveder på stolene og en fyrrebjælke
s o m fodlægte, m e n s lignende poster o p t r æ d e r
de f ø l g e n d e år. 2 0 1611-12 o p f ø r t e s i korsfløjen et
pulpitur (nr. 1), u t v i v l s o m t for at få yderligere
stolepladser. Deres bortfald ved pulpiturets o m dannelse til orgelpulpitur 1633-36 n ø d v e n d i g g j o r d e n e m l i g opførelsen af e n d n u et pulpitur i
vestenden (nr. 2), h v o r p å der i stoleregistret
1635 ses afsat plads til hele 41 stole. 2 2
Et nyt stoleregister 1671 a n f ø r e r i skibets s y d side 20 mandsstole, tilsvarende i n o r d 20 k v i n destole, m e n s der i korets sydside fandtes yderligere syv kvindestole, i k o r s a r m e n to k o r t e rader
m e d hver fire stole. D e t ringe antal regulære stader i k o r s a r m e n må skyldes, at det daværende
orgelpulpitur k u n gav de forreste u d s y n til p r æ dikestolen ved s y d v æ g g e n (jfr. fig. 19). Lige
f o r a n den var de f o r n e m s t e mandsstole, forrest
for b o r g m e s t r e n e m e d deres » e f t e r k o m m e r e «
(nr. 1), derefter de tre ældste og de tre yngste
r å d m æ n d (nr. 2-3), og i r æ k k e f ø l g e byens tolder, officer, læge osv. E f t e r t r a g t e d e stole fandtes
også forrest på vestpulpituret, i alt fire m e d hver
seks sæder, og u n d e r d e m i syd stod siden 1660

den første af kirkens l u k k e d e familiestole (jfr.
ndf.). For tjenestekarle og - d r e n g e var der plads
bagved på pulpituret (til dels ude i tårnet), m e n s
ugifte piger tilsvarende m å t t e tage til takke i
k o r s a r m e n bagved de egentlige stader. S a m m e
år anføres en †brudebænk, for hvis b r u g der m å t t e
betales 2 rdl. 114
1684 førte strid om stolepladserne 1 1 5 til u d f æ r digelse af et nyt register. 114 1700 blev skibets
kvindestole repareret, 2 8 og 1715 gav u r o på o r gelpulpituret anledning til, at m a n aflukkede det
og her n y i n d r e t t e d e stole for fire af byens bedste
skatteborgere (jfr. pulpitur nr. 1). 57 På vestre
pulpitur (nr. 2) fandtes da allerde fire stole af den
nye, indelukkede type m e d loft, vægge, v i n d u e r
og døre, s o m stadig flere bedre familier indrettede sig i løbet af 1700'erne (jfr. ndf.). Betegnelsen »åbne« og »lukkede« gik ellers gerne på, om
kirkestolene h a v d e låge eller ej. Låger savnedes
således i korets kvindestader, bortset fra nr. 7

Fig. 42. Stolegavl m e d låge, 1787, siden 1934 på o r gelpulpituret (s. 109). HW fot. 1997. - Gestühlswange
mit Tür, 1787. Seit 1934 auf der Orgelempore.
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(nærmest prædikestolen), i k o r s a r m e n s nordlige
stole for »kvindfolk og fattige, s o m ikke giver
fæste« og i kirkens vestende. H e r lykkedes det
1715 at bortfæste tre stole (nr. 16-18), efter at de
var forsynet m e d låger. 5 7
I forbindelse m e d en istandsættelse og n y i n d retning af koret u d f ø r t e s 1728 fire n y e stole m e d
»emblemata« (emblemmalerier), af hvilke en
*stolelåge øjensynligt er bevaret (fig. 43, j f r .
ovf.). Småreparationer o p t r æ d e r jævnligt, bl.a.
s o m følge af begravelser, således 1770, da Sylvester Nielsen og søn »optog og igen istandsatte«
stole ved to begravelsessteders åbning. 3 0 1787
m å t t e m a n skride til fornyelse af alle skibets stader, i alt 42, af hvilke bl.a. den n æ v n t e gavl m e d
låge (nr. 31) er i behold (fig. 42). De øvrige
havde s a m m e f o r m og bemaling i lyst og m ø r k t
blåt, gavlenderne m e d rocaille, lågerne m e d
n u m r e i rødt. 2 2
1700'ernes m o d e b ø l g e m e d indelukkede f a m i liestole m å t t e selvsagt b r y d e den gamle r a n g følge i skibets stader. D e n var d o g 1791 delvis
ved m a g t m e d en magistratsstol forrest og derefter i nr. 2 plads til byens tolder, apoteker og
læge, i nr. 3 bl.a. til H a n s H a t t e m a g e r og g u l d s m e d Gert Jensen Lund. 2 4 Staderne kaldtes 1817
vel vedligeholdte o g s m u k t malede. O g o m tjenestefolkenes og de fattiges b æ n k e »bag pulpituret« hed det, at de på g r u n d af det stigende
folketal nu også søgtes af andre, der ikke ellers
h a v d e k u n n e t få pladser. 116 Til disse »karlestole
på loftet« gjordes 1818 to bænke, en opstander
(gavl) og et r y g s t y k k e , og 1835 u d f ø r t e s snedkerarbejde ved b æ n k e n e i k o r s a r m e n . 2 8
M e d den 94-årige e n k e f r u M o n t a g n e s d ø d
1821 blev hendes lukkede stol (nr. 1) s o m den
første »oplukt« og o m d a n n e t til almindelige stader. 2 8 O r g e l f l y t n i n g e n til vestpulpituret 1841
blev anledningen til, at også de øvrige lukkede
familiestole blev nedlagt. De berørte familier tilbødes andre pladser, især på det gamle orgelpulpitur, 1 1 7 der nu fik plads ved n o r d r e k o r s a r m s
vestvæg m e d g o d t u d s y n til prædikestolen (jfr.
ndf.). P u l p i t u r f l y t n i n g e n g j o r d e det i øvrigt
langt lettere at se og h ø r e også fra korskirken:
»Før ville ingen fæste plads dér, u n d t a g e n i de
allerforreste stole, m e n ved den sidst afholdte

Fig. 43. *Stolelåge, 1728, med emblemmaleri af Lauritz Frandsen B ø h m , Ringkøbing (s. 110). HW fot.
1996. - *Gestühlstür, 1728, mit Emblemgemälde ausgeführt von Laurits Frandsen Bøhm, Ringkøbing.

auktion (1841) var der liebhavere til alle pladser«. 2 8 Til gengæld g j o r d e orglets nye placering i
vest selvsagt stolene bagved på pulpituret ret
ubrugelige.
Stoleværket fra 1787, siden 1841 m e d en h v i d gul o v e r s t r y g n i n g , blev 1879 f o r n y e t i f o r m e r ,
s o m kendes fra o p m å l i n g e r og ældre fotografier
(fig. 8, 34). Skibets to rader havde s o m før op
i m o d 40 stader, k o r s a r m e n e s 10 (i vest) og 11,
alle m e d r u n d b u e d e , r o s e t p r y d e d e gavle. 118 Ved
v æ g g e n e løb fyldingspaneler, h v o r o v e r der i syd
var lange †hatteknager (jfr. fig. 34). Staderne,
hvis egetræsmaling opfriskedes af maler Olsen
1900, 52 blev 1934 afløst af de n u v æ r e n d e .
En præstestol, der u d g ø r e s af et forlænget r u m
i prædikestolsopgangen, må være indrettet 1728
eller 1732-33. R u m m e t , der måler 140x140 cm,
aflukkes af 210 cm h ø j t panel, der i øst er glat
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m e d i n d g a n g s d ø r o g hovedsagelig oprindeligt
s o m også et k r o n e n d e , g e n n e m b r u d t e l ø v v æ r k
(jfr. fig. 12). I n o r d lukker nedentil fyldingspanel fra 1931-35, derover prædikestolsbroen, hvis
to østfag hovedsagelig er n y g j o r t 1931-35 til afløsning for en større, udsavet akantusranke fra
1728-33. Se i øvrigt u n d e r prædikestolen, også
for de u d v e n d i g e farver m e d et malet kirkeinteriør på i n d g a n g s d ø r e n (fig. 20). Indvendigt er
præstestolen gråmalet, v æ g g e n forsynet m e d
vask, hylde og spejl. Præstestolen, der ikke s a m tidig har f u n g e r e t s o m skriftestol (jfr. ndf.), blev
1834 r ø d m a l e t indvendig, 1869 indkøbtes til den
spejl og andre rekvisitter, 1894 et †skab, 2 8 og
1931-35 blev stolen m e d prædikestolen flyttet fra
en lidt østligere plads til den n u v æ r e n d e .
†Præstestole. 1605-08 nævnes anskaffelse af panel til en præstestol, s o m gjordes af Jens snedker. 2 0 En »ny præstestol«, u d f ø r t 1728 og malet
af Lauritz Frandsen maler, 2 8 kan være identisk,
eller delvis identisk, m e d den n u v æ r e n d e .
En degnestol er siden 1931-35 indrettet forrest i
midtskibets s ø n d r e stolerad, lige u n d e r prædikestolen. F o r u d e n ved sin pult (med d o b b e l t hylde) udskiller den sig fra staderne i øvrigt ved
at have låge i b a r o k f o r m e r m e d b u k k e h o r n s b e slag. †Degnestole. 1728 gjordes en degnestol ved
alteret, der s o m den øvrige nye k o r i n d r e t n i n g
blev malet af Laurits maler. 1852 blev sædet betrukket, 2 8 og 1862 stod degnestolen ved fattigblokken, 3 7 f o r m e n t l i g nær korets syddør, h v o r
b l o k k e n nævnes 1824 (jfr. fig. 19). 28 Ved stadefornyelsen 1879 fik kirkesangeren ny stol, 5 2 vistn o k s a m m e sted s o m den n u v æ r e n d e .
†Skriftestole. 1) Tidligst o m t a l t 1623-25 da der
anskaffedes en lille s k a m m e l til skriftestolen, 2 0
hvis gamle »forklædninger« (paneler) 1720 var
hensat i kirken og kalkhuset. 2-3) 1720 købtes
træ til to n y e skriftestole, 5 7 hvis udførelse ø j e n synligt trak ud til 1728, da Laurits maler anstrøg
d e m . 1727 anskaffedes til hver stol en s k a m m e l
m e d f o r s t y k k e »til confitenderne at sidde på«,
den ene b e t r u k k e t m e d ryslæder, den anden m e d
»rødplys« både på det øverste (håndlisten) og
det nederste (knæfaldet). 2 8 Stolene, henholdsvis
for præsten og kapellanen, stod ved korets
n o r d v æ g o p i m o d †korgitteret o g var f o r m e n t -

lig s a m m e n b y g g e d e (jfr. fig. 19). 119 Således taltes alene om »skriftestolen«, da den 1778 fik i n d sat en stor rude. To †skriftetavler benævnes 1761
»brædder, s o m præsten benytter ved s k r i f t e m å let«. 3 0 1840 b o r t a u k t i o n e r e d e kirken begge skriftestole m e d deres tilbehør. 2 8
†Lukkede stole m.m. I baroktiden blev det almindeligt, at m e n i g h e d e n s f r e m m e s t e indrettede sig lukkede familiestole af f o r m s o m loger
m e d loft, vægge, vinduer og døre, dels på vestpulpituret dels på egnede pladser i gulvets stoleværk. M e l l e m 1660 og 1776 etableredes vel ti
sådanne stole, de otte på og u n d e r vestpulpituret, h v o r deres parvise opstilling i n o r d og syd
k u n n e give i n d t r y k af blot fire, store loger. Således omtales ved stoleværksfornyelsen 1787 k u n
seks »indelukte« stole, der da blev malet m e d
lyseblåt på den side, der v e n d t e ud i m o d kirken. 2 2 K i r k e r u m m e t s lukkede stole, hvis o m trentlige placering er søgt angivet på indretningsplanen (fig. 19), ses - m å s k e m e g e t f o r enklet - på et kirkeinteriør, der er malet 1728
eller 1733 på prædikestolsdøren (fig. 20). I så
fald er i b a g g r u n d e n fremstillet vestpulpiturets
loger og til h ø j r e (under orgel og orgelpulpitur?)
en lukket stol ved i n d g a n g e n til k o r s a r m e n (nr.
9). D e n ældste lukkede stol (nr. 1) blev s o m den
første nedlagt 1821, de øvrige 1841, da de fandtes
»til stor vansir for kirken«. 2 8
1-2) U n d e r vestpulpituret syd for m i d t g a n g e n
(fig. 19). 1) 1660, opsat af tolder B o m g a r t . 1 2 0
Stolen tilhørte 1773 r å d m a n d T h o m a s M o n tagne (†1790), hvis h u s t r u A n n a Jensdatter Foss
b e n y t t e d e den til sin d ø d 1821. H e r e f t e r r e d u ceret til almindelige stader. 2) O.1775, opsat af
tolder, løjtnant K r a g og 1817 stående »på h ø j r e
hånd inden for kirkedøren«. 1 2 0 F o r m u l e r i n g e n
antyder, at den da h a v d e plads n æ r m e s t m i d t gangen.
3-4) U n d e r vestpulpituret n o r d for m i d t g a n gen (fig. 19). 3) O.1713, indrettet for egen bek o s t n i n g af R a s m u s N ø r r i n g »i den m ø r k e k r o g
bag kirkedøren«, altså f o r m e n t l i g ved v æ g g e n .
Fra m i d t e n af 1700'erne udlejedes den gerne m e d
nabostolen (nr. 4), således 1797, 22 og gik vistnok
op i den, da stolen ikke nævnes af Frost 1817. 4)
1729, indrettet af provst H a n s Allerup (†1744)
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bag ved fruentimmerstolene, 1 2 0 øjensynligt n æ r mest m i d t g a n g e n .
5-8) På vestpulpituret, indrettet lidt før 1715,
da der her fandtes fire indelukkede stole (fig.
19), 57 hver m e d plads til 3-4 personer. 1 2 0 M e n s
stolene m o d k i r k e r u m m e t må have m a r k e r e t sig
regulært og s y m m e t i s k m e d deres vinduer, var
logernes indre o f t e opdelt i m i n d r e parter og
enkeltsæder. E f t e r provst H a n s Juul J o r d h ø j s
død udlejedes hans kvarte, indelukkede stol ved
pulpiturets nordside således 1811 til toldinspektør Jens J ø r g e n Fæster (†1825), s o m i forvejen
havde den resterende stol. 2 2
9) Indrettet før 1715 forrest i n o r d r e k o r s a r m s
vestre række (fig. 19). D e t t e år tilhørte den rådm a n d , senere b o r g m e s t e r Jens Mikkelsen R u d e
(†1725), hvis tjenestepiger h a v d e fire pladser lige
bagved. 5 7 Stolen omtales også s o m værende
»under orgelværket« og »i korskirken«. D e n
nævnes ikke af Frost 1817 m e n fandtes indtil
1841. 28
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10) 1776, indrettet af a m t m a n d Christian Frederik H a n s e n i skibets to forreste stole i n o r d
helt op i m o d †korgitteret og den bag dette stående †skriftestol (fig. 19). N å r denne attraktive
plads lige over for prædikestolen først nu tiltrak
en lukket stol, skyldes det tydeligvis kniberi
m e d pladsen. D e n »indelukt stol m e d dør«
m å t t e således ikke strække sig længere ud fra
m u r e n (hvælvpillen) end 2½ alen (1,5 m), den
m å t t e ikke være højere end de øvrige i kirken,
og s o m disse skulle dens overdel have »vinduehuller«, s o m altid holdtes åbne u n d e r g u d s t j e n e sten »på det udsigten fra f r u e n t i m m e r s t o l e n e til
dåben (fonten) og alteret samt fra skriftestolen
og ned i kirken ej derved skal betages«. 1 2 1 M e d
lejerens tilladelse blev den lukkede stol »nær k o ret« 1841 åbnet til et almindeligt stade. 2 8
†Skabe. 1597-99 arbejdede Jens snedker 20
dage på et skab, hvortil m e d g i k e g e t ø m m e r ,
hængsler og låse. 20 1761 anstrøg H e n n i n g B r o h o l m »tavleskabet« i kirken, 3 0 der var af f y r og
1789-90 f o r u d e n pengetavlerne r u m m e d e to
k l i n g p u n g e (jfr. ndf.). 1841 afhændedes et blåmalet skab m e d lås og nøgle. 2 8
En *pengeblok fra 1853 (fig. 44), 73 cm høj, er
siden 1909 i R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 285).
D e n består af en b o k s i jernblik, 30x21 cm, 30
cm høj, opsat på en lidt større kasse af f y r m e d
øvre kantprofil og rester af g r ø n m a r m o r e r i n g .
Metalboksen, m e d tragt, lukke og hængelås, har
sort bemaling og lige foran tragten anført i gylden skriveskrift: »Fattigblok«. D e n nye »jern
fattigblok«, der 1853 fastskruedes til kirkegulvet, 2 8 havde 1862 plads ved kirkesangerens stol i
korets sydside. 3 7 †Pengeblokke. 1623-25 sattes en
hængelås for »almisseposten«, 2 0 og 1721 k n e b
det m e d offer i kirkens og præstens blokke, idet
m e n i g h e d e n s »gemene og fattige giver hver anden gang i den ene og hver anden gang i den
anden«. 5 7 1759 blev fattigblokken uden for kirk e d ø r e n (dvs. i tårnet) anstrøget m e d sort, 3 0
1799 m å t t e blokkenes låsetøj repareres, især »de
fattiges«, 1824 nævnes en blok ved korets s y d dør, og 1832 gav m a n »blokken« en g r ø n bemaling m e d sorte bånd. 2 8

Fig. 44. *Pengeblok, 1853 (s. 113). I Ringkøbing M u seum. HW fot. 1996. - *Opferstock, 1853.

Fra kirken s t a m m e r f o r m e n t l i g også en *fattigbøsse af jernblik fra 1735. D e n u d g ø r e s af en
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posen er sekundær i blåt fløjl (inv.nr. 69B).
†Klingpunge. 1700 betaltes for en »bøjle« til den
ny »klingel p u n g , s o m indsamler de fattige kirkers penge«. 2 8 1774 r u m m e d e kirkens »tavleskab« (jfr. ovf.) to †klingpunge m e d røde poser,
1789 en blå og en g r ø n »klingpungtavle«. 1868
anskaffedes en ny k l i n g p u n g , og 1892 a f h æ n d e des tre gamle. 2 8

Fig. 45. Lysearm nr. 2 (s. 130), o. 1600. HW fot. 1996.
- Wandleuchter, um 1600.

ganske lille, tresidet boks m e d pengetragt,
7 x 5 , 5 cm, der springer f r e m af et skjold (25x18
cm) m e d en k o n v e k s bule over boksen. Bulen
har påmalet Christian VI's k r o n e d e m o n o g r a m ,
flankeret af årstallet »17/35«, der s o m et vers
n e d e n u n d e r står f o r g y l d t på sort b u n d (skråskrift): »Frygter G u d / Æ r e r K o n g e n / Acter L o vens B y d e n d e / og k o m den Fattige i H u e « .
Skjoldets bagside har rester af en lille malet J u stitiafigur. I R i n g k ø b i n g M u s e u m uden oplysninger (inv.nr. 5201x2). †Pengebøsser. 1785 besloges en sparebøsse, 3 0 1797 repareredes j e r n e t
på bøssen u d e n for k i r k e d ø r e n , 1841 solgtes en
bøsse af j e r n , og 1858 nævnes to sparebøsser. 2 8
En *pengetavle af m ø r k b e j d s e t f y r fra o. 1800
kan være identisk m e d en »træbøsse« o p f ø r t i
inventariet 1818. 28 D e n er 73 cm lang og består
af en åben kasse (16x12 cm) m e d u d l u d e n d e sider og tilspisende skaft. I R i n g k ø b i n g M u s e u m
u d e n oplysninger (inv.nr. 5201x1). 1721 tilfaldt
to af kirkens fire †pengetavler byens fattige, m e n s
tvivl om de to andre tavlers f o r m å l fik skyld for
svigtende offer i kirkens og præstens †blokke
(jfr. ovf.). 5 7 F o r m e n t l i g var en af tavlerne den
kongeligt a n o r d n e d e til fordel for Helsingør
Hospital (jfr. DK Ribe, 463). 122 1768 maledes
tavlen ved kirkedøren. 3 0
To *klingpunge fra o. 1800 er siden 1909 i
R i n g k ø b i n g M u s e u m . 1) 138 cm lang, m e d f y r retræsskaft, smedejernsdøllen har m i d t p å en
snoet vulst, og ringens pose er sekundært u d skiftet m e d en lille dåse af k o b b e r b l i k (inv.nr.
69A). 2) 145 cm lang, m e d egeskaft, dølle og
ring har fligede og g e n n e m b r u d t e o r n a m e n t e r ,

Dørfløjene er fra restaureringen 1931-35. På
kirkens †dørfløje nævnes til stadighed fornyelse
og reparation ved låsene, tidligst 1587. Til døren
i korsfløjens n o r d g a v l anskaffedes 1592-96 en
delle og en lås, 1605 håndtag, stang og k r a m p e r .
1607 o v e r s t r ø g Christen Mikkelsen k i r k e d ø r e n
m e d rødt, 2 0 og 1702 gjordes en ny dobbelt kirk e d ø r af 15 egebrædder samt j e r n og s ø m til b e slag. Tre »egebarkoner« brugtes til revler »inden
på kirkedøren«, en »knapholdt til foderal til låsen«. 2 8 Samtidig m e d k o r d ø r e n s fornyelse (se
†korgitter) arbejdedes 1730-31 også ved dørene
»inden den store kirkedør« (dvs. u n d e r vestpulpituret), hvortil der købtes håndtag, klinke, h o l landske hængsler samt »buchhorns hængsler«. 2 0
I forbindelse m e d en u d v e n d i g kalkning 1759
betaltes endvidere for kirkens tre døre »med
oliefarve at g r u n d e og derefter blå at male, samt
lister og beslag m e d hvid at anstryge«. 1770
skulle bruges k r o g og k r a m p e r for at lukke k o rets præstedør, der to år senere m å t t e fornys, 3 0
o g s o m Christen Jespersen derefter anstrøg m e d
oliefarve. 1824 repareredes de y d r e dørfløje m e d
kit før maling, 1834 maledes de atter (hvide m e d
sort på), og både 1841, 28 1848 og 185152 nævnes
fornyelse af dørfløje (jfr. i øvrigt fig. 8).
Pulpiturer. 1) (Fig. 46) 1611-12, ved n o r d r e
k o r s a r m s gavlvæg, i perioden m e l l e m 1633-36
og 1841 opsat s o m orgelpulpitur i skibets østfag
foran korsfløjen og da forsynet m e d et tresidet
m i d t f r e m s p r i n g (jfr. fig. 19). B r y s t n i n g e n s m a lerier fra 1636 må s o m vestpulpiturets (nr. 2) tilskrives J a k o b B a r t h o l o m e s e n og/eller J a k o b van
M e u l e n g r a c h t i Ribe og h æ n g e r ved p r o f e t m o t i verne og de tilhørende indskrifter s a m m e n m e d
f u n k t i o n e n s o m orgelpulpitur. 1 2 3
Pulpituret har n u m u r e t u n d e r b y g n i n g m e d
r u m til kirkebetjenten i øst, toilet og o p g a n g i
vest, alt fra 1934, da b r y s t n i n g e n s o p s æ t n i n g
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Fig. 46. N o r d r e korsfløjs indre med pulpitur nr. 1 (s. 114) fra 1611-12, der mellem 1633-36 og 1841 tjente som
orgelpulpitur. HW fot. 1997. - Nördlicher Kreuzflügel, Kircheninneres mit Empore 1611-12, die zwischen 1633-36 und
1841 als Orgelempore diente.

med tresidet midtfremspring blev genetableret.
Brystningen, i fyr, består af 15 fag, af hvilke 3x3
danner fremspring. Glatte rammestykker adskiller de høje, smalle profilfyldingsfelter. Frisen
ledsages af tandsnit med neglesnit, bueslagstandsnit og æggestav; af det 1934 genetablerede
postament er kun øvre tandsnitliste gammel.
De 13 midterste felter r u m m e r malerier af Kristus og de 12 små profeter fra 1636, afdækket
1922 og 1928. De fem af malerierne er f r e m draget 1922 og præget af opmaling (nr. 1-4, 13),
resten velbevarede. Profetfigurerne er vist bevægede og gestikulerende, iklædt orientalsk u d seende dragter i rødt, grønt, gult, brunt, hvidt
og blåt med vekslende brug af højlys. B a g g r u n den er ensartet gråsort, og alle står under bue-

slag på et ligeledes lysgråt fodstykke med navnet anført i hvide versaler. Fra vest ses: 1) »Hoseas« med hvid, o p k r a m m e t hat og kort, lysrød
kjortel, gestikulerende m o d naboen. 2) »Ioel«,
gengældende, med løftet venstrearm, fodsid
kjortel og kappe samt et turbanagtigt bundet
hovedtøj. 3) »Amos«, barhovedet og gråsprængt med kort, rød kofte og sort hat i højre
hånd, den venstre vendt talende m o d den næste i
rækken. 4) »Abdias« i kropsdrejning med venstre arm og pegefinger hævet, folderig gulbrun
kappe og hvid turban. 5) »Ionas« med venstre
hånd pegende m o d det høje, højre hånd løfter
op i den grønne kappe og holder en lukket bog
m o d kroppen. 6) (Fig. 48) »Micheas« (Mika)
med let løftet, udspilet venstrehånd, rød turban
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og blottet venstreknæ. 7) (Fig. 48) »Iesus C h r i stus« med stråleglorie, højre hånd løftet velsignende, og korset hvilende m o d venstre skulder
støttet af hånden. 8) (Fig. 48) »Nahum«, barhovedet og gråsprængt, højt på bare tæer, med
venstre hånd pegende i vejret. 9) (Fig. 47) »Habacuk«, vendende på foden, med stort rødt h o vedtøj, intenst gestikulerende med parallelt løftede hænder. 10) (Fig. 47) »Zophonias« (Zefanias), barhovedet, med armene rakt ud til siderne, kort hvidgul kjortel og bare knæ. 11)
(Fig. 47) »Haggeus« (Haggaj) med højt, blåt h o vedtøj, højre hånd slået ud og i den venstre en
stor, opslået bog for brystet. 12) »Sacharias«
(Zakarias) med gul turban, halvt rygvendt og
med højre hånd løftet talende. 13) »Malachias«,
barhovedet, med bare lår og knæ, gående m o d
venstre med højre hånd løftet, den venstre strakt
nedad. Maleriet er (som nr. 1-4) dårligt afdækket og præget af opmaling.

Træværkets bemaling er s a m m e n h ø r e n d e
med malerierne, afdækket og suppleret 1934.
Rammestykkerne mellem felterne har gråhvidt
beslagværk på blå bund, brystningens to yderfelter tilsvarende ornamentik o m k r i n g et centralt, løveagtigt vrængehoved. Lister og borter
er røde, grønne, blå og hvide, de forgyldte frakturindskrifter anført på sort bund. Teksterne fra
salme 150 og 134 har som nævnt s a m m e n h æ n g
med orglet, kun frisens indskrift er gammel, det
fornyede postaments rekonstrueret ud fra viden
om skriftstedet. I frisen læses: »Psalm. CL. Loffuer Herren i hans Helligdom... Loffuer H a n nem med Basuner, Loffuer hannem met Psaltere
oc Harper, Loffuer hannem met T r u m m e r oc
Dantz, Loffuer hannem met Strenge oc Piber«, i
postamentet: »Psalm. CXXXIIII. See, Loffuer
Herren, alle Herrens Tienere, I som om Natten i
Herrens Huss Opløfter eders Hænder i Helligd o m m e n oc Loffuer Herren...«.

Fig. 47. Profeterne H a b a k k u k , Zefanias og Haggaj, malerier, 1636, på nordre korsfløjs pulpitur nr. 1 (s. 115f.).
HW fot. 1996. - Nördlicher Kreuzflügel. Emporengemälde, die Propheten Habakuk, Sophonias und Aggäus darstellend,
1636.
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Fig. 48. Kristus mellem profeterne Mika og N a h u m , malerier, 1636, på n o r d r e korsfløjs pulpitur nr. 1 (s. 115f.).
HW fot. 1996. - Nördlicher Kreuzflügel. Emporengemälde, Christus zwischen den Propheten Michäas und Nahum,
1636.

En farveundersøgelse 1928 viste under nuværende malerier og bemaling dele af ældre staffering, der må gå tilbage til pupiturets opsætning 1611-12, da en snedker arbejdede ni dage på
det. 20 Fyldingsfelterne havde ikke malerier, men
forskellig dekoration, felterne nr. 4 og 9 øjensynligt mauresker i blåt og rødt på brun bund,
de øvrige måske alene kantlinier og mindre ornamenter midtpå og i hjørnerne. Lister og profiler havde haft farver som 1636, r a m m e s t y k kerne ligeledes beslagværk, men i grønt og med
en finere dekoration i lys- og skyggefarve. 1 2 4
Pulpituret var altså fra første færd ret enkelt,
opført »i korskirken« 2 0 for at skaffe r u m til m e -
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nigheden. Snarest var dets oprindelige plads
som nu i nord optagende nogenlunde samme
del af korsarmen (jfr. s. 80); brystningen var formentlig lige og havde næppe mere end 13 fag.
1633-36 blev pulpituret flyttet ud i korsarmens
åbning m o d kirken og forsynet med et tresidet
midtfremspring for orglet (jfr. fig. 19),123 ligesom det fik sin nuværende bemaling med m a lerier. Den var led i en større nymaling 1636, der
også omfattede orgelhus og -facade (†malet årstal) samt det nye vestpulpitur (nr. 2). 126
Enkelte stader bibeholdtes øjensynligt oppe
ved orglet, for organisten klagede 1714 over, at
folk uden plads på pulpituret rendte ud og ind

8

118

RINGKØBING KIRKE

samt »den sædvanlige danske oversættelse af
den 134. og 150. salme«. 120
1833 maledes pulpituret i perlegråt, grønt og
lilla, 1841 befriedes det for orgel og flyttedes til
korsarmens vestvæg, forsynet med otte nye,
gode stader. 28 Pulpituret, der må have haft almindelig,
rektangulær
plan,
forandredes
1847-48 og sammenbyggedes med et nyt (†)pulpitur ved nordgavlen. Brystningen, uden postament, fik sydøsthjørnet »afbrækkedet« (indbøjet), 5 2 og hele vinkelpulpituret k o m til at hvile
på spinkle rundpiller og fik opgang i nordvest
(jfr. ndf., fig. 8a). En ny, perlegrå bemaling skånede malerierne, der stod f r e m m e indtil o.
1900, 37 da de efter præstens ønske tildækkedes,
og alt fik egetræsfarve, der i felterne havde f o r m
af kvadermaling. Ved istandsættelsesarbejde
1922 konstaterede m a n ældre farvelag, og malermester Hans N ø r g a a r d N o e f r e m d r o g sydligst
fem malerier, der gav håb om yderligere berigelse med gamle farver og malerier. 129

Fig. 49. Apostlen Peter, maleri fra o. 1636 på pulpitur
nr. 2 (s. 119). HW fot. 1996. - Apostel Petrus, Emporengemälde um 1636.

til forstyrrelse og fare for, at »loftet under værket« beskadigedes. 114 1715 aflukkede man derfor pulpituret og indrettede her fire gode og attraktive stole. 127 1731-32 fik pulpituret ny trappe »med forklædning«, til dørene anskaffedes
bukkehornsbeslag, 2 0 og 1733-34 betaltes Laurits
Frandsen maler for »orglet og pulpituret at anstryge«. 128 1817 beskrev P. N. Frost orgelpulpituret m e d de 12 små profeter og Jesus i midten

Det skete 1928, da pulpituret flyttedes til n u værende plads med genskabt fremspring, farver
og malerier fra 1636. Konservatoren måtte k o n statere, at den i forvejen skete maleriafdækning
med efterfølgende opmaling havde skadet de
fem berørte malerier slemt (nr. 1-4, 13). Det ene,
Malakias (nr. 13), søgte han med begrænset held
at genrense, og det flyttedes derefter fra sin
gamle plads (sydligst) til en diskret østligst. 130
Herved kunne et af de to (nordligst) konstaterede felter med påmalet beslagværk anbringes i
vest og symmetri opnås i det genetablerede pulpitur. 131 De øvrige malerier fremdroges velbevarede, ligeledes træværkets farver og beslagværk, idet det sidste dog k u n var mådeligt i behold på rammestykkerne og måtte opmales en
del. En ny istandsættelse 1996 har alene været af
konserverende art.
2) (Fig. 50) i vestenden, 1635-36, siden 1841
orgelpulpitur, felternes oprindelige malerier må
tilskrives Jakob Bartholomesen og/eller Jakob
van Meulengracht i Ribe. 132 Pulpituret, der
strækker sig 2,4 m ud fra vestvæggen, har u n derbygning med trappe i nord fra 1934-35 og
hviler på vægbjælker og to retkantede søjler
med profilkapitæl. Af det oprindelige pulpitur
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Fig. 50. Pulpitur nr. 2 (s. 118), o. 1635-36, med orgel nr. 1 fra 1861 (s. 122), hvis ældre facade er i behold fra
kirkens første †orgel, 1633-36, der opsattes på foranledning af præsten og provsten Hans Hansen Kjær (s. 123ff.).
HW fot. 1996. - Empore, um 1635-36, mit Orgel von 1861, deren älteren Orgelprospekt von der ersten †Orgel der Kirche
erhalten ist. Diese wurde 1633-36 auf Veranlassung des Pfarrers und Probstes Hans Hansen Kjær errichtet.

er således alene bevaret b r y s t n i n g e n m e d dens 13
arkadefag af fyr. Felterne flankeres af halspilastre
m e d skælbelagte skafter, tandsnit samt (vekselvis) rosetter og pyramidebosser. A r k a d e r n e har
f o r n e d e n o m l ø b e n d e pilasterskafter, profilkapitæler og bueslag m e d tungekant, der ledsages af
et forsænket s l y n g b å n d og brydes af en lille v o lutkonsol m i d t f o r ; i sviklerne beslagværk. P o stamentet har t a n d - og neglesnit, frisen perleog æggestav samt en lille b o r t af m o d v e n d t e trekløverbuer.
Felternes malerier (fig. 49, 51-52), der s o m
n æ v n t må være Ribearbejde, viser apostlene stående i hver sit felt m e d Kristus i m i d t e n , alt
u d f ø r t på g r u n d l a g af stik af Jacques de G h e y n

efter Karel van Mander. 1 3 3 Forlæggenes b a g g r u n d og staffage er udeladt til fordel for en ensartet, gråsort b a g g r u n d , m e n ellers er stikkene
n ø j e kopieret (jfr. d o g nr. 12), lige s o m deres
påskrift (Trosbekendelsen på latin) også må have
været b e s t e m m e n d e for pulpiturindskriften.
Malerierne har aldrig været tildækkede, og efter
rensninger 1934 og 1996 står de i oprindelige,
nuancerige toner af gult, b r u n t , g r ø n t , rødt og
blåt, dragterne m e d vekslende b r u g af højlys.
Billederne beskrives fra syd m e d angivelse af
navnet, s o m er anført n e d e n u n d e r m e d hvide
versaler: 1) (Fig. 49) »S. Petrus« m e d nøgler i
h ø j r e h å n d e n , m e n s den venstre støtter hans
store »omvendte« kors. 2) »S. Andreas« foran

8*
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Fig. 51. Kristus mellem apostlene Bartolomæus og T h o m a s , malerier fra o. 1636 på pulpitur nr. 2 (s. 120). HW
fot. 1996. - Christus zwischen den Aposteln Bartholomäus und Thomas, Emporengemälde um 1636.

sit store skråkors, venstre hånd holder en bog,
som næsten skjules i den fyldige gule og røde
drapering. 3) »S. Iacobus Major« (Jakob den
ældre) i pilgrimsdragt m e d spinkel stav i højre
hånd og muslingskal på den o p k r a m m e d e hat.
4) »S. Iohannes«, skægløs, skuende m o d det
høje, venstre hånd løfter kalken foran brystet,
den højre holder delvis bag den gule kappe en
bog m e d tommelen stukket ind mellem siderne.
5) »S. Philippus« med korsstaven i højre hånd,
fordybet i en bog, som han med venstre holder
opslået m o d brystet. 6) (Fig. 51) »S. Bartholomeus« holdende kniven i sin løftede venstre,
mens den gulbrune kappe er lagt folderigt over
højrearmen, hvorpå der ligger en halvåben bog.
7) (Fig. 51) »Iesus Salvator Mundi« (Jesus verdens frelser) frontal, med stråleglorie, højre
hånd løftet velsignende og korsæblet i den venstre. 8) (Fig. 51) »S. Thomas« med hovedet drejet m o d Frelseren, højre hånd hviler på et bord, i
venstre holder han et spyd. 9) »S. Mathæus«
holdende sværdet m o d j o r d e n med højre hånd,
venstre løfter en opslået bog højt op for brystet

med en blå kappeflig lagt henover. 10) »S. Iacobus Minor« (Jakob den yngre) med hovedet i
profil m o d venstre hånds løftede fakbue, højre
hånd fortaber sig i gevandterne. 11) »S. Simeon«
med lukket bog under højre arm, venstre hånd
støtter den store, buede sav m o d jorden. 12)
(Fig. 52) »S. Judas Tadeus« med blikket løftet
fra en opslået bog i højre hånd, venstre hånd
holder ikke som på forlægget en stor kølle men
en vinkel (egentlig T h o m a s ' attribut). 13) (Fig.
52) »S. Mathias« med hellebardøksen stående
under højre arm og hænderne foldet foran livet
bærende en stor, lukket bog.
Efter det sidste apostelnavn er anført årstallet
»1734«, hentydende til en nymaling af træværket ved Laurits Frandsen B ö h m dette år. Hans
brogede staffering med en del hvidt på bueslag
og lister er afdækket og opmalet 1934, ligeledes
frisens og postamentets gennemløbende indskrift, i gylden fraktur på sort bund, der gentager en oprindelig. Her læses Trosbekendelsen,
svarende til Jacques de Gheyns stik, dog i dansk
gengivelse: »Jeg troer paa Gud Fader A l d m æ g -
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Fig. 52. Apostlene Judas Taddæus og Mattias, malerier fra o. 1636 på pulpitur nr. 2 (s. 120). Årstallet »1734«
gælder træværkets staffering. HW fot. 1996. - Die Apostel Thaddäus und Matthias, Emporengemälde um 1636. Die
Jahreszahl »1734« bezieht sich auf die Bemalung des Holzwerkes.

tige Himmelens og Jordens Skabere, Oc paa Jesum C h r i s t u m . . . synders Forladelse, Legemens
Opstandelse, Oc det euige Liff Amen«.
Pulpituret viser almen formlighed med renæssanceprædikestolen fra 1592-96, men dets o p sætning er unævnt i de indtil 1627 bevarede kirkeregnskaber og derfor senere. Dette modsiges
ikke af formerne, således udførtes et meget nærbeslægtet pulpitur til Guldager kirke så sent som
1651 (DK Ribe 2085). Alt tyder på, at pulpituret
er identisk med et »loft«, der anføres i kirkens
ældste, bevarede stoleregister 1635, og som da

skulle r u m m e ikke mindre end 41 mands- og
kvindestole. 2 2 Da der kun tales om ét »loft«,
som næppe kan være pulpitur nr. I, 134 må det
dreje sig om vestpulpituret, der således er opført
nogenlunde samtidig med pulpitur nr. l ' s f r e m flytning som orgelpulpitur og har skullet k o m pensere for de herved bortfaldne pladser i korsfløjen. Dette ville også rime dermed, at malerierne både i udførelse og motiver danner en
smuk helhed med det nye orgelpulpiturs (nr. 1).
Pulpituret må således have været nyt eller under
opførelse 1635, og dets bemaling med malerier
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er f o r m e n t l i g sket samtidig m e d o r g e l p u l p i t u rets, der dateres af orgelfacadens malede årstal
1636. 135 Lignende pulpiturmalerier har s a m m e
maler(e) u d f ø r t på andre af egnens kirkepulpiturer, således ses Kristus og apostlene malet efter s a m m e forlæg både i Skjern (stærkt o p m a lede), Stadil og H e e kirker (Hind hrd.). 1 3 6
Af træværkets oprindelige staffering, samtidig m e d malerierne, er 1931 konstateret rødt på
bueslagene, blåt på pilastrene og b r u n t på frisens
lister. Om ledige stunder på pulpituret vidner
flere n a v n e og initialer, indskåret bag på b r y s t ningen, således »HSR«, » H . G . S . W . 1674« og
»ASH 1694«. De tilhører i det væsentlige
1600'erne, da stoleværket u d g j o r d e s af en række
m e d fire g o d e stole forrest, bag hvilke der var
enkle pladser for tjenestekarle og drenge. 5 7 1715
var de fire forreste stole blevet indrettet til †lukkede familiestole (ovf. nr. 5-8), ligesom en
r æ k k e andre fik plads u n d e r pulpituret (nr. 1-4),
der strakte sig b a g u d i t å r n r u m m e t og havde
o p g a n g her, i n o r d . E f t e r n y m a l i n g e n 1734 b e taltes Laurits maler 1747 for også at friske op
u n d e r pulpituret, bl.a. m e d b r u g af indigo, cinnober, m ø n j e og »engelbrun«, 2 8 og 1751 g j o r d e
snedker Laurits K j æ r en ny pulpiturtrappe. 2 0
1841 f o r t r æ n g t e orglet de to midterste, lukkede
stole, m e n s de to yderste gjordes til almindelige
stader, og alt blev overstrøget m e d perlefarve.
O g s å bag orglet m å t t e stolene selvsagt opgives,
m e n det amfiteatralsk stigende gulv m i n d e d e
stadig om en tid, da der skulle r u m m e s plads til
u n g e karle helt ud i t å r n r u m m e t (jfr. fig. 8f).
F o r m e n t l i g 1879 fik træværket egetræsfarve,
malerierne fernis, alt atter fjernet 1934-35.
Et (†)pulpitur, opsat 1847-48 ved n o r d r e k o r s a r m s n o r d v æ g , stod 1935-74 ved søndre k o r s a r m s gavlvæg (jfr. fig. 14h). D e t var etableret
s o m en udvidelse af det da langs vestvæggen
løbende pulpitur (nr. 1) og stod på tilsvarende
rundpiller, m e n s den fælles o p g a n g var i n o r d vesthørnet. B r y s t n i n g e n h a v d e f o r n e d e n 14 fag
kvadratiske p y r a m i d e f y l d i n g e r og var derover
g e n n e m b r u d t m e d 42 t r e m m e b a l u s t r e , hvis u d førelse blev afregnet særskilt 1848. 52 B r y s t n i n gen, der henligger på kirkeloftet, har en nyere,
b r o g e t bemaling m e d r ø d b r u n t r a m m e v æ r k .

Orgler. 1) (Fig. 50) 1861, oprindelig m e d fem
s t e m m e r , ét m a n u a l (samt muligvis et a n h a n g s pedal), b y g g e t af D e m a n t & Søn, O d e n s e , m e d
genanvendelse af ældre facade og orgelhus (se
nedenfor). D e n oprindelige disposition lød: 137
Manual
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fløjte 4'
Oktav 2'

O. 1888 f o r e t o g Frederik Nielsen, Århus, en
o m b y g n i n g og udvidelse til otte s t e m m e r , to
manualer og anhangspedal. 1 3 8
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Oktav 2'

Manual II
Gedakt 8'
Fugara 8'
Fløjte 4' 139
Svelle
Pedal
Anhang

1935, i forbindelse m e d kirkerestaureringen, tilb y g g e d e s et pedalværk m e d to s t e m m e r ; desu d e n blev m a n u a l I styrket ved indsættelsen af
en m i x t u r s t e m m e på O k t a v 2's plads, og der
installeredes et nyt bælganlæg m e d tilhørende
blæser. 140
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Mixtur III141

Manual II
Gedakt 8'
Fugara 8'
Fløjte 4'
Svelle
Pedal
Subbas 16'
Rørfløjte 8'

Ved en m i n d r e o m d i s p o n e r i n g og udvidelse, f o retaget 1952 af T h . Frobenius & C o . , fik orglet
sin n u v æ r e n d e disposition, m e d 11 s t e m m e r , to
manualer og pedal: 142
Manual I
Principal 8' (A, B)
Rørfløjte 8' (B)
O k t a v 4' (A)
Oktav 2' (A)
Mixtur III (C)

Manual II
Gedakt 8' (A)
Gedaktfløjte 4' (A)
Kobbelfløjte 2' (D)
Quint 1 1/3' (D)
Pedal
Subbas 16' (C)
Rörflöjte 8' (C)
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Fig. 53. Orgel nr. 2 (s. 123), 1974, bygget af Th. Frobenius & Sønner. HW fot. 1996. - Orgel, gebaut 1974
von Th. Frobenius und Söhne.
Manualomfang: C - f ' " ; pedalomfang: C - d ' . Kopler:
II—I, I-P. Manualværkerne har mekanisk aktion og
sløjfevindlader, pedalværket pneumatisk aktion og
keglevindlade. (A) = D e m a n t 1861, (B) = Nielsen o.
1888, (C) = Frobenius 1935, (D) = Frobenius 1952.

På vestpulpituret, u m i d d e l b a r t bag b r y s t n i n g s panelet. Spillebordet er placeret i orgelhusets
s ø n d r e gavl.
2) (Fig. 53) 1974, m e d 22 s t e m m e r , to m a n u a ler og pedal, b y g g e t af T h . Frobenius & Sønner,
Kgs. Lyngby. 1 4 3
Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
O k t a v 4'
Spidsfløjte 4'
O k t a v 2'
Sesquialtera
Mixtur
Trompet 8'
Tremulant

Svelleværk
Gedakt 8'
Gamba 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Kobbelfløjte 2'
Quint 1 1/3' 144
Scharf
K r u m h o r n 8'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Fløjte 4'
Fagot 16'
Skalmeje 4' (indsat 1996)
Manualomfang: C - g ' " ; pedalomfang: C - f ' . Kopler:
SV-HV, HV-P, SV-P.
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O r g l e t s tre v æ r k e r r u m m e s i ét bredt orgelhus,
tegnet af Rolf Graae, og placeret for enden af
s ø n d r e k o r s a r m . Facaden (fig. 53), der ved en
m i n d r e o m d a n n e l s e 1996 fik tilføjet sin k r o n g e sims, har fire store rektangulære pibefelter m e d
m i t r a f o r m e t opstillede prospektpiber i f r e m springende t å r n f o r m a t i o n e r . De to m i n d s t e felter, øst for spillebordet, tilhører h o v e d v æ r k e t ;
de to største, vest for spillebordet, pedalet.
O v e r p r o s p e k t p i b e r n e findes enkle gitterværker.
Svelleværket er placeret m i d t f o r , over spillebordet, m e d synlige jalousidøre i f r o n t e n . O r g e l b æ n k e n afskærmes af en panelvæg. Træværket,
af lys eg, maledes 1996 i en g r å g r ø n og en m ø r k
gråblå farvenuance.
†Orgel, 1633-36, anskaffet på initiativ af præst
og provst H a n s H a n s e n K j æ r (jfr. epitafium nr.
2), der skaffede p e n g e n e dertil hos b o r g m e s t e r
Jens O l u f s e n (svigerfaderen) og fik sine initialer
på den e n d n u bevarede facade (fig. 50, j f r .
ndf.). 1 4 5 B y g m e s t e r e n er u b e k e n d t , og facadens
stil og type k u n n e t y d e på, at instrumentet blev
i m p o r t e r e t fra N o r d t y s k l a n d , evt. fra H a m b o r g .
Muligvis var der tale om et ældre, o m b y g g e t
i n s t r u m e n t ; i hvert tilfælde har orgelhuset
n æ p p e været n y t , j f r . nedenfor. Værket u n d e r g i k
i årenes løb en lang række reparationer, h v o r a f
en del u d f ø r t e s af kirkens organister. 1 4 6
D e r foreligger k u n s p a r s o m m e oplysninger
om dette i n s t r u m e n t , hvis facade (se nedenfor)
s a m m e n m e d en del af orgelhuset indgår i orgel
nr. 1. I orgelhusets n o r d r e gavl ses tre g e n n e m b r u d t e spalter (jfr. fig. 55), der må have givet
bevægelsesfrihed for tre af vindladens »sløjfer«. 1 4 7 Disse spalter afspejler h o v e d v æ r k s v i n d ladens placering og giver et fingerpeg om dens
størrelse o g indretning. D e t f o r e k o m m e r sandsynligt, at h o v e d v æ r k e t har r u m m e t 6-7 s t e m mer. 1 4 8 I forbindelse m e d reparationen 1710
nævnes det, at orglet har et »underværk«, dvs.
et positiv i orgelhusets sokkel. 2 8 Et reparationsoverslag 1817 viser, at der fandtes en c y m b e l stjerne, en prospektprincipal m e d forsølvede piber, en m i x t u r s t e m m e samt et »lille værk n e d e n
under«, u d e n tvivl identisk m e d f ø r n æ v n t e »underværk«, 1 4 9 og 1824 oplyses det, at orglet har to
klaviaturer samt m i n d s t én t u n g e s t e m m e . D e t
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1600. O r g e l f r o n t e n er 2,1 m b r e d og 2 , 2 m h ø j ,
hvortil k o m m e r topfigurer og sekundære storvinger. Oprindelig har huset haft en d y b d e på
0 , 7 m og s o k l e n en b r e d d e på 1,6 m. (jfr. fig. 54,
56). S o k l e n er, m u l i g v i s i 1861, f o r h ø j e t og g j o r t
lige s å b r e d s o m f a c a d e n , o g h u s e t s d y b d e er,
senest i 1935, ø g e t til 1,5 m. I s o k l e n s f o r s i d e ,
h v o r s p i l l e b o r d e t o p r i n d e l i g h a v d e sin plads,
findes nu et nyere panelværk. N å r den i øvrigt
velbevarede facade savner originale storvinger,
k a n det s k y l d e s , at d e n i s t e d e t h a r v æ r e t u d -

Fig. 54. Orgel (nr. 1), 1861, nordøstvinkel på den
genbrugte facade fra 1633-36, udført til kirkens første
†orgel (s. 123, jfr. fig. 55-56). HW fot. 1997. - Orgel,
1861. Blick von Nordosten auf den wiederverwendeten Orgelprospekt von 1633-36, gebaut für die erste †Orgel der
Kirche.

s a m l e d e antal p i b e r b l e v o p t a l t til 530. 1 5 0 B æ l g værket har u d e n tvivl været anbragt i t a g r u m m e t o v e r k o r s a r m e n s b j æ l k e l o f t . 1 5 1 1841 f l y t t e des o r g l e t f r a sin o p r i n d e l i g e p l a d s p å p u l p i t u r
(nr. 1) f o r a n k o r s f l ø j e n (jfr. fig. 19) til sin n u v æ r e n d e p å v e s t p u l p i t u r e t (nr. 2). F l y t n i n g e n
blev

formentlig

Worm,

der

førte

foretaget
tilsyn

af

med

Caspar

H. G.

instrumentet

i

d e n n e p e r i o d e . 2 8 B æ l g v æ r k e t fik h e r e f t e r sin
p l a d s i t å r n r u m m e t , på v e s t p u l p i t u r e t s b a g e s t e
del. 1 5 2
S o m tidligere n æ v n t er orgel nr. 1 b y g g e t m e d
g e n a n v e n d e l s e af orgelfacaden (fig.

50,

54) f r a

1633-36 og et e n d n u æ l d r e orgelhus f r a o. 1575-

Fig. 55. Orgelhus, nordsidens nedre fylding (jfr.
fig. 54, 56) med udtegning af en oprindelig, malet
dekoration fra o. 1575-1600, erkendelig under den eksisterende fra 1636 (s. 123, 126). Udsmykningen
mangler i et firkantet felt, der må markere en nu
manglende midtbosse, og på to udkilinger mellem
fyldingsbrædderne, udført i forbindelse med husets
genanvendelse til brug i Ringkøbing 1633-36. De lyse
rektangler nederst på tegningen markerer udskæringer fra 1633-36, der har sikret bevægelsesfrihed til tre
af vindladens »sløjfer«. Opmåling (gnideaftryk) 1:10
ved Peter D u u n Andersen 1997. - Orgelgehäuse, Nordseite, untere Füllung (vgl. Abb. 54, 56). Nachzeichnung
von der unter der Bemalung von 1636 erkennbaren, bemalten Originaldekoration um 1575-1600. Die Ausschmükkung fehlt in einem viereckigen Feld, das eine jetzt fehlende
mittlere Bosse markieren mag, und an zwei Auskeilungen
zwischen den Fiillungsbrettern, ausgeführt in Verbindung
mit der Wiederverwendung des Gehäuses in Ringkøbing
1633-36. Die hellen Rechtecken ganz unten auf der Zeichnung markieren Ausschnitte von 1633-36 zur Sicherung
der Bewegungsfreiheit für drei »Schleifen« der Windlade.
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styret med hængslede †fløjdøre svarende til den
beslægtede facade i Pakens, Tyskland,, hvis bemalede fløjdøre fra 1679 er bevarede. 133 Måske
er det sådanne hængslede fløjdøre, der omtales i
1779, hvor to »Lugger« til orgelværket fik nye
hængsler og maleren betaltes for at forsølve piberne og male de to fløje. 3 0 Der er dog ikke på
orgelhuset fundet spor efter de eventuelle fløjdøres hængsler.
Facadens femdelte pibefront består af et højt,
polygonalt centraltårn, to lavere, spidsvinklede
sidetårne samt to høj rektangulære mellemfelter.
Pibetårnene har udsavede gitre i volut- og
bruskformer. Midttårnets gitter gennembrydes
af et korsmærket J e s u m o n o g r a m , årstallet
»1633« og initialerne » M H H K « for Magister
Hans Hansen Kjær. Mellemfelternes gitre synes
fornyet midt i 1800'erne (vel 1861, hvor facaden
blev gjort stum, og hvor der antagelig blev foretaget en mindre reduktion af prospektpibernes
antal). 30 Et profilindfattet felt over sokkelpartiet
er ligesom det forkrøppede postament og tårnenes forskudte friser videreført på orgelhusets sider. Profillister markerer pibefelternes øvre og
nedre afslutning. M e l l e m r u m m e t foroven mellem tårnene udfyldes af ørnevinger i f o r m af rulleværk, kronlisterne ledsages af æggestav, og
centraltårnet krones af en lidt klemt, siddende
frifigur af kong David med harpen (fig. 57a),
flankeret af stående, basunblæsende engle på sidetårnene (fig. 57b). Figurerne er, grundet deres
høje anbringelse, skåret ret flygtigt, og er alle på
middelaldervis hulet bagtil. 154 De beskedne storvinger, der er u d f o r m e t som udsavede ranker
m e d højoval medaljon, er tilsat 1931 af Peter Kr.

Fig. 56. Orgelhus og -facade, leveret til kirken
1633-36, opstalt af nordsiden m e d staffering fra 1636
(s. 124). D e n antagelig nordtyske orgelbygger har
genanvendt et ældre orgelhus, hvis bemaling anes u n der den nuværende (jfr. fig. 55). O p m å l i n g 1:20 ved
Peter D u u n Andersen 1997. - Orgelgehäuse und Prospekt, geliefert an die Kirche 1633-36. Aufriß von Nordseite mit Bemalung 1636. Der vermutlich norddeutsche Orgelbauer hat ein Gehäuse älteren Datums wiederverwendet, dessen Bemalung unter der heutigen zu almen ist (vgl.
Abb. 55).
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Andersen, der derved ønskede at bøde på facadens noget »tårnagtige« fremtræden; samtidig
opsattes, oven på pulpiturbrystningen, to tilsvarende ranker, der danner overgang til facaden.
De oprindelige, klingende prospektpiber af
bly var, i hvert tilfælde siden 1772, belagt med
bladsølv; 1861 bronzeredes de. 155 Piberne sad siden 1861 s t u m m e i facaden, indtil de 1935 solgtes til omsmeltning og erstattedes af de n u v æ rende s t u m m e piber af tinlegering. 1 5 6 1855 lavede tapetserer Outzen et dække til orglet, m u ligvis et forhæng eller et ophængt, baldakinagtigt draperi. Dette solgtes igen på en auktion
1863. 28

Fig. 57a-b. Orgelfacade 1633-36, topfigurer, a. K o n g
David m e d harpen (s. 125). b. Basunblæsende engel
(s. 125). HW fot. 1996. - Orgelprospekt von 1633-36,
Spitzenfiguren. a. König David mit der harfe. b. Engel
mit Posaune.

Den 1931 fremdragede bemaling fra 1734
skyldes Laurits Frandsen B ø h m og er s a m m e n hørende med en opmaling af det daværende orgelpulpitur (nr. 1). Ligesom Laurits maler dér
lod profetmalerierne urørte, har han på orgelfacaden gentaget og udsparet dele af den oprindelige staffering fra 1636, der må tilskrives Jakob
Bartholomesen og/eller Jakob van Meulengracht i Ribe. Den grønne grundfarve gentager
således facadens oprindelige farveholdning.
Rødt, hvidt, gulbrunt og blågråt m e d m a r m o r e ring supplerer, en rød og hvid bemaling på listerne er vistnok slet ikke rørt af Laurits maler,
og det s a m m e gælder den gulbrune skabelonmaling på fyldingerne i orgelhusets nordside,
typisk for de nævnte Ribemalere. På nordsidens
fyldinger anes en ældre, malet dekoration, der
må være udført o. 1575-1600 (jfr. fig. 55). De
nye storvinger har på medaljonerne malet små
portrætagtige englehoveder. I frisen over mellemfelterne læses i forgyldte, skyggelagte versaler på grå bund: »Anno/1734«. De øvrige latinske indskrifter synes uændret at gå tilbage til
1636. Centraltårnets frise bærer, med forgyldte
versaler på sort bund, inskriptionen: »Omnia ad
Dei gloriam« (alle ting til Guds ære), i postamentet tilsvarende: »Non mortui laudabunt te
Domine, neque omnes qui descendunt in infern u m sed nos qui vivimus benedicimus D o m i n o
ex hoc nunc et usqve in seculum. Psal. CXV.«,
hvilket 1931 er suppleret i fodfeltet med en
dansk gengivelse af samme salmested (frak-
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Fig. 58a-b. Lysekrone nr. 1 (s. 128), o. 1646, skænket af borgmester Jens Olufsen, a. Helhed, b. Topfigur, Jupiter
ridende på ørnen. HW fot. 1997 og 1996. - Kronleuchter, um 1646. Eine Stiftung des Biirgermeisters Jens Olufsen, a.
Gesamtansicht. b. Spitzenfigur, auf Adler reitender Jupiter.

turskrift): »De D ø d e love ikke H e r r e n , ei heller
n o g e n af d e m , s o m nedfarer til det stille. M e n
vi, vi ville love H e r r e n fra nu af og indtil evig
Tid. Salme: 115. V: 17-18«.
For sin udførelse 1633-36 f o r e k o m m e r facaden påfaldende avanceret, hvilket u n d e r s t ø t t e r
f o r m o d n i n g e n o m , at i n s t r u m e n t e t er i m p o r t e ret sydfra. O r n a m e n t i k og skæringer udviser for
egnen f r e m m e l i g e b a r o k f o r m e r , således i t o p figurerne, s o m m a n g o d t k u n n e t æ n k e sig tilf ø j e d e eller f o r n y e d e efter m i d t e n af 1600'erne,
hvilket imidlertid ikke finder støtte i de 1931 u n dersøgte farvelag. U n d e r det malede årstal
»1734« er konstateret et »1636«, der således angiver året for facadens første bemaling. D e n nu
a f d æ k k e d e staffering fra 1734 o p t r æ d e r i årets
r e g n s k a b s o m en post på 30 sldlr. til »Laurits
Frandsen Mahler« for orgelværket og pulpituret
at anstryge. 1833 reparerede snedker H o l g e r
A r e n t »englene og orglet«, og facaden maledes i

en bleg, l y s g r ø n tone m e d cinnoberrødt og lyslilla, erindret ved en (senere overmalet) k o r r e k tion af årstallet i gult på lyslilla b u n d : »Anno
1833«. 28 Ved orgelfornyelsen 1861 o m d a n n e d e s
facadens sokkelparti, og alt fik en o v e r s t r y g n i n g
m e d n ø d d e t r æ s m a l i n g . D e n n e er senere (1900?)
dækket af egetræsmaling m e d versalindskrift fra
Ps. 95 i fodfeltet, h v o r e f t e r facaden ved istandsættelsen 1931 har fået sin n u v æ r e n d e f r e m t r æ den.
Salmenummertavler, 1935, f e m ens, 88x75 cm,
m e d hængecifre i letmetal på sort b u n d og h a m m e r f o r m e t p r o f i l r a m m e malet i beigerødt. †Salmenummertavler. 1740-41 betaltes Laurits maler
for at male f e m s a l m e n u m m e r t a v l e r . 2 8 De blev
1783 o p m a l e t m e d sort oliefarve, r ø d e lister og
bogstaver, der sagde »Höymesse«, »Affden
Sang« og tre gange »No«. 3 0 1790-91 anskaffedes
f e m t r æ b r æ d d e r at skrive salmer på ( r ø d m a lede), 2 0 1831 to r a m m e r at skrive salmernes
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n u m r e på (sortmalede), 1844 et »salmebrædde«.
1864 kasserede m a n kirkens ti salmebrædder til
påskrivning m e d kridt og ankaffede i stedet tre
n y e tavler, der var indrettet til at skyde malede
tal ind i. 28 Disse tavler, m e d lys maling og en
lille u d s v e j f n i n g oventil (jfr. fig. 34) afløstes
1908 af fire m e d høj, g e n n e m b r u d t spidsgavl,
letmetalcifre og påskrift i hvid antikva. 5 9
Præsterækketavle, 1941, 228x187 cm, i bred
profilramme med stjerneprydede hammerhjørner, tekst i f o r g y l d t versalskrift på b r u n b u n d .
Stjernerne står gule på sort b u n d , r a m m e n i
ø v r i g t m ø r k r ø d m e d g y l d n e versaler, f o r o v e n
og f o r n e d e n : »Series P a s t o r u m / for R i n g k ø bing Kirke«, ved siderne: »Anno D o m i n i /
m d c x x x x i « . I t å r n r u m m e t , opsat på n o r d v æ g gen.
Lysekroner. 1) (Fig. 58a), o. 1646, skænket af
b o r g m e s t e r Jens O l u f s e n , 102 cm høj, t v m . 115
cm. K r o n e n har b a l u s t e r s t a m m e , 2 x 6 S s v u n g n e lysearme, glat h æ n g e k u g l e m e d afsluttende drueklasse samt s o m t o p f i g u r Jupiter ridende på ø r n e n (fig. 58b). A r m e n e , m e d f o r n y e d e lyseskåle, s m y k k e s af akantus og danner
inderst h e s t e f o r k r o p p e . M e l l e m de to kranse af
lysearme u d g å r tre s m å p y n t e a r m e , h v o r p å hestemotivet gentages. K r o n e n , der har samtidigt
s m e d e j e r n s o p h æ n g , er siden 1935 opsat i k o r s skæringen.
K r o n e n skænkedes for Jens O l u f s e n s begravelse og er derfor n æ p p e m e g e t ældre end hans
dødsår 1646. A r v i n g e r n e tilføjede 50 rdl. til f o r skaffelse af lys i k r o n e n og andre steder i kirken
om vinteren. 1 3 7 Pladsen i korsskæringen er snarest k r o n e n s oprindelige, da den i 17-1800'erne
gerne benævtes den østre (jfr. nr. 2). 158 1900 i
kirkens vestende. 5 9
2) (Fig. 59), 1692, skænket af Christen H a n s e n
( R o n u m ) og J o h a n n e Mikkelsdatter, 104 cm høj,
t v m . 106 cm. D e n har b a l u s t e r s t a m m e m e d to
rækker arme, k r o n e n d e d o b b e l t ø r n og en stor,
glat h æ n g e k u g l e , s o m nedtil afsluttes af l ø v e h o ved m e d delfinring i flaben. D e n nedre krans
u d g ø r e s af ni S - s v u n g n e lysearme (skålene f o r nyede), der inderst løber s a m m e n i spiral, m e n s
den ø v r e krans r u m m e r det dobbelte antal små
p y n t e a r m e i b r u s k f o r m e r . På k u g l e n læses m e d

Fig. 59. Lysekrone nr. 2 (s. 128), skænket af Christen
Hansen R o n u m og hans hustru Johanne Mikkelsdatter. HW fot. 1996. - Kronleuchter, gestiftet von Christen
Hansen Ronum und seiner Ehefrau Johanne Mikkelsdatter.

ganske små, graverede versaler: »Christen H a n sen Iohane Michels Dater A n n o 1692«. Siden
1935 o p h æ n g t i k o r e t i n y t o p h æ n g ; det gamle
o p h æ n g , m e d store trækugler, er henlagt i kælderen.
A n l e d n i n g e n til stiftelsen skal have været
Christen H a n s e n s (†1699) t a k n e m l i g h e d over, at
en behjertet karls i n d g r i b e n h a v d e hindret h a m
i, g r u n d e t pengesorger, at gøre en ende på sit
liv. Til lysekronen føjede enken ved gavebrev en
ager, siden kaldet »Kroneager«, h v o r a f den
skulle forsynes m e d vokslys til julen. K r o n e n s
gamle plads var vestligst i skibet, h v o r den h a n g
»ved pulpituret«. 1 5 9 1737 g j o r d e r å d m a n d O l u f
Frank, der allerede i gavebrevet 1698 nævnes
s o m eneste arving og b r u g e r af engen, k r a v på
Christen R o n u m s »arvelysekrone« og fandt sin
ret så sikker, »at ikke e n g a n g Pavens ret til Patrim o n i u m Petri er så vel begrundet..«. 1 1 4 O. 1900
var k r o n e n opsat i skibets østfag (jfr. fig. 34).
3) 1893, af f o r m s o m nr. 1 (dog u d e n t o p figur), skænket af R i n g k ø b i n g og O m e g n s Sparekasse. 5 2 O p r i n d e l i g i n o r d r e korsfløj, siden
1935 i skibets vestende. 4) O.1910-20, s k ø n v i r -
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kestil, henlagt på kirkeloftet. 5-6) 1934-35, to
ens, o p h æ n g t i hver sin k o r s a r m . En †lysekrone
nævnes 1854. 28
En †lampe var 1694 skænket af Peder Pedersen
og hans h u s t r u A n n a Pedersdatter Plovsgaard
(jfr. †gravsten nr. 22), der tilføjede fire agre,
h v o r a f lampen skulle holdes m e d olie og væge
u n d e r f r o p r æ d i k e n . Til lampen, i korskirken, 1 5 8
har h ø r t en *skrifttavle (fig. 60a-b), sammenslået
af tre brædder, 45x61 cm, m e d indskrift i gylden
f r a k t u r på sort b u n d : »Gud til ære, og Zirat her i
hans h u u s / dette Lys eller L a m p e skin og blus/
f o r æret af Per Persen, B ø r n og h u s t r u f r o e / for
d e n n e m det Lyser her I n d k o m m e r / G u d s ord
m e d Lyst vil h ø r e og Lære/ Til Saligheds gaffn
og E v i g ere,/ flitig bede, for synden giøre b o d , /
Siunge hellig hellig est du herre gud«. 1721 sagdes den lampe, s o m var givet af salig Peder Pedersen og stod ved n o r d d ø r e n , ikke at gøre n o gen n y t t e i kirken. Værgen ønskede derfor at
flytte den »op til stolene på et b e k v e m m e r e sted,
h v o r den kan lyse for alle«. 57 E n d n u 1862 f a n d tes l a m p e n i korskirken, 3 7 f o r m e n t l i g m e d tavlen opsat derved. D e n s bagside har malet stjern e m o t i v (fig. 60b), f o r g y l d t på sort b u n d , vel
f o r s ø g på gengivelse af lampens »skin og blus«.
I så fald har skrifttavlen været opsat ud fra v æ g gen m e d b e g g e sider synlige. 1 6 0
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H e r e f t e r er l a m p e n kasseret, og tavlen er på et
t i d s p u n k t k o m m e t på kirkeloftet, h v o r f r a den
blev f r e m d r a g e t 1931 og afgivet til R i n g k ø b i n g
M u s e u m . 1 6 1 H e r findes den u d e n oplysninger
(inv.nr. 5201x4).
Lysearme. *1) (Fig. 61), o. 1575-1600, nu afb r u d t lige u n d e r den m a n g l e n d e lyseskål, 41 cm
lang. D e n S-slyngede, a k a n t u s s m y k k e d e a r m
r u m m e r en fremstilling af S . J ø r g e n s k a m p m e d
dragen, han i det indre slyng, dragen i det ydre.
D e n rustningsklædte ridder, m e d opslået visir,
knejser på en f y r i g ganger og planter m e d b e g g e
løftede h æ n d e r en lang lanse i det åbne u d y r s gab. Et b r u d på lysearmen lige over ridderen er
repareret m e d en tyk bøsning, og svingtappen
er nu simpelt f o r n y e t i j e r n .
S. J ø r g e n var blandt de helgener, der afbildedes e n d n u en tid efter r e f o r m a t i o n e n , gerne s o m her - u d e n helgenglorie. 1 6 2 H a n s o p t r æ d e n
på en lysearm må d o g have krævet en særlig
begrundelse, her f o r m e n t l i g kirkens indvielse
og n a v n af S . J ø r g e n s (se s. 63). En sådan fastholdt billedlig m a r k e r i n g af en kirkes katolske
værnehelgen kendes fra pengetavler og enkelte
lysekroner, m e n vistnok ikke fra andre lysearme, der i det hele taget sjældent har figurlige
motiver. 1 6 3 Såfremt S . J ø r g e n s afbildning således
m a r k e r e r d e kirkens navn, må lysearmen snarest

Fig. 60a-b. *Skrifttavle fra †lampe, skænket 1694 af Peder Pedersen og hans hustru Anne Pedersdatter (s. 129). a.
Indskriftside. b. Bagside med malet stjernemotiv. I Ringkøbing Museum. HW fot. 1997. - *Inschrifttafel von
†Leuchter, gestiftet von Peder Pedersen und seiner Ehefrau Anne Pedersdatter, 1694. a. Inschriftseite. b. Rückseite mit
gemaltem Sternmotiv.
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Fig. 61. *Lysearm nr. 1 (s. 129), o. 1575-1600, med fremstilling af S.Jørgen og dragen. I Ringkøbing Museum.
HW fot. 1996. - *Wandleuchter mit St.-Jürgen-Gruppe, um 1575-1600.

være identisk m e d den m e r e offentlige af to 1818
n æ v n t e messing lysearme, der da tjente s o m lysgiver ved prædikestolen (jfr. også nr. 2). 28 Tilgået R i n g k ø b i n g M u s e u m u d e n oplysninger,
m e n m e d al sandsynlighed fra kirken (inv. nr.
5201x5). 1 6 4
2) (Fig. 45), o. 1600, 64 cm lang. D e n S-slyngede, a k a n t u s s m y k k e d e a r m har to lyseskåle
(begge fornyede), den ene båret på h o v e d e t af en
lille englefigur, der vokser ud af bladværket
m i d t p å . I det indre slyng ses tilsvarende det f o r reste af et f u g l e d y r m e d s a m m e vegetative v i n ger s o m englen. A r m e n holdes af en hånd, fæstnet til en cirkulær v æ g p l a d e m e d f r e m s p r i n g e n d e bule. O p s a t m i d t p å n o r d r e k o r s a r m s østv æ g . A r m e n kan have h ø r t til prædikestolen
(jfr. nr. 1) m e n er snarest identisk m e d en m e s sing lysearm, der 1818 var opsat »nede i kirken«. 2 8
†Lysearme. 1807 betaltes en gørtler for reparation af tre lysearme i kirken, f o r u d e n de b e v a rede f o r m e n t l i g en lysearm af j e r n på orglet, der
nævnes i inventariet 1818. Heri opføres endvi-

dere »en liden j e r n lysearm-plade«. 1854 m o d t o g kirken s o m gave to lampetter til alteret, året
efter leveredes tre lampetter af blik, og 1861
nævnes ved orglet to lampetter og en bliklampe
til at lyse ved bælgene. 2 8
Kirkeskibe. *1) (Fig. 62) et linjeskib af type fra
1700'erne, skænket 1845, m e n f o r m e n t l i g n o g e t
ældre. Ifølge sen og n æ p p e trolig overlevering
er det u d f ø r t af engelske krigsfanger, s o m u n d e r
E n g l a n d s k r i g e n var interneret på »røde gård«
ved fjorden. 1 6 5 Skibet er skænket af skipper Sim o n B r o s t r u p , i m o d at kirken forpligtede sig til
dets vedligeholdelse. D e t bærer påskrift »Erindring 1845« og er 160 cm langt m e d to k a n o n dæk, hvid o g g r ø n bemaling samt røde k a n o n porte. 1852 betaltes for istandsættelse (25 dages
arbejde), 5 2 1922 atter for reparation. 5 9 O p h æ n g t
m i d t i skibet (jfr. fig. 34) til 1957, da det o v e r droges R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 5203). 2)
1928, den amerikanske fuldrigger, teklipperen
»Surprise«, b y g g e t af skibsfører Bertel Clausen
Jensen i Ribe, sortmalet, o p h æ n g t m i d t i skibet
1957 (jfr. fig. 11). 166
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†Ligbårer. 1597-99 gjordes en ligbåre, og 1601
opsattes k r o g e til o p h æ n g n i n g af ligbårer. 2 0 1721
ønskede m a n ligbåren o p h æ n g t i n o r d r e k o r s fløj, 5 7 1732 blev en af de små ligbårer repareret,
og 1751 anskaffedes en ny båre, m e n s to maledes. 2 0 Da kirken o p h ø r t e s o m begravelsesplads
1807, k u n n e m a n ved auktion a f h æ n d e to ligbårer, den bedste m e d englehoveder og vers,
samt to m i n d r e , af hvilke den ene brugtes af
fattige, m e n s den anden, til b ø r n , anføres s o m
uduelig. 2 8 En †ligvogn anskaffedes 1868 i Å r h u s ,
efter at det 1805 u d t r y k k e l i g t h a v d e været angivet, at ligvogn ikke brugtes. 1 5 8
†Ligklæder m.m. 1676 gav b o r g m e s t e r Jep J e p sen T a r m liglagen og ligkerter til kirken, og
1740 købtes stof til et ligklæde. 1 6 7 1841 solgte
kirken to gamle ligklæder, 2 8 1909 anskaffedes et
tæppe til lig, og 1916 købtes fra C r o m e &
G o l d s c h m i d t s fabrikker et tæppe til lig i kapellet. 5 9
Tårnure. 1) 1866, siden 1988 ude af drift, dets
urskive fra 1934-35 er g e n b r u g t for det f u n g e rende tårnur (nr. 2). Værket leveredes af u r f a b r i kant A. Nielsen, m e n er vistnok u d f ø r t af
P. C h r . L o u v eller i hvert fald s o m k o p i af d e n nes ure. D e t står på en træstol, s t å l j e r n r a m m e n ,
79x70 cm, er 33 cm høj, værket har stiftgang og
slagværk og kan gå i en uge. U r h u s e t , f o r m e n t lig samtidig m e d værket, har pulttag og er f o r synet m e d to messingplader m e d påskrifterne:
»Restaureret i 1960 af H e n r y K. Nielsen Taarnurfabrikant, Løkken« og »Restaureret V. Skaar u p 1984«. Værket, s o m f r e m t r æ d e r ret m i s handlet, står i tårnets m e l l e m s t o k v æ r k ved s y d m u r e n (jfr. fig. 8f). 168 †Urskiven her ses på ældre
afbildninger (fig. 8b, 10).
2) D e t f u n g e r e n d e , elektriske tårnur er u d f ø r t
1988 af P. L ü c h o w , R i n g k ø b i n g , og har på tårnets s y d m u r en g e n b r u g t , cirkulær urskive af
k o b b e r fra 1934-35 (jfr. ovf.). Skiven er g r ø n
m e d f o r g y l d t e r o m e r t a l på sort b u n d og er opsat
i en cirkelblænding m e d hvidkalket b u n d (jfr.
fig. 7).
†Tårnure. Et t å r n u r nævnes tidligst 1592-96 og
h a v d e da muligvis en lille k l o k k e inde i kirken
(se †klokke nr. 5). 1610 blev uret repareret af
H e n r i k sejermager i Viborg, og der blev sat lås

Fig. 62. *Kirkeskib nr. 1 (s. 130), begyndelsen af
1800'erne, skænket 1845 af skipper Simon Brostrup. I
R i n g k ø b i n g M u s e u m . HW fot. 1996. - *Votivschiff,
Anfang 19. Jh., gestiftet von Kapitän Simon Brostrup,
1845. Im Museum von Ringkøbing.

på urhuset. Af regnskaberne f r e m g å r , at der var
stadige småreparationer. 2 0 1721 var uret »så f o r slidt og g a m m e l t , at det snart n æ p p e k u n n e gå
en halv dag rigtigt, s a m m e må hjælpes enten
m e d et n y t i stedet eller en g o d reparation, viserne u d e n på tårnet er og m a l i n g e n så afslidt, at
tallene ej kan kendes«. 5 7 1743-44 betaltes Eske
Møller for et n y t »permen pickel hjul« til v æ r ket, m e n straks efter skulle han for 100 sldl. u d f ø r e et helt n y t ur. 1766 leverede Laurits K j æ r et
n y t foderal til værket, n o k urhuset, s o m C h r i stian s m e d g j o r d e hængsler og k r o g til. 30 L o d derne var hidtil trækasser m e d sten, 169 m e n 1774
erstattedes de m e d blylodder, ligesom u r v æ r k e t
blev hovedrestaureret af Christen B u u s l u n d
(Lund?). 3 0 1799 foregik u r m a g e r Iver Andersens
reparation af uret hos den lokale smed, og større
reparationer fandt herefter sted både 1808, 24
1814, og 1820 ved O. T. Schjøttz. Til arbejdet
1814 hørte, at drevene blev lagt o m v e n d t »til n y t
slid«, og reparationen 1820 o m f a t t e d e dels f j e r -
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en lille (nr. 2 og †nr. 2). 170 K i r k e k l o k k e r n e må
siden tårnets færdiggørelse i 1500'erne have haft
plads i dets k l o k k e s t o k v æ r k (s. 78). Om deres
n æ r m e r e plads vides d o g intet k o n k r e t f ø r 1612,
da en ny s t o r k l o k k e (†nr. 4) anskaffedes, og
b e g g e kirkens klokker blev flyttet, m å s k e fra
hinanden, e f t e r s o m de nævnes m e d h v e r sit
»træværk« (klokkestol). 2 0 K l o k k e r n e s placering
fra 1612 var f o r m e n t l i g den s a m m e , s o m kendes
fra tiden op til 1866, n e m l i g i tårnets t a g r u m ,
o p h æ n g t i hver sit glamhul, den store i det s y d lige, den lille i det østlige (jfr. fig. 10). 1866 blev
k l o k k e r n e af stabilitetshensyn flyttet til n u v æ rende klokkestol m i d t ind i k l o k k e r u m m e t (fig.
8f). 3 7

Fig. 63. Klokke nr. 1 (s. 132), 1728, støbt af Johan
Vallentin Müller i H a m b o r g . HW fot. 1996. - Glocke,
ein Guß des Johan Vallen tin Müllers in Hamburg, 1728.

nelse af den g a m l e seje olie til fordel for frisk,
dels aftagelse af »den o v e r d r e v n e svære vægt,
h v o r m e d værket til stor skade er betynget«.
1823 og 1830 nævnes reparation ved Niels Silkeb o r g , 1833 ved u r m a g e r T h o m s e n , og 1852 ved
s m e d O. Kleinstrup. 2 8 Ved den store æ n d r i n g af
kirkespiret 1866 anskaffede m a n det o v e n n æ v n t e
t å r n u r (nr. 1), m e n s det gamle v æ r k (fra 174344?) f o r b l e v i tårnet, indtil m e n i g h e d s r å d e t i
1930'erne gav det til »Mands Samling« i Assens,
h v o r f r a det er f o r s v u n d e t o. 1971. To trætrisser
til reb, vel fra uret før 1866, sidder i m e l l e m s t o k v æ r k e t s loft.
U r s k i v e n , u t v i v l s o m t på tårnets s y d m u r ,
nævnes tidligst 1740, da der anvendtes guld til
viseren. 2 8 1787 malede og f o r g y l d t e C h r . Kirkegaard atter skiven, 3 0 der 1833 blev f o r n y e t af
e g e b r æ d d e r m e d f o r g y l d t e tal, s o m pålagdes en
blå glasbestrøning. Atter 1853 m å t t e m a n male
og f o r g y l d e skiven. 2 8
Klokker. Så langt r e g n s k a b e r n e rækker tilbage
(1584), har kirken haft to egentlige klokker
(jfr. d o g †tårnur), en stor (nr. 1 og †nr. 1, 3, 4) og

1) (Fig. 63), 1728, den store klokke, støbt af
J o h a n Valentin Müller i H a m b o r g , t v m . 102 cm.
K l o k k e n har profilering ved o v e r g a n g e n m e l lem legeme og slagring og om halsen to bladb o r t e r k a n t e n d e et b å n d m e d reliefversalerne:
»Naar ieg lyder/ ieg i n d b y d e r / H e r r e n s H i o o r d /
til N a a d e n s B o o r d « . Verset når, s o m de øvrige,
tilsvarende indskrifter k u n halvt om klokken; på
legemet læses: »Iohann Valentin Muller o m støbte m i g in H a m b u r g 1728«, på slagringen:
»Ære w æ r e den treenige almegtige G u d i det
h ø y e fred paa lorden. R . N . K . W . « Initialerne
står for »Rasmus N ø h r i n g Kirke Værge«. H a n kene er profilerede og fæstnet til en nyere slyng e b o m af eg.
E f t e r støbningen i H a m b o r g , hvortil m e d g i k
f o r g æ n g e r e n fra 1612 (†klokke nr. 4) og en lille
†kvarterklokke (†klokke nr. 5), blev k l o k k e n
1729 beslået, 2 8 og e n d n u 1730 arbejdedes m e d
dens o p s æ t n i n g i et n y t o p h æ n g , f o r m e n t l i g allerede da i søndre g l a m h u l (jfr. ovf.). 2 0 1744 var
k l o k k e n nedtaget for reparation af o p h æ n g e t , 2 8
ligeledes 1780, da aksel og b o m fornyedes, 3 0 og
1806, da lejet var itu. 2 0 1813 var knebelen faldet
ned u n d e r ringningen, 2 2 1838 sattes m a l m b ø s ninger i m u r e n for at lette r i n g n i n g e n »udefra«
(dvs. fra j o r d e n ) , og såvel 1826, 1834, 1858 s o m
1867 nævnes reparationer. 2 8
2) (Fig. 64), 1755, støbt af Caspar K ö n i g i Vib o r g , t v m . 80 cm. K l o k k e n har profilering
oventil og ved o v e r g a n g e n m e l l e m legeme og
slagring, samt på halsen en perlestav h v o r a f
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vokser bladværk og store stjerner. På legemet
læses reliefversalerne: » C o n v o c o Rincopiæ P o p u l u m / c u m Pulsor in Æ d e m / q u a m sibi vult
s u m m u m / N u m e n habere sacram/ C h : Worg o d / Cur(ator) Templi/ Casparus K ö n i g m e fed t Wiburgi« (Når j e g ringer, kalder j e g m e n i g heden s a m m e n i R i n g k ø b i n g til det hus, s o m
den højeste g u d d o m vil have sig helliget. C h .
W o r g o d , kirkeværge. Caspar K ö n i g g j o r d e m i g
i Viborg). O p h æ n g t i egetræsslyngebom.
E f t e r støbningen i Viborg (af †klokke nr. 2)
angaves klokkens v æ g t til 41 lispd. 1794 fik den
n y e »pander« (lejer), 30 og 1838 gjordes s a m m e
f o r b e d r i n g af r i n g n i n g e n fra j o r d e n s o m for den
store klokke. 2 8
†Klokker. 1) Storklokke, tidligst n æ v n t 1587,
o m s t ø b t 1592-96 (jfr. †nr. 3). 2) Lilleklokke, tidligst n æ v n t 1587. 1612 blev dens t r æ v æ r k (klokkestol) flyttet, f o r m e n t l i g til lilleklokkens senere
k e n d t e sted i tårnets østre g l a m h u l (jfr. ovf.).
1625 og 1730 repareredes den lille klokke, 2 0 der
vejede 32 lispd. 3½ pd. ved o m s t ø b n i n g e n 1755

(jfr. k l o k k e nr. 2). 3) Storklokke, 1592-96, da
der for dens s t ø b n i n g m . m . betaltes 68 rdl. og 2
½ sk. grot. O m s t ø b t i H a m b o r g 1612 (jfr. †nr.
4). 4) Storklokke, støbt 1612 i H a m b o r g . Til
dens ny k l o k k e v æ r k , vistnok i tårnets søndre
g l a m h u l (jfr. ovf.), anskaffedes fire egestolper. 2 0
1713 var k l o k k e n slidt »udi kronen«, ligesom
den ene side frygtedes at gå i stykker. 2 8 1720
blev den taget ned af tårnet for indskibning til
o m s t ø b n i n g , 5 7 m e n k o m først af sted 1728 (jfr.
k l o k k e nr. 1). 5) Lille kvarterklokke, m å s k e u r k l o k k e inde i kirken, o m b s t ø b t 1728 (jfr. †tårnure og k l o k k e nr. 1). 28
N y e r e †klokkestol af eg til to klokker, opsat
ved tårnets restaurering 1866. †Klokkestole.
1611-12 h a v d e kirkens to klokker hver deres
»træværk«, 2 8 idet s t o r k l o k k e n f o r m e n t l i g s o m
senere havde klokkestol i tårnets søndre g l a m hul, lilleklokken i det østre (jfr. ovf.). 1623-25
anskaffedes egespær til den store klokkes stol,
1730 n y t k l o k k e t ø m m e r til den lille klokkes,
idet den gamles t ø m m e r solgtes på auktion.
1794 var klokkestolenes bjælker og stivere f o r rådnede, og alt m å t t e repareres m e d b r u g af
jern, kalk, bjælker, fjæle, s ø m og bly - det sidste
til at beklæde træet med. 1 7 1
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Fig. 64. Klokke nr. 2 (s. 132), 1755, støbt af Caspar
König i Viborg. HW fot. 1996. - Glocke, ein Guß des
Caspar Königs in Viborg, 1755.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Indledning. Kirkerummet og dets gulv var frem til
tiden o. 1800 langt mere eftertragtet som begravelsessted end kirkegården. Det gav sig til kende i en rig,
indendørs gravkultur, der nu næsten alene er repræsentert af kirkens to prægtige epitafier fra o. 1614 og o.
1652. Deres oprindelige plads såvel som anbringelsen
af yderligere to †epitafier fremgår af en indretningsplan 1733-1841 (fig. 19). Herpå er også angivet en
†åben begravelse (dvs. med frit stående kister) fra 1693 i
en lille †tilbygning nord for koret, mens ni †murede
begravelser under korets og skibets gulve er søgt sammentegnet på en kælderplan (fig. 16). Under korsfløjen savnedes sådanne gravkældre, men også her
var begravelse eftertragtet; således fandt eksempelvis
borgmester Claus Ibsen Bang (†1710) sit sidste hvilested »i korskirkens muld«. 2 8 Der betaltes efter kirkens takst ikke blot for gravstedet, men også når familiegravstenen skulle optages og atter pålægges ved
nye kistenedsættelser. De murede begravelser nedlagdes 1841, da deres kister nedsattes på kirkegården. Fra
kirkens begravelser stammer enkelte †kistekrucifikser
og -beslag af bly.
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Ikke mindre hårdt er det gået ud over de mange
ældre gravsten, der fandtes på kirkegårdsgrave, men
som først og fremmest dannede gulvdække og m a r kerede begravelsen, indtil den med tiden hjemfaldt til
kirken. Stenen kunne da sælges, således afhændedes
1747 hele 17 kasserede ligsten, 172 der typisk blev købt
af private med henblik på nyhugning og genbrug. 1 7 3
Da indendørs begravelser blev forbudt 1805 var afviklingen af gravminderne allerede i gang, således
bortauktioneredes næsten alle kirkens gravsten 1790,
1804 og 1816 til brug som trappesten o.lign. i byens
og egnens huse. 174 Fra sådan brug hidrører hovedparten af de 14 nogenlunde helt eller stumpvis bevarede gravsten. De synes hovedsagelig at tilslutte sig
typer og former, som kendes fra de to Ribekirkers
store gravstenssamlinger (DK Ribe 585ff., 776ff.,
789ff.). Af arkivalier, især auktionslisterne 1790, 1804
og 1816, kan endvidere udlæses navne og årstal for
hen imod 60 †gravsten. Otte †gravfliser repræsenterer
en gravmindetype, der især benyttedes over spædbørn og unge, ligesom fliser kunne have karakter af
markeringssten på erhvervede gravsteder, som endnu
ikke var benyttet og belagt med nogen egentlig gravsten (DK Ribe 524, 645ff.).

Epitafier. 1) (Fig. 65), o. 1614, sat af sognepræst
Iohannes Iuari B o r c h i u s (Jens Iversen Bork)
over sin h u s t r u A n n a D, Nicolai (Fru A n n a
Nielsdatter) o g forsynet m e d begges p o r t r æ t t e r
(fig. 83). Ifølge de vidtløftige latinske indskrifter
blev den længselsfuldt savnede h u s t r u u n d e r sin
tiende barsel »blidt kaldt herfra til A b r a h a m s
skød 10. j u n i 1614, 28 år g a m m e l « . Epitafiet er et
s m u k t renæssancearbejde, arkitektonisk o p b y g get m e d vinger, t o p - og h æ n g e s t y k k e i f o r m af
velskåret rulleværk. D e t højrektangulære, p r o filkantede storfelt flankeres af spinkle frisøjler
m e d attisk base, æggestavskapitæl og vulstringe
til m a r k e r i n g af et p r y d b æ l t e (påmalet). O v e r
søjlerne har f r i s e f r e m s p r i n g e n e beslagværk m e d
roset, u n d e r d e m brydes p o s t a m e n t e t af k a n n e lerede v o l u t f r e m s p r i n g . H æ n g e s t y k k e t har e n g lehoved over et rektangulært skriftfelt, v i n g e r n e
halve s l y n g b å n d s m e d a l j o n e r m e d englehoved,
frugtklase og et h a v f r u e a g t i g t væsen, der f o r n e d e n løber ud i en volut. I topgavlen r u m m e r
rulleværket også f r u g t i b u n d t e r og danner i
m i d t e n en m e d a l j o n .
Ægtefællernes portrætmalerier har f o r m af
guldindfattede brystbilleder i storfeltets nedre
h j ø r n e r (fig. 83). Jens Iversen B o r k s træk svarer

her tydeligt til den senere gengivelse s a m m e n
m e d hans anden h u s t r u (se epitafium nr. 2 og
fig. 66). 175 P o r t r æ t t e r n e suppleres af et malet k r a n i u m i topgavlens m e d a l j o n . D e n ø v r i g e staffering er delvis original, m e n ved a f d æ k n i n g e n
1934 n o g e t opfrisket og suppleret. G r u n d f a r v e n
er en m ø r k g r ø n m e d b r u n t , lidt rødt, beige, f o r gyldte sirater og på de grå søjleskafter p r y d b æ l ter, der er malet s o m beslagværk. Gravskrift
m e d f o r g y l d t kursiv på b r u n b u n d i p o s t a m e n t feltet; storfeltet har sort b u n d . Dets øvre del
r u m m e r et digt, der til venstre gengives på latin
(hvide versaler), til h ø j r e i dansk oversættelse
(hvid fraktur), og s o m lader h u s t r u e n tale til sin
m a n d u n d e r overskrifterne: »Vxor defvncta
l v g e n t e m m a r i t v ( m ) compellat/ E n A f d ø d
Q u i n d e Taler til sin Sorgefuld M a n d « . H e r g e n gives digtets danske f o r m :
»Min Tiende Fødzels store Smerte/ Gick m i g ,
kier' h o s b o n d / nest til H i e r t e . / D e t kierist der
effter/ ieg Satte til/ D e t maa saa skee ihuad G u d
vil./ Vor f e m smaa B ø r n har ieg hoss m i g / De
andre f e m beffalis dig./ Jeg i Glæde m e t disse
M i n e / Foruenter dig Oc alle D i n e . / N a a r wi her
samlis effter G u d s villie/ Tratz d ø d e n skal oss
m e e r atskillie. Du h a f f d e m i g vel aff Hiertet
Kiær/ M e n Jesus elsker m i g M e g e t m e e r . / Vær
trøst, oc k o m , at wi t i l s a m m e n / K a n d leffue m e t
Christ i Ro oc g a m m e n / Oc v o r Kierlighed R e n o u e r e / I Christ v o r b r o d e r oc b r u d g o m kiære«.
I storfeltets nedre del taler han i et latinsk digt
til h e n d e u n d e r en tilsvarende overskrift: »Maritvs M o e s t v s ad t v m v l v m melitissimæ vxoris«
(den s o r g f u l d e æ g t e m a n d ved sin allerkæreste
hustrus grav). D e t er a n f ø r t m e d hvid kursiv og
afsluttes af n a v n e n e på de ti fælles b ø r n , o p f ø r t i
gylden f r a k t u r imellem portrætterne: »Cara patri, liberis, fueras et cara m a r i t o / Cunctis cara
bonis, carior A n n a D e o . / Tot partes animæ,
q u o t m a n d o funera terræ/ Infero sic D o m i n i semisepultus agro« (Anna, du var elsket af din far
og dine b ø r n og elsket af din m a n d , / elsket af
alle g o d e m e n n e s k e r og e n d n u m e r e elsket af
G u d . / Så m a n g e m e n n e s k e r j e g lægger i j o r d e n ,
så m a n g e dele af m i n sjæl/ anbringer j e g , selv
halvt begravet, i H e r r e n s ager), M e t t e Jensdaatter/ Peder J e n s s ø n / Karen Jensdaatter/ Karen
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Fig. 65. Epitafium nr. 1 (s. 134), o. 1614, sat af sognepræst Jens Iversen B o r k over hustruen Anna Nielsdatter.
HW fot. 1996. - Epitaph, errichtet von Pfarrer Jens Iversen Bork für seine Frau Anna Nielsdatter, um 1614.
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Jensdaatter/ Hans Jenssøn/ Hans Jenssøn/ Mette
Jensdaatter/ Iffuer Jenssøn/ Kield Jenssøn/ Chresten Jenssøn«. Endelig læses i frisen m e d gylden
fraktur på b r u n bund: »Den som O f f u e r w i n d e r
hannem Wil Jeg Giffue...Aabenb. 2 v. 7«, og i
hængestykket tilsvarende: »Vor Frelser Sød/ Ved
Blod hin R ø d / har giort Oss Reene Oc Klare./
Effter vor D ø d / i Abrahams Skiød/ Kand wi
huile Vden fare«.
Epitafiet havde sin gamle plads på den få år
ældre korsfløjs vestvæg (jfr. fig. 19), hvilket gav
anledning til den urigtige antagelse, at Jens Bork
skulle have opført korsfløjen. 1 7 6 1828-32 indgik
epitafiet i en rokade m e d nr. 2 (jfr. ndf.) og fik
sin plads på korets nordvæg, 1 7 7 hvor det stadig
hænger. En restaurering 1888 ved maler
H. F. Svendsen, Københann, 1 1 4 omfattede træværkets opmaling »i oprindelig stil«, atter fjernet ved epitafiets istandsættelse 1934. En rent
konserverende istandsættelse er foretaget 1996.
2) (Fig. 66), 1652, over Hans Hansen Kier (jfr.
†orgel), f o r d u m sognepræst her i menigheden
og i R i n d u m i 26 år samt provst i Hindherrit i 23
år, †28. aug. 1652 i hans alders 52. år, og hans
hustru Karen Jensdatter, †12. sept. 1677 i hendes
alders <63.> år. De levede kærligt sammen i
<26> år og blev af Gud velsignet med elleve
børn, fem sønner og seks døtre. Hustruens
dødsår er en fejlopmaling for det rigtige, 1672,
der endnu læstes 1765. 178 O p b y g n i n g e n , med
malet årstal »1652«, er i velskåret bruskbarok
m e d et ottesidet maleri, der viser ægtefællerne
og deres børn knælende m e d samt Karen Jensdatters første mand, Jens Iversen Bork, hvis
portræt er u d f ø r t som en skygge mellem ægtefællerne.
Malerifeltet, i n d r a m m e t m e d kraftige profiler
og æggestav, har oventil en ydre, tresidet
r a m m e med store tandsnit og hviler som epitafiets bruskvinger på en meget bred og svær postamentbjælke m e d svajet profil.
Bjælken danner kraftige fremspring yderst,
hvorpå der på bruskplinte med englehoved står
to høje, tynde frifigurer, repræsenterende henholdsvis det gamle og det ny testamente. Til
venstre står Moses, der m e d venstre hånd støtter
lovens tavler m o d jorden, mens højre hånds stav

mangler, til højre en velsignende Johannes D ø beren (fig. 67), der har gudslammet stående på
tværs bag sine underben. Mens vingernes øvre
del blot fremtræder udsavet og danner baggrund for to skråtstillede kors (det venstre m e d
kobberslange), har vingerne i øvrigt reliefskåret
bruskværk. Det danner glorieagtige muslinger
bag frifigurernes hoveder og løber yderst ud i
nøgne hermer, en kvindelig (til højre) med
brændende hjerte (fig. 67) og en mandlig, der
har mistet en tilsvarende, løftet genstand. Topgavlens bruskværk krones af englehoved, og
under postamentfremspringene er der beskedne,
tilsvarende hængestykker m e d to drueklaser,
der flankerer et mandligt hoved (til venstre) og
et kvindeligt, der fremtræder fjernt d r ø m m e n d e
og let vendt m o d hinanden. De flankerer et
større hængestykke, hvis kantende bruskværk
r u m m e r andre småhoveder, og som krones af en
stor konsol i f o r m af en engel med foldede hænder.
Stafferingen er delvis original m e d årstallet
»1652« over gravskriften, der læses m e d forgyldt fraktur på sort bund i det store hængestykke. Grundfarven er grå, stedvis m e d malet
beslagværk, og endvidere er brugt rødt, to
grønne, sort, karnation og meget guld. Forgyldte på sort bund er også de øvrige indskrifter. På postamentets fremspring læses under
Moses: »Lowen er gifven ved Mosen, Naade oc
Sandhed er blefve(n) ved Jesum Christum, Ioh:
1 v. 17«, under Johannes: »See, det er Guds Lam,
som bær Verdens synder, Ioh. 1 (v. 19)«, og i
topgavlen forkyndes med versaler: »Vivo ego,
vos etiam vivetis« (jeg lever og I skal leve, Joh.
14, 19).
Maleriet, udført i olie på træ, har grå baggrund med hvidgråt hængedraperi og viser præstefamilien knælende på et rødt klæde. Hans
Kjær, med lille kalot, er gråsprængt og har lagt
venstre hånd m o d brystet, mens han i sin højre
holder en bog. Karen Jensdatter er hulkindet
m e d hænderne bedende og bærer sort, stærkt
kriget hue og hvid, opstående krave. De levende
børn er ligeledes vist i sort, bedende, pigerne
bag moderen klædt som hende (de tre yngste
dog uden hue), tre drenge bag faderen m e d
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Fig. 66. Epitafium nr. 2 (s. 136), 1652, over provst Hans Hansen Kjær, hans hustru Karen Jensdatter, deres elleve
b ø r n samt hendes første m a n d Jens Iversen Bork (på maleriet indsat skyggeagtigt mellem ægtefællerne). HW
fot. 1996. - Epitaph für Probst Hans Hansen Kjær, seine Frau Karen Jensdatter und ihre gemeinsamen elf Kinder sowie
den ersten Ehemann Jens Iversen Bork (auf dem Gemälde zwischen den Ehegatten schattenhaft eingefügt), 1652.
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halvlangt, lyst hår og små hvide kraver. 1 7 9 Foran
d e m står to små tidligt a f d ø d e d r e n g e b ø r n i
h v i d e gevandter, og m e l l e m de to i gravskriften
n æ v n t e ægtefæller ses s o m n æ v n t skyggeagtigt
Karen Jensdatters første m a n d Jens Iversen
B o r k , tydeligt genkendelig i f o r h o l d til hans
fremstilling s a m m e n m e d sin første h u s t r u (epit a f i u m nr. 1, fig. 83a). 173 Af b ø r n e n e har flere
m o d e r e n s smalle ansigt og alvorsmine; friskest
malet virker den m i n d s t e d r e n g yderst til v e n stre (fig. 68).
Epitafiet har i o p b y g n i n g og udførelse sidestykker i bl.a. Skive og G r ø n b æ k kirker (Viborg
amt) og skyldes f o r m e n t l i g en d y g t i g V i b o r g -

mester. 1 8 0 B e m a l i n g e n m i n d e r bl.a. v e d sine
s k a b e l o n m ø n s t r e om 1600'ernes staffering af o r gelfacaden og pulpiturerne, der s o m de sidstes
malerier er h e n f ø r t til o. 1636 og tilskrevet to
Ribemalere. I det m i n d s t e én af disse, J a k o b van
M e u l e n g r a c h t , mestrede også p o r t r æ t m a l e r i e t
og synes til Ribe d o m k i r k e at have u d f ø r t epitafieportrætter nært beslægtet m e d H a n s Kjærs.
N æ v n e s må især maleriet af sognepræst Lauge
A n d e r s e n Vedels familie fra o. 1648, h v o r de på
maletidspunktet afdøde, h a l v v o k s n e d r e n g e er
gengivet tilsvarende, skyggeagtigt s o m Jens
Iversen B o r k (DK Ribe 558f). 181 D e t er derfor
sandsynligt, at maleriet og vel stafferingen s o m
helhed skyldes J a k o b van M e u l e n g r a c h t .
Epitafiet over H a n s H a n s e n Kjær, der 1633-36
var en h o v e d k r a f t i kirkens anskaffelse af o r gel, 182 h a n g oprindelig på korets n o r d v æ g nær
dette (jfr. fig. 19). 1828-32 177 veg det her for nr. 1
(jfr. ovf.) og flyttedes til sin n u v æ r n e d e plads
vestligst på skibets n o r d v æ g . H e r g e n n e m g i k
epitafiet 1888 en restaurering ved H. F. S v e n d sen, K ø b e n h a v n , hvis o v e r m a l i n g e r til dels er
fjernet ved istandsættelse 1934. F o r n y e d e k o n serveringer er foretaget 1964 og 1996.

Fig. 67. Epitafium nr. 2 (s. 138), 1652, udsnit, Johannes Døberen og kvindeherme pegende på Kærlighedens brændende hjerte. HW fot. 1996. - Johannes der
Täufer und eine auf das brennende Herz der Liebe zeigende
Frauenherne. Ausschnitt aus Epitaph, 1652.

†Epitafier. 1) O.1603, over b o r g m e s t e r Frederik B u s k (jfr. prædikestol), hans h u s t r u Lisbeth
Iversdatter (†1619), deres 12 b ø r n samt hendes 2.
m a n d , b o r g m e s t e r Peder Pedersen Skriver (†o.
1627). 183 Epitafiet h a n g e n d n u 1817 på korets
sydvæg, 1 8 4 nær den af Frederik B u s k skænkede
prædikestol (jfr. fig. 19). N e d t a g e t 1841, da kirken b o r t a u k t i o n e r e d e et g a m m e l t epitafium,
s o m købtes af k ø b m a n d Søren H a r p ø t h for 4
m k . 14 sk. 185
2) Snarest barokt, da dets rester ved a f h æ n d e l sen 1810 anførtes s o m en egeplade, to stk.
»overkroner«, en »underkrone« samt fire engle
(barokke putti?). 171 G r a v m i n d e t kan have tilhørt
en skipper, da kirkens epitafier 1759 sagdes at
være sat over »præsterne, skippere og b o r gere«. 1 8 M å s k e er det identisk m e d et 1778 o m talt »nederste epitafium«, 1 1 4 i så fald vel opsat
vestligst på skibets n o r d v æ g . 1791 m å t t e epitafiet nedtages for reparation, m e n viste sig »faldefærdigt« og sagdes 1810 at være faldet ned
nogle år før. D e t må være sket 1792, idet m a n da
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Fig. 68. D e n yngste søn af provst Hans Hansen Kjær og Karen Jensdatter, udsnit af maleri på epitafium nr. 2 (s.
138), 1652. HW fot. 1997. - Der jiingste Sohn von Probst Hans Hansen Kjær und Karen Jensdatter. Ausschnitt aus
Gemälde von Epitaph, 1652.

140

RINGKØBING KIRKE

f j e r n e d e dets j e r n o p h æ n g og lod m u r e n bag det
u d s p æ k k e og kalke. 1 7 1
Gravsten og -fragmenter. 1) (Fig. 69) o. 1600,
over Iver Nielsen og hans kære hustru, m å s k e
b o r g m e s t e r e n af dette n a v n (jfr. prædikestol),
hvis enke levede 1587. 186 Lys kalksten, nu
185x121 cm m e n afkortet f o r n e d e n og o p r i n d e lig m e r e end to m e t e r lang. M i d t på den afslidte
flade ses et nu t o m t b o m æ r k e s k j o l d i m e d a l j o n , i
de ø v r e h j ø r n e r m e d a l j o n e r m e d k o n t u r e r af basunblæsende engle. Gravskriftens rester, i i n d h u g g e d e versaler, f o r l ø b e r langs siderne i tre linj e r og må f o r n e d e n have sluttet sig til m e d a l j o ner s o m de øvre. Læses kan k u n b r u d s t y k k e r ,
langs den ene side: »Her leger v n d e r dene sten i
hvile oc ro Ifver Nielse[n] och hans kiere
h v s t r o . . « , langs den anden bl.a. resterne af en
datering: »nest m a n d a g efter Maria [Bebujdelsedag..«. U d f o r m n i n g e n m e d b o m æ r k e s k j o l d ,

randskrift og h j ø r n e m e d a l j o n e r har adskillige sidestykker i Ribe både lidt f ø r og lidt efter
1600. 187 Nu lagt s o m tærskelsten f o r a n d ø r e n til
tårntrappen.
*2-4) O.1600-25, i alt 13 eller flere f r a g m e n ter, nu g e n b r u g t s o m trappetrin i T o l d b o d e n
ved havnen. Alle f r e m t r æ d e r nu sorte s o m følge
af jævlig i n d g n i d n i n g m e d fedtelse, m e n stenenes egen farve skal efter sigende være lys, f o r m e n t l i g kalksten. Syv af s t y k k e r n e har rester af
dekoration eller skrift og synes at k u n n e h e n føres til m i n d s t tre n o g e n l u n d e samtidige sten.
2) M e d indskrift (intet bevaret) i rulleværkskart o u c h e og evangelistmedaljoner i h j ø r n e r n e . Til
stenen h ø r e r to rektangulære stykker, det ene
111x37 cm m e d M a t t æ u s m e d a l j o n , det andet
131x37 c m m e d M a r k u s m e d a l j o n , b e g g e s t u m per har rester af kartouchens kant. 3) Af type
s o m nr. 1, m e d centralt b o m æ r k s k j o l d , h v o r a f
halvdelen er i behold på et i øvrigt glat f r a g m e n t , 180x61 cm. Til stenen synes også at have
h ø r t enten en trekantet h j ø r n e s t u m p (største mål
55 cm) m e d basunblæsende engel i m e d a l j o n
(jfr. nr. 1) eller to større, rektangulære stykker
m e d evangelistmedaljoner i h j ø r n e r n e , det ene
96x35 cm (med J o h a n n e s ø r n ) , det andet 112x43
cm m e d rester af Mattæusengel. 4) M e d m i d t fladen optaget af i n d h u g g e t versalskrift; bevaret
er et k n æ k k e t f r a g m e n t , 111x43 cm, der i den
ene side har afslutningen på op i m o d ti linjer, og
s o m i øvrigt er glat til kant. Til stenen k a n e n d videre have h ø r t det ene af de u n d e r nr. 3 n æ v n t e
sæt h j ø r n e m e d a l j o n e r .
5) Formentlig 1600'erne, over ukendte, sortgrå kalksten, 190x100 cm, helt udslidt. Nu h e n lagt s o m tærskelsten foran i n d g a n g e n til n o r d r e
korsfløj.

Fig. 69. Gravsten nr. 1 (s. 140), o. 1600, over Iver
Nielsen og hans hustru. HW fot. 1997. - Grabstein für
Iver Nielsen und seine Ehefrau, um 1600.

*6) (Fig. 70a-b) o. 1625-75, et f r a g m e n t af
kalksten, 144x47 cm, der har u d g j o r t en del af
stenens venstre side m e d det nedre h j ø r n e . S t y k kets øvre parti viser en stående m a n d , der hæver
h ø j r e h å n d til gestus, m e n s hans venstre er lagt
beskyttende på h o v e d e t af et lille, næsten n ø g e n t
barn, der står i b ø n ved hans fødder. Begges
åsyn er løftet og v e n d t ind m o d stenens midte,
h v o r m a n af et skriftfelt ser begyndelsen til seks
linjer (reliefversaler) og d e r u n d e r lidt vegetativ
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den O p s t a n d n e s s k y b r æ m m e og slangen (med
æble i m u n d e n ) , til venstre en putto, der læner
sig m o d et k r a n i u m m e d timeglas. D e t andet
stykke r u m m e r det meste af Lukasmedaljonen i
stenens nedre, venstre h j ø r n e . Til h ø j r e for den
ses øverst lidt af skriftfeltet, d e r u n d e r en s t u m p
af et m i n d r e felt i laurbærkrans, hvortil endvidere synes at have h ø r t lidt b r u s k o r n a m e n t i k .
Stykkerne har b e g g e sekundære huller m i d t p å
fra b r u g s o m stabelsten. I R i n g k ø b i n g M u s e u m
u d e n oplysninger (inv.nr. 5204x2-3).

Fig. 70a-b. *Gravstensfragment nr. 6 (s. 140), o.
1625-75. a. Helhed. b. Udsnit, engelmedaljon. I
Ringkøbing Museum. HW fot. 1997. - *Fragment
eines Grabsteins, um 1625-75. a. Gesamtansicht. b. Detail, Engelsmedaillon.

o r n a m e n t i k . M a n d e n , der står i en smal niche og
har u d g j o r t en h e r m e , da hans h o v e d kantes af
to kapitælvolutter, må have skullet forstås allegorisk i s a m m e n h æ n g m e d en tilsvarende nichefigur ved skriftfeltets h ø j r e side. 188 U n d e r h a m
læses det første af en skriftlinje »Gud s o m
gav..«, og i stenens h j ø r n e ses det meste af en
m e d a l j o n m e d en engel, der sidder i en skykrans
og holder et timeglas (fig. 70b). Stenens o p b y g ning er typisk for årtierne o. 1650, og reliefhugningens g o d e kvalitet kan f.eks. sammenlignes
m e d V a r d e b o r g m e s t e r e n Steffen Nielsens f o r n e m m e gravsten fra o. 1659 (DK Ribe 1435). I
R i n g k ø b i n g M u s e u m u d e n oplysninger (inv.nr.
5204x1).
*7) (Fig. 71) o. 1650-75, bevaret er to n o g e n lunde kvadratiske f r a g m e n t e r , kalksten, 44x45
cm og 43x42 cm. Stenen synes at have haft et
centralt skriftfelt m e d k r o n e n d e relief af den o p standne Kristus, t r æ d e n d e på den gamle slange,
endvidere h j ø r n e m e d a l j o n e r m e d evangelisterne, de to nedre flankerende et felt i laurbærkrans, samt i ø v r i g t u d f y l d e n d e f o r k r æ n k e l i g hedssymboler. D e t større stykke s t a m m e r fra
stenens øvre, venstre del, idet m a n f o r o v e n ser
kanten af h j ø r n e m e d a l j o n e n , til h ø j r e n o g e t af

*8) (Fig. 72) o. 1650-1700, et trekantet f r a g m e n t af kalksten, største mål 39 cm, m e d rester
af syv linjer reliefversalskrift, bl.a. læses navnet
»Lauri..« og årstallet »A(nn)o 166..«. I R i n g k ø bing
Museum
u d e n oplysninger
(inv.nr.
5204x4).
*9) (Fig. 72) o. 1700-1750, et f r a g m e n t af grå
kalksten, 62x28 cm, m e d rester af indskrift over
»velforne[mme] Hans..«. Stenen har været af
b a r o k t y p e m e d storakantusløv o m g i v e n d e et
centralt, højovalt skriftfelt, k r o n e t af en m i n d r e
bladkrans, s o m holdes m e l l e m to engle i stenens
øvre hjørner. D e t bevarede f r a g m e n t o m f a t t e r
stenens midterste overkant m e d n o g e t af en sådan k r o n e n d e krans (laurbær), h v o r i læses begyndelsen af f e m linjer m e d i n d h u g g e t versalskrift. Langs kransens overside ses den ene engels a r m og lidt af vingen, derunder akantusløv
og allernederst en s t u m p krans, vistnok også
akantus, der må repræsentere kanten af det centrale skriftfelt. Gravstenens o p b y g n i n g kendes
bl.a. fra K n u d H a u c h s og Sophie B r u n s (o.
1703) samt h a n d e l s m a n d Peder K n u d s e n s (1739)
sten, b e g g e i Ribe S. Katrine kirke (DK Ribe

Fig. 71. *Fragmenter af gravsten nr. 7 (s. 141), o.
1650-75. I Ringkøbing Museum. HW fot. 1997. *Fragmente eines Grabsteins, um 1650-75.
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Fig. 72. *Gravstensfragmenter, til venstre nr. 8, o.
1675-1700 (s. 141), til højre nr. 9, o. 1700-50 (s. 141). I
R i n g k ø b i n g M u s e u m . HW fot. 1997. - *Fragmente
von Grabsteinen, um 1675-1700 (links), um 1700-50
(rechts).

799, 802). I Ringkøbing M u s e u m uden oplysninger (inv.nr. 5204x5).
10) (Fig. 73) o. 1775, over en ukendt handelsm a n d eller skipper, spor af genbrug. Grå kalksten, 240x156 cm. Stenen er af baroktype med
centralt, højovalt skriftfelt og fire i hjørnerne
svævende putti, der mellem sig holder bredovale laurbærkranse, mens fladen i øvrigt u d fyldes af storakantus og enkelte rocailler. De
øvre engle slår ud m e d deres frie hænder, de
nedre blæser i basuner. Det t o m m e , udslebne
skriftfelt indfattes af en æggestav, der foroven
brydes af en musling, forneden af et englehoved
mellem to rocailler, som kan have r u m m e t de
afdødes b o m æ r k e r eller initialer. Den øvre laurbærkrans er næsten ødelagt ved sekundær pålægning af cement, m e n ses at have r u m m e t et
reliefhugget m o t i v som den nedre. Heri (fig. 74)
er udhugget et tremastet skib, til venstre for
hvilket der står en romersk soldat, som i sin
venstre hånd løfter en vægt, i den højre en nedadvendt genstand, der synes for tyk til at være
en slukket fakkel. Skibet må henvise til afdødes
befatteise m e d handel eller søfart, 189 men m o t i -

vet som helhed lader sig vanskeligt udlægge. 1 9 0
Gravstenen, der oprindelig må have haft sin
plads i kirkegulvet, ligger nu nær kirkegårdens
søndre indgang. Den øvre endes cementpålægning skyldes formentlig et her rejst kirkegårdsmonument.
*11) (Fig. 75) o. 1776 med fragmentarisk
gravskrift i indhuggede versaler over m a d a m e
Iepsen, *1720, †1776 i sin alders 56. år. H u n indgik ægteskab 1754 med skipper (Mattias) Jepsen,
†1773, og fik med h a m en søn og en datter. 191
Det nu utilgængelige fragment, 122x36 cm,
omfatter et parti af stenens venstre del m e d rest
af et højovalt skriftfelt i laurbærindfatning, der
foroven brydes af en rocaille. Ingen oprindelige
kanter er i behold, og fragmentets øvre og nedre
del er forhugget som følge af genanvendelse i en
havetrappe. Stenfragmentet f r e m k o m 1984 på
Rindumgaard (Rindum sogn), til hvis o m b y g ning og haveanlæggelse efter 1807192 stenen må
være erhvervet fra Ringkøbing. 1 9 3
12) O.1800, brugt (eller genbrugt) som kirkeg å r d s m o n u m e n t 1826 over (ritmester) Christian
Ehrenreich Brockdorff, *15. sept. 1734, gift
6. j u n i 1763, †21. aug. 1819 i en alder af 85 år,
medsamt hans hustru Henriette Brockdorff, f.
Pultz, *21. maj 1747, †.. april 1825. De levede i
ægteskab i 56 år og fik sammen .. børn af hvilke
seks var døde. 194 I indskriftens vanskeligt læste
afslutning nævnes foruden »hans efterladte«,
disses? »2 sønner og 6 [døtre]«, ligesom det synes at fremgå, at flere (af børnene?) er nedsat hos
dem. Sandsten, 205x132 cm, med konkavt afskårne hjørner og et kvadratisk, todelt skriftfelt,
der optager stenens midtparti i fuld bredde og i
hjørnerne har bueafskårne bladrosetter. Foroven
r u m m e s i et felt Brockdorffvåbenet (en flyvefisk), holdt af to vingede løver (fig. 76), mens et
tilsvarende, lavere felt forneden har en lille, central medaljon med sommerfugl. Til venstre for
den er oplysningen »Pålagt 1826« indhugget
med s a m m e gnidrede skriveskrift som den
egentlige gravskrift. Al skrift er derfor f o r m e n t lig tilkommet 1826, vel et par årtier efter at stenen i øvrigt er udført med henblik på at skulle
ligge i kirkegulvet. At stenen er indkøbt brugt
til pålæggelsen 1826, kan næppe udelukkes. M e n
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da B r o c k d o r f f v å b e n e t ikke synes sekundært, har
ægteparret vel selv ladet stenen u d f ø r e i g o d tid,
h v o r e f t e r dens indskrift er u d h u g g e t eller n y h u g g e t af deres arvinger. På kirkegårdens s y d lige del.
13) O.1800, over ukendte, g e n b r u g t o. 1909
over (stiftsfysikus) Erik B e g t r u p Holst, *12. okt.
1828, †26. april 1907, og h u s t r u A n n a Cecilie, f.
H u s t e d , *20. dec. 1844, †17. aug. 1909. 195 Grå
sandsten, 234x156 cm, m e d stor højoval krans,
dannet af to olivengrene, s o m f o r n e d e n er s a m m e n b u n d e t m e d en sløjfe og f o r o v e n lader en
s o m m e r f u g l (sjælen) fri. M i d t på stenen, h v o r
den oprindelige indskrift har haft plads, findes
nu den nye gravskrift på en dertil indfældet,
hvid m a r m o r p l a d e , 118x72 cm, der øverst bærer
O d d - F e l l o w o r d e n e n s tre ringe. På kirkegårdens
søndre del.
14) O.1800, over ukendte, g e n b r u g t 1835
over (møller) Niels Jensen Buch, *17. j u n i 1770,
†15. jan. 1834, og hans k o n e Birthe Andersen,
*30. marts 1774, (†9. m a j 1850), samt et tidligt
d ø d t barn, der efter årstallene ikke kan være deres, m e n s o m m å s k e var et barnebarn, <Birgitte
Buch, *1. marts 1839, †1[7.] j u n i 1840). Kalksten, 182x91 cm, m e d k o n k a v t afskårne h j ø r n e r
o g bred r a m m e m e d udfligede b å n d o g h j ø r nerosetter. Af første indskrift anes m i d t på stenen ordene »..svandt d u / . . D i g / . . E n g l e . . « . D e n
sekundære gravskrift, ligeledes i i n d h u g g e t skriveskrift, afsluttes m e d oplysningen »Paalagt
1835«. Et delvis læseligt gravvers tilslutter sig
den o. 1840 p å f ø r t e gravskrift over barnet:
< » O m nu M o d e r gik til G u d / Samledes m e d
Fader neden/..«>. Stenen må oprindelig have
ligget i eller ved kirken. G e n b r u g e n 1835 er sket
på kirkegården, h v o r den nu står op ad m u r e n
ved s y d i n d g a n g e n (jfr. fig. 5).
†Gravsten. H v o r ikke andet anføres, hidrører
oplysningerne fra auktionslisten det år, hvori
stenen angives s o m solgt. 1 9 6 1) O.1600, M e t t e
Nielskone, †1600. Solgt 1816. 2) O.1606, Hr.
Peder Andersen, †1606. Solgt 1804. 3) O. 1611,
(rådmand) Christen Svendsen, †1611.197 Solgt
1804. 4) O.1612, Poul Michelsen, ridefoged i
B ø v l i n g len og b o r g e r i R i n g k ø b i n g , †1612.
Solgt 1804 og 1816. 5) O. 1638, M a r e n H a n s -

Fig. 73. Gravsten nr. 10 (s. 142) over ukendt handelsmand eller skipper (jfr. detalje fig. 74). HW fot. 1997.
- Grabstein für einen unbekannten Handelsherrn oder Kapitän (vgl. Detail Abb. 74).

datter Simcox(?), †1638. Solgt 1804. 6) O.1646,
Peder Balvig, b o r g e r og k ø b m a n d i R i n g k ø bing, f ø d t i Tønder, †1646. Solgt 1816. 7)
O.1646, O l e Christensen, †1646. Solgt 1804. 8)

Fig. 74. Utolket motiv med romersk soldat og skib,
udsnit af gravsten nr. 10 (s. 142, jfr. fig. 73). HW fot.
1997. - Uninterpretiertes Motiv mit römischem Soldaten
und Schiff, Detail von Grabstein (vgl. Abb. 73).
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O. 1656, Christen Harbal, †1656. Solgt 1790. 9)
O. 1657, Laust Andersen, †1657. Solgt 1816. 10)
O. 1662, et barn af Hans Frandsen Heeboe.
Solgt 1816. 11) O.1665, k ø b m a n d Niels Nielsen,
†1665. Solgt 1816. 12) O. 1668, rådmand T h u e
Jensen, †1668. Solgt 1804. 13) O.1670, k ø b m a n d
Jørgen Jensen Stabye, †1670. Solgt 1816. 14)
O.1674, rådmand Hans (Jensen) R o n n u m (Ronum), rådmand, †1674. Solgt 1816. 15) O. 1676,
Magdalena Pedersdatter Hegelund, †1676. Solgt
1804. 16) O.1678, solgt 1816 som en gammel
ligsten over borgmester og rådmand (Jens) Sørensen (Bredal). 198 17) O.1686, Jens Jensen
Lyngvig, †1686. Solgt 1804. 18) O. 1687, k ø b m a n d Christen Christensens enke, †1687. Solgt
1816. 19-21) O.1690, 1692, 1695, Jens Biergs
datter, m o d e r og hustru, †henholdsvis 1690,
1692 og 1695 (jfr. nr. 37). Solgt 1790. 22)
O. 1694, Anna Pedersdatter Plovsgaard, †1694
(jfr. †lampe). Solgt 1804. 23) O.1695, ifølge
auktionslisten 1816 over Tue Tuesen, †1695, der
(vel urigtigt) nævnes som borgmester i Ringkøbing. 1 9 9 24) O.1698, Tue Olaisens børn,
†1698 (jfr. nr. 34). Solgt 1790. 25-26) O.1700 og
1707, Reinhold T..sens (Tuesens?) to børn,
†1700, og han selv, †1707. Solgt 1790. 27) Hans
Hansen, †1705. Solgt 1790 og 1804. 28) O.1707,
Reinholdt Fischer, †1707. Solgt 1804. 29) O.
1712, Christen Christensen Harboe, †1712.
S a m m e år betaltes for en ligsten på hans grav. 2 8
Solgt 1804. 30) O.1715, rådmand Peder Boesens
tre børn, †1714-15. Solgt 1804. 31-32) O.1716 og
udateret, den første over »Dorsk«, †1716, vel et
medlem af familien Torsk (jfr. †oblatæske), 200
solgt 1790, den anden over Johanne Dorsk, solgt
både 1790 og 1804. 33) O.1718, Peder Pedersen,
†1718. Solgt 1790. 34) O.1718, borgmester Tue
Olai (Olufsen), †1718 og hans (3.) hustru (Kirstine Hoffgaard, †1720).201 Solgt 1790 og 1804.
35) 1728?, Laurits Hansen Nyeland, †1725, og
hans hustru, †1722. Ifølge en antegnelse til kirkens regnskab 1728 var Laurs Nyelands ligsten
blevet udført af en stenhugger i Horsens. 5 7 Solgt
1816. 36) 1731-32 købte Lars R i n d o m (købmand
Laurids Nielsen Rindom) en lille sten til sit
barns lig. 20 37) O.1737, Jens Bierg, †1737 (jfr.
nr. 19-21). Solgt 1790. 38) O.1744, Anders

Busk, †1744. Solgt 1790. 39) O.1750, rådmand
Eskil Mikkelsen Rude og hans hustru. Kort før
sin død 1759 skænkede rådmanden kirken 40
rdl. på betingelse af, at han blev begravet nærmest muligt sin kone, samt at hendes gravsten
skulle være deres fælles. Endvidere skulle stenen
forsynes med kampesten og mur, så at den var
forhøjet i det mindste en halv alen over jorden.
Hans efterkommere skulle have pligt til at vedligeholde stenen »under Guds retfærdige vrede
og hæfn«. 2 3 1801 betaltes murmester Hans H o l m
for »rådmand Rudes grav at reparere«. 2 0 40)
O.1752, Jacob Elias H o f f m a n n , apoteker, †1752
(urigtigt). 202 Solgt 1816. 41) O.1747, m a d a m
Sparre, †1747. Solgt 1790. 42) O.1750, J o h n Jensen, †1750. Solgt 1790. 43) O. 1763, (Henrik
Henningsen) Broholm, †1763 (hører og k o r -

Fig. 75. *Fragment af gravsten nr. 11 (s. 142), o. 1776,
over m a d a m Jepsen. Nu på Rindumgaard. R i n g k ø bing M u s e u m fot. 1984. - *Fragment eines Grabsteins
für Madam Jepsen, um 1776.
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degn). Solgt 1790. 44) O.1769, Jens C r o n e r s
datter, d ø d f ø d t 1769. Solgt 1816. 45) O.1771,
Anna Catrine C r o n e r , †1771. 203 Solgt 1816. 46)
O.1774, j o m f r u Jensen, en søster til a m t s f o r valter (Frederik Christian) Lang. Solgt 1816. 47)
O.1778, apoteker (Johan Sebastian) Stabel,
†1778. Solgt 1816. 48) O.1778, M a d a m A n n e
Arent, ( k ø b m a n d Christen) Strandbyegaards 1.
hustru, †1778. Solgt 1816. 49) O.1783, M a r e n
Arent, †1783. Solgt 1816. 50-52) O.1785 og
1794, A n n a Cathrine, J o h a n n e s og Jens Andreas,
b ø r n af tolder Voigt, †henholdsvis 1785 og 1794
(drengene). Solgt 1816. 53) O.1787, Elisabeth
Marie, †1787, en slægtning(?) af »gamle tolder
Voigts hustru«. Solgt 1816. 54-55) 1789 betalte
tolder Voigt for to på kirkegården lagte ligsten,
en stor på sin salig kones, en lille på sine børns. 2 0
56-57) 1789 og 1791, Peder G e o r g og Frederich
Giørtz, †henholdsvis 1789 og 1791, b ø r n af p r æ sten (Balthasar) Giørtz. Solgt 1816. 58) O. 1790,
barnet Christiane Marie R i n d o m , †1790. Solgt
1816. 59-82) U d a t e r e d e er en sten over Peder
Bøllings datter, solgt 1790, en over Laurits Lauritsen, solgt 1804, m e n s f e m andre o p t r æ d e r i
auktionslisterne 1790, 1804 og 1816 s o m gamle
uden navn og årstal. O g s å 17 kasserede ligsten,
der solgtes 1747, er i øvrigt uoplyste. 1 7 2
†Gravfliser. 1) O.1616, Peder Christensen
W o g n b e r g , b o r g e r i R i n g k ø b i n g . Solgt 1816. 2)
O.1686, »1 flise«, ifølge auktionslisten 1816
over en r å d m a n d Busk, †1686. 204 3-7) Yderligere
f e m gamle fliser u d e n n a v n og årstal solgtes
1790 og 1816.
En †åben begravelse indrettedes 1693 af a m t s forvalter Villads A n d e r s e n (†1697, j f r . †alterk a n d e og alterskranke) i en af h a m o p f ø r t †tilb y g n i n g , indpasset i h j ø r n e t m e l l e m koret og
n o r d r e korsfløj (jfr. fig. 19 og s. 82). Ifølge s k ø det strakte b y g n i n g e n sig 7 alen ud fra koret og
7½ alen øst fra korsfløjen. Begravelsen fandtes i
kælderplan og h a v d e dør m e d n e d g a n g fra koret
samt to lufthuller ud til kirkegården. Til g e n gæld for skødet skænkede han kirken 50 rdl.
samt yderligere 50 rdl., s o m skulle stå hos h a m
selv, hans h u s t r u og b ø r n i deres livstid og tjene
vedligholdelsen. 2 0 5 1721 var der ikke i 20 år betalt for begravelsen, skønt lig både var indsatte
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Fig. 76. Udsnit af gravsten nr. 12 (s. 142), o. 1800,
over ritmester Christian Ehrenreich Brockdorff, øvre
del med Brockdorffvåbenet. HW fot. 1997. - Ausschnitt aus dem Grabstein für Rittmeister Christian Ehrenreich Brockdorff, Wappen im Oberteil, um 1800.

og udtagne, hvilket nu ønskedes påtalt, inden
hustruen Maria Pedersdatters 2. m a n d , k a m m e r a d v o k a t Nicolaus Friesse i K ø b e n h a v n , blev
indsat. 2 0 6 E f t e r klage over kapellets forfald bekostede h u n 1732 en reparation, og 1749 foretog
hendes b r o d e r s ø n , Peder Stephansen i Varde, en
ny istandsættelse. 2 0 H a n overlod s a m m e år begravelsen til sin fætters enke, J o h a n n e Nielsdatter C o l d i n g , ejer af Søgaard i N y s o g n , s o m begravelsen herefter tjente. 1812 stod den d r u k nede engelske kaptajn D a v i d Atkins en tid i begravelsen, inden hans kiste førtes videre til R a n ders. 2 0 7 E f t e r kancelliassessor H a n s Peder A m m nitzbøls d ø d 1821 ville enken ikke holde
begravelsen vedlige, h v o r f o r den nedlagdes og
kapellet blev n e d b r u d t . 4 9
†Murede begravelser. M e n s kirkegulvets gravsten (jfr. s. 86f.) i korsfløjen m a r k e r e d e u n d e r liggende jordbegravelser, lå stenene i skib og
k o r over m u r e d e g r a v k a m r e , af hvilke m i n d s t ni
kan uskilles ved rester og spor i de eksisterende
kældre (fig. 16a-i, j f r . s. 88f.). Da der i v æ g g e n e
f o r e k o m m e r m u n k e s t e n , må indretningen af
m e r e p e r m a n e n t e g r a v k a m r e vel gå tilbage o.
1600, m e n de fleste synes at have tilhørt baroktiden. Et »ligforordnings reglement« 1697-1729
anfører en pris af 4 rdl. for åbning af eksisterende begravelser, 6 rdl. for efter kistens n e d sættelse atter at få sten pålagt. Ikke b e n y t t e d e
k a m r e h j e m f a l d t til kirken; eksempelvis talte
k i r k e v æ r g e n R a s m u s N ø h r i n g 1721 om »begravelser, s o m m a n ej ved, h v e m har tilhørt, og ej
udi 20 a 30 vel over 60 år har været åbnet og eller
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lig nedsat udi«. Både til sådanne begravelser og
til gamle ligsten mente værgen, der var libhavere, »hvoriblandt jeg selv er een, som gerne
ville have en begravelse for en billig betaling til
kirken, og gerne forpligte mig, at de salige afdødes ben og støv skal blive samlet og bevaret i
begravelserne udi en god benkiste«. 5 7 Samtlige
gravkamre synes at være t ø m t 1841, da »de i
kirken værende ligkistelig og afdødes levninger« tillodes optaget og begravet på den gamle
kirkegård. 2 8
Den omstændighed, at gravkamrene kunne
benævnes både efter de første og de seneste b r u gere, er m e d til at vanskeliggøre nærmere u d redning af deres historie. Da de ni endnu erkendelige kældre under kirkegulvet kun usikkert lader sig identificere arkivalsk, er beskrivelsen her
opdelt, således at der først redegøres for k a m renes rester (a-i), derefter for de begravelser
(1-5), der kan udskilles i kilderne. De i kirkens
fyrkælder erkendelige, m u r e d e begravelser er
følgende, idet bogstaverne henviser til kælderplanen (fig. 16a-i):
a-b) I koret; sandsynligvis oprindelig to gravkrypter. Afgrænsningen m o d vest kan aflæses i
sydmuren, mens der ikke ses spor af en adskillelse mellem de to krypter. D e n østligste krypt
har korfagets fulde bredde, og dens n o r d - og
sydvæg støttes af hver to piller, mens den vestre
krypt er smallere. 208 Byggematerialet synes i
hovedtrækkene at være tegl af m o d e r n e format.
c-d) I skibets 1. fag; sandsynligvis oprindelig
to gravkrypter. Afgrænsningen m o d øst aflæses
i sydmuren (jfr. ovf.), m o d vest i både n o r d - og
sydmuren. Placeringen af krypternes nordre
m u r f l u g t kan skyldes en hensyntagen ved anlæggelsen til det herover stående pulpitur (nr. 1)
med orgel. En adskillelse mellem de to krypter
spores ikke, men antydes af en forskel i byggematerialet, idet sydmurens østre del er opført af
rå k a m p forneden og munkesten i blokskifte
foroven, mens vestre del er opmuret af tegl i
m o d e r n e format. En luftkanal omtrent midt i
sydvæggen var bevaret f r e m til restaureringen
1934-35 (sml. fig. 8b), men ses ikke længere.
e) I skibets 2. fag, nordøstre hjørne. N o r d væggen og et stykke af østvæggen er bevaret,

mens vestgrænsen ses som et skillerumsspor i
nordvæggen. O p m u r e t af små teglsten.
f) I skibets 2. fag, sydøstre hjørne. Sydvæggen bevaret, mens afgrænsningen m o d både øst
og vest er angivet ved spring i murflugten. En
bred luftkanal i sydmuren var bevaret f r e m til
1934-35 og giver sig endnu til kende indvendig
ved en tilmuring bindig med væggen. O p m u r e t
af små tegl.
g) I skibets 2. fag, sydsiden. Sydvæggen er
bevaret, mens afgrænsningen m o d øst og vest
angives af spring i murflugten. O p m u r e t af små
tegl.
h) I skibets 2. fag, sydvesthjørnet. Syd- og
vestvæggen er bevaret, mens afgrænsningen
m o d nord og øst ses i f o r m af rester af b o r t brudte helstens skillevægge. I sydmuren er en let
smiget luftsprække, der indvendig er tilmuret
bindig med væggen. Byggematerialet er teglsten af m o d e r n e format.
i) I skibets 2. fag, nordvesthjørnet. N o r d - og
vestvæggen samt en kort s t u m p af sydvæggen
er i behold, mens afgrænsningen m o d øst angives af et skillerumsspor. Krypten er tydeligvis
yngre end den sydfor liggende, idet sydvæggen
er skabt ved en halvstens skalmuring af den
ældre krypts nordvæg. I n o r d m u r e n en smiget
luftsprække, der indvendig er tilmuret bindig
med murflugten. O p m u r e t af små teglsten.
Arkivalsk kan følgende begravelser udskilles:
1) U n d e r korets vestlige del (fig. 16a-b) var der
fra gammel tid fri begravelse for sognepræsterne, deres hustruer og børn. 1700 fik provst
Johan Christopher Jacobsen Eilertz nedsat et
barn i sin begravelse, 2 8 1721 nedsattes han selv,
og 1769 måtte hans enke Mette Jensdatte Bagge
(†1769) og en datter søge særlig tilladelse for at
blive gravsat hos h a m og andre af familien. 209
Årsagen var givetvis de mange, forløbne år
samt det forhold, at korets gravkamre siden var
fyldt op. M e d begrundelse heri havde Johan Eilertz' efterfølger, provst Hans Allerup, således
1743 søgt og fået bevilget en begravelse uden for
koret (ndf. nr. 2). I forbindelse med provstinde
Eilertz' ansøgning 1769 oplyses, at der siden
1747 kun var sket én nedsættelse, nemlig 1767,
da Peder Tangs kone fik plads i sognepræsternes
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Fig. 77. *Kistekrucifiks og *kistebeslag af bly, o.
1675-1750 (s. 147). I Ringkøbing M u s e u m . HW fot.
1997. - * S a r g k r u z i f i x und *Sargbeschläge aus Blei, um
1675-1750.

begravelse, idet hun var datterdatter af provstinde Eilertz. 28 1791-92 istandsattes en begravelse
under koret, øjensynligt arbejdedes især i nord
under kapellanens skriftestol (jfr. fig. 19). Væggene blev n y o p m u r e t i tegl og kamp, en ny egebjælke lagdes ind, og t r æ r a m m e n over begravelsen blev sat i stand. 171 Arbejdet m e d f ø r t e o p tagelse af tre kister, men kun én blev nedsat
igen, idet de to andre var så gamle og forrådnede, at de måtte »nedgraves i jorden«. 2 8
2) »Straks uden for koret på søndre side« (vel
fig. 16d), 210 hvor Christen H ø e g var gravsat
1693, hans hustru 1711. 1743 sagdes kammeret
kun at r u m m e »faldne fjæle og formulstrede
døde ben«, hvorfor provst Hans Allerup erhvervede det, idet der ikke længere fandtes nogen
plads i sognepræsternes store begravelse under
koret (jfr. nr. 1). 22
3) I skibets sydside under mandsstolene nr.
4-5 (vel fig. 16c), hvor man 1770 nedsatte liget af
kaptajn von Barners kone. 1773 blev amtsforvalter Jens Fuglsangs kiste nedsat, efter at man
først havde flyttet to af de ældste kister over i
begravelsen »næst vesten til« (vel fig. 16f). 22
1782 betaltes for nedsættelse af m a d a m Fugl30
sang.
4) I skibets nordvesthjørne (fig. 16i), indrettet
1698 af borgere og handelsmænd Christen H a n -
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sen R o n u m (jfr. lysekrone nr. 2) og Jens K n u d sen farver for sig selv, deres hustruer (jfr. †gravsten nr. 22), børn og arvinger. R u m m e t var
ifølge skødet syv alen langt, fire alen bredt, »inden m u r vel fem en halv alen lang og to en halv
alen bred, m e d et luft hul nør ud« og grænsede
op m o d borgmester Jens Jensens begravelse (nr.
5). 22
5) I skibets vestende grænsende op til nr. 4,
formentlig i øst (fig. 16e). Kammeret kaldtes
1698 for borgmester Jens Jensens (†1664).22 Hvis
det lå øst for nr. 4, er det snarest identisk med en
begravelse, der 1778 befandt sig »under det nederste epitafium« (jfr. fig. 19) og sagdes at være
rådmand O l u f Franks forfædres. Ved hans død
1778 erkendtes hans ret til begravelsen, men han
sagdes før sin død at have ytret ønske om at
blive gravsat på kirkegården ved siden af sin
kone. 114
Fra kirkens murede begravelser stammer formentlig en række *kistebeslag m.m. af bly, der
rimeligvis er f r e m k o m m e t ved de omfattende
gulvarbejder i kirken 1934-35, og som nu er i
Ringkøbing M u s e u m uden oplysninger (inv. nr.
5205). Alle har barokformer fra perioden o.
1700-50 (fig. 77): 1) En krucifiksfigur, 23 cm
høj. 2) To engle, største mål 22 cm. 3) En krone,
7x13 cm. 4) En guirlande med liggende engel,
5x11 cm. 5) To små putti med fakkel, største
mål 4 cm. 6) Fire brudstykker af akantusløv,
største mål 17 cm.
Ved en arkæologisk undersøgelse på den tidligere kirkegård syd for kirken f r e m k o m 1992 to
begravelser, begge fra baroktiden og med *kistekrucifikser som det ovennævnte nr. 1 (jfr. fig.
77). Der kan være tale om kirkegårdsbegravelser, men vel snarere om kister fra kirkens m u rede †begravelser, hvis kister 1841 blev begravet
på den gamle kirkegård (jfr. ovf.). I Ringkøbing
M u s e u m (inv.nr. 7075). 211
†Gravfaner. 1780 gaves tilladelse til m a j o r von
Bettaus nedsættelse i en begravelse og til, at to
faner ophængtes derover, dog »således at disse
ikke spærrer for udsynet til alteret og prædikestolen«. 23
To *begravelsesskjolde (lyseskjolde) af jernblik
er af vanlig, højoval form, 51x33 cm, med grønt
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l ø v v æ r k og sort skriveskrift på nu rusten b u n d
(fig. 82). 212 1) 1867, for N. E. K r a r u p , *21. okt.
1..3, †10. sept. 1867. 2) 1872, for etatsråd Carl
G e o r g Leuning, *19. j a n . 1798, †16. okt. 1872. I
R i n g k ø b i n g M u s e u m u d e n oplysninger (inv.nr.
5206).
Kirkegårdsmonumenter. F o r u d e n de n e d e n a n f ø r t e er fire gravsten fra kirken g e n b r u g t s o m
k i r k e g å r d s m o n u m e n t e r (se gravsten nr. 10 og
12-14).
*1) (Fig. 78) 1822, over Lauritz Tang, *1776,
†13. m a j 1813, i hans alders 37. år. 213 G r å b r u n
sandsten, 59x38 cm, m e d kantprofil, h j ø r n e blade og i n d h u g g e t skriveskrift, der afsluttes
m e d et gravvers og oplysningen »Paalagt 1822«.
1922 skænket af familien til R i n g k ø b i n g M u seum (inv.nr. 1688B).

Fig. 78. *Kirkegårdsmonument nr. 1 (s. 148), o. 1822,
over Lauritz Tang. I Ringkøbing Museum. NM Fot.
1960. - *Friedhofsmonument für Lauritz Tang, um 1822.

Fig. 79. *Kirkegårdsmonument nr. 2 (s. 148), o. 1824,
over Christian Tang Harpøth. I Ringkøbing M u seum. HW fot. 1997. - *Friedhofsmonument für Christian Tang Harpøth, um 1824.

*2) (Fig. 79) o. 1824, over (bager) »Chri[stian]
Tan[g] H a r p [ ø t h ] , f ø d paa Ulf[sund] (Nees
sogn)... 1772« (†1822). 214 Lysgrå kalkstensflise,
44x44 cm, m e d i n d h u g g e t skriveskrift. O p l y s n i n g e r n e er u d f y l d t efter en fortegnelse over kirkegårdens g r a v m i n d e r 1839-41, h v o r i m o n u m e n t e t anføres m e d årstal 1824. 23 D e t t e år anfører kirkeregnskabet, at der ikke var betalt for
hans sten, h v o r f o r den ønskedes fjernet. 1 1 4 1922
skænket af familien til R i n g k ø b i n g M u s e u m
(inv.nr. 1688A).
3) (Fig. 80) o. 1826 over Peder Tang (den
ældre), *1737, †1826,215 en g e n b r u g t gravsten fra
o. 1785, erhvervet 1802 i U l f b o r g . 2 1 6 1827 betaltes for stenens pålægning. 2 8 Sandsten, 189x99
cm, i b a r o k f o r m m e d stor højoval laurbærkrans, der f o r n e d e n r u m m e r et englehoved i renæssancestil, f o r o v e n en vinget j o r d k l o d e ,
h v o r p å står den o p s t a n d n e Frelser i cirkulær
s k y b r æ m m e . H a n flankeres af de siddende evangelister M a t t æ u s (til venstre) og M a r k u s (med
symbolvæsner), m e n s m a n i stenens nedre h j ø r ner tilsvarende ser Lukas (til venstre) og J o h a n nes. M e l l e m d e m står, flankeret af to balustersøjler, den afdødes sjæl m e d h æ n d e r n e k n u g e t
b e d e n d e for brystet. O v e r den sekundære g r a v skrift, m e d m e g e t stor, i n d h u g g e t skriveskrift,
ses et J a h v e ø j e i stråleglans, efter den en engel
(sjælen), der b r y d e r ud af en sæbeboble (sekundært huggede?). Profileret kant m e d rocailler.
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Stenen, der i sine blandede og til dels stærkt f o r ældede stilformer er et interessant stykke folkekunst, kan dateres n o g e n l u n d e ud fra et nært
sidestykke fra o. 1784 i R i n g k ø b i n g M u s e u m
(formentlig fra Velling kirke, H i n d hrd.). På kirkegårdens søndre del, opsat skråt på seks søjlestykker af granit (fra byens ældste kirke? Jfr. s.
72).
4) 1827, over J o h a n L e o n h a r d t Broagger,
*5. okt. 1743, †(1824) efter 45 års virke s o m
(apoteker). Skråstillet kalksten, 81x39 cm, m e d
smal kant og hjørneblade. D e n skadede indskrift
m e d i n d h u g g e t kursiv afsluttes af et gravvers og
oplysningen: »Paalagt af hans E f t e r k o m m e r e
Aar 1827«. På kirkegårdens søndre del.
*5) O.1861, over Kirstine M a r g r e t h e Schouboe (*1809, †1861). 217 R ø d sandstensflise, 66x46
cm, m e d i n d h u g g e t versalindskrift, h v o r a f k u n
begyndelsen er i behold, da resten er b o r t h u g get. I R i n g k ø b i n g M u s e u m u d e n oplysninger
(inv.nr. 5204x6).
6) O. 1862, over Hansine Gerhardine Frederikke Heiberg, f. O l r i k , *6. jan. 1835, †11. aug.
1862. Stele af sandsten, c i p p u s f o r m , 126 cm høj,
m e d gravskrift i f o r d y b e d e versaler u n d e r i n d fældet relief i hvid m a r m o r , visende en sørgende
genius m e d lyre og krans. Ved kirkegårdens
s y d i n d g a n g (jfr. fig. 4).

Fig. 80. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 3 (s. 148), o. 1826,
over Peder Tang (den ældre), en genbrugt gravsten
fra o. 1785, erhvervet i Ulfsborg. O p m å l i n g ved
Gunnar Juul Brask i N M . - Friedhofsmonument für Peder Tang (d.Ä), um 1826, ein wiederbenutzter Grabstein
um 1185, erworben in Ulfsborg.

7) O.1862. M i n d e over A n n a H e b r o e , f. Pedersen Korsgaard, *28. m a j 1793, †12. nov.
1862. H u n blev gift første gang 4. m a j 1820 m e d
snedker Peder lensen Broe, *16. j u n i 1788 ved
H e b r o e , †19. j u n i 1830 i R i n g k ø b i n g , i ægteskabet seks b ø r n . G. 2° 12. juli 1845 m. b o r g e r og
ø l b r y g g e r lens Christian lensen H e b r o e , *23.
april 1797, <†14. juli 1881>. Sandstensstele m e d
svagt s p æ r f o r m e t afslutning, 90 cm høj, på f o d
af granit. F o r o v e n forsænket m e d a l j o n m e d latinsk kors, h e r u n d e r kanter to rosetter b e g y n delsen af indskriften, hvis f o r d y b e d e versaler af
sluttes m e d henvisning til M a t t . 11,28. På kirkegårdens g r a v m i n d e m u s e u m ved n o r d ø s t h j ø r n e t
af dens ældste del.

lig er De s o m b o r i Herren« og »paasat 1853«. I
R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 5179). *2) O.
1875, over ( a m t s f u l d m æ g t i g ) Berthel Axelsen
Berthelsen, * 2 0 . j a n . 1831, †11. okt. 1875. Korset
er a f b r u d t forneden, nu 86 cm højt, m e d stjerneprydede, liljeformede ender. På øvre k o r s a r m
ses en utydelig figur, på den nedre k r y d s e n d e
fakler. I R i n g k ø b i n g M u s e u m (inv. nr. 5178). 3)
Skriftløst og glat, 87x57 cm, hensat løst på kirkegårdens g r a v m i n d e m u s e u m .

Støbejernskors. *1) 1853, over snedker Søren
Kjeldsen, †1842, og h u s t r u U l r i k k e A n t o n e t t e ,
f ø d t . . , †1853. Korset, 115 cm højt, har trekløverender og bærer på bagsiden påskrifterne »Sa-

†Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 81) o. 1829,
over k ø b m a n d C h r . H ø y H u s t e d , *2. sept. 1770,
†17. marts 1825, og h u s t r u Kjerstine H ø y H u sted, f. H o u m a r k , *24. j u n i 1775, †20. dec.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

10

150

RINGKØBING KIRKE

KILDER OG H E N V I S N I N G E R

Fig. 81. †Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1829, over
k ø b m a n d Chr. H ø y Husted og hans hustru Kierstine
(s. 149). Sven Fritz fot. 1941 i Ringkøbing Museum. †Friedhofsmonument fiir Kaufmann Chr. Høy Husted und
seine Ehefrau Kierstine, um 1829.

1829. 2 1 8 D e n klassicistiske stele, alene k e n d t fra
f o t o g r a f i e t 1941 (fig. 81), v a r af t r æ , vel ca. 130
cm høj. D e n u d g j o r d e et r a m m e v æ r k m e d kronende

rundbuegavl

rundbuefelt,

og

et

hvorimellem

tilsvarende,
var

nedre

indfældet

et

s k r i f t f e l t m e d s o r t s k r i v e s k r i f t p å h v i d b u n d , illuderende en marmortavle. Tilsvarende må en
m ø r k b e m a l i n g af m o n u m e n t e t i øvrigt skulle
i m i t e r e sten; e n b l i k b e s l å n i n g o v e n t i l h a r skullet
b e s k y t t e m o d v e j r e t . 2 1 9 2 ) 1832, o v e r ( o v e r t o l d betjent Christian Frederik) Schubert, hvis h u stru n æ v n t e år betalte for et t r æ m o n u m e n t (som
n r . 1?) på sin a f d ø d e m a n d s g r a v . 2 8
En

lang

række

†kirkegårdsmonumenter

er

e n d v i d e r e a n f ø r t i k i r k e g å r d s f o r t e g n e l s e r 183941 2 3 o g 1853, 5 2 m e n k a r a k t e r i s e r e s i k k e n æ r m e r e
o g e r d e r f o r i k k e m e d t a g e t her.

Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 56f. Endvidere er benyttet:
RA. Ringkøbing kæmnerrgsk. ca. 1590-1750 div. år
(film M 34.406).
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp.ark. Ringkøbing kirkes
kopiprot. 1753-1842 (C 628.1). Ringkøbing kirkes
dokumenter 1635-1817 (C 828.7-8). Ringkøbing kirkes papirer 1783-1813 (C 628.9). Auktions- og licitationsforr. 1818-38 (C 628.11). Div. dokumenter 16711895 (C 628.15). Kirkergsk. 1584-1627 og 1730-1828
(C 628.16-17). Kopibog over rgsk. 1790-1804 (C
628.18). Rgsk.prot. 1848-1913 (C 628.21-24). Rgsk.
bilag 1740-1789 (C 628.28-29). Ribe bispeark. Ringkøbing kirke 1631-1778 (C 4.129). Rgsk. for kirke- og
kirkebetjeningskassen 1924-62 (C 4.2409). Ringkøbing kirkes rgsk. 1700-1900 (C 4.1346-1357). Ringkøbing kirkes rgsk. 1900-24 (C 4.1789-1800).
Privatarkiver: Th. Frobenius & Sønners ark. Kirkemi
nisteriets orgelkonsulents ark.
Menighedsrådsarkivet. Synsprot. 1862f. Liber daticus 1864f.
N M . Notebøger. Søren Abildgaard VIII, 35. Indberetninger. Peter Kr. Andersen 1928 (pulpitur), 1931
(inventar, gravminder), 1931 (orgel, orgelpulpitur)
samt 1935 (krucifiks, korsarmspulpitur, epitafier,
prædikestol). Georg N. Kristiansen 1964, 1966 (epitafium), Karsten V. Larsen 1990 (bygning, inventar,
gravminder), Steen Tullberg og Gitte Brinkbæk 1997
(gravminder). Tegninger og opmålinger. Akvarel af tårnet ved Jacob Kornerup 1865. Tryk af tegning af
gravsten ved Gunnar Juul Brask u.å. Kalker af indskrifter på prædikestolshimmel, pulpitur og orgelfacade ved Peter Kr. Andersen 1931. Beliggenhedsplan
og forslag til regulering af kirkepladsen ved Hother
Paludan 1931. Opmåling af kirken (planer, opstalter
og snit) ved Hother Paludan 1931. Forslag til restaurering af kirken (planer, opstalter og snit) ved Hother
Paludan 1933. Måleblade og skitser til ovennævnte
ved Hother Paludan 1931-34. Forslag til korsarmsgavle, trappehus, dørfløje, alterparti og stolestader
ved Hother Paludan 1933-34. Tegninger af præstetavle og lysekrone ved Hother Paludan 1937. Tryk af
længdesnit ved Rolf Graae 1972.
Litteratur. P. N. Frost, Kjøbstaden Ringkøbing, B o r ris 1817, genoptryk, Ringkøbing 1922, 88-123. - Pastorinde Fledelius, »Ringkøbing Kirke«, RStbog
1936, 33-39. - Carl Lindberg Nielsen, Ringkjøbing
Købstads Historie, Ringkøbing u.å. (1943-69), 212-52.
- Ringkøbing kirke. Kort beskrivelse af Ringkøbing kirke
- en vejledning for de besøgende. Udg. af Menighedsrådet 1975.
Historisk indledning ved Sven Rask og Ebbe N y borg, bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø, in-
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ventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgler),
gravminder Ebbe N y b o r g . Tysk oversættelse Bodil
Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet dec. 1997.
1

Carl Lindberg Nielsen, Ringkjøbing Købstads Historie, Ringkøbing u.å. [1943-69] 14f.
2
Jens Aarup Jensen, »På sporet af ' R e n n u m k ø p i n g h ' .
Rapport om middelalderens Ringkøbing«, FRAM
1985, 61-75. Se også FRAM 1986, 136, 1987 183f.,
1991 149f.
3
Jfr. note 1 og 2. Et fingerpeg o m , at der 1234 og
1237 næppe fandtes n o g e n by, er måske kongebreve
fra disse år, hvorved Ribebispen i stedet for sin del i
m ø n t e n fik overladt plovskatten af Hardsyssel, Almindsyssel og Vardesyssel m e d flækkerne (»opidis«)
Varde og Lemvig. Ringkøbings manglende nævnelse
skyldes vel, at byen da endnu ikke eksisterede. DiplDan 1, VI, nr. 182, 240.
4
H e r o m senest Jens Aarup Jensen, »'Marie, Marie,
du skal sgu' mæ te a haw!' - m e d arkæologen på
Holmslands Klit«, FRAM 1988, 7-35 samt Torben
Egeberg Hansen og Jens Aarup Jensen, »Fjorden
rundt - udkast til en arkæologisk beskrivelse af Ringkøbing Fjord-området«, FRAM 1988, 27-38.
5
Jfr. Ebbe N y b o r g , » O m kirketopografi og middelalderlig bydannelse«, hikuin 17, 1990, 7-20.
6
Oldemoder 111, Severinsen 1909, 22, Dahlerup 92 samt
Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelalderen, 1968, 120. Severinsens f o r m o d n i n g , at Ringkøbing kirke ikke skulle have eksisteret på O l d e m o derlistens tid, idet navnet »Rennemkøbing« skulle
dække R i n d u m kirke, er næppe trolig (se også Lindberg Nielsen (note 1) 16). Kirkerne kan u d m æ r k e t
begge have eksisteret o. 1250 og således hver have
været takseret til en ret gennemsnitlig afgift af 5 sk.
Jfr. Rask 40 samt Michael H. Gelting i DK Ribe
1020ff.
7

Dahlerup 92; Lindberg Nielsen (note 1) 241 med note
54.
8
Lindberg Nielsen (note 1) 214.
9
Lindberg Nielsens (note 1) f o r m o d n i n g 213, at S. J ø r gensgruppen slet ikke har eksisteret, m e n beror på en
fejlidentifikation i DaAtlas, kan vel ikke afvises, m e n
må være m i n d r e sandsynlig, jfr. s. 97 m e d note 79.
En tilsvarende usikkerhed om indvielse til S. Jørgen
kan nævnes for Holstebro kirke. Se Esben Graugaard, »Sct. Jørgen og Holstebro«, HoMuÅr 1987,
18ff.
10
DaKancReg 6. juli 1546.
11
P. Storgaard Pedersen, »Latinskolerne i Hardsyssel«, Haårb 1919, 33f. O m t a l e n af gildegods ses her
som vidnesbyrd om eksistensen af et middelalderligt
præstegilde.
12
Lindberg Nielsen (note 1) 241f. En periode 1685-1745
var Ringkøbing tillige h o v e d s o g n for Bølling og
Sædding (Bølling hrd.), en ordning, der skulle skaffe
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byens sognepræst bedre indtægter. Sognekapellaner
nævnes jævnligt efter 1594.
13
KancBrevb 26. j u n i 1593.
14
Rask 38.
15
Lindberg Nielsen (note 1) 30f.
16
P. N. Frost,. Kjøbstaden Ringkøbing, Borris 1817
(genudgivelse 1922) 94f.
17
Jfr. Ribe D o m k i r k e , DK Ribe 500f.
18
HofmFund 668.
19
En randbebyggelse ses her angivet på Resens kort
over Ringkøbing.
20
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp. ark. Kirkeregnskaber
1584-1627 og 1730-1828 (C 628.16-17).
21
N o t e 22 og 57.
22
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp. ark. 1635-1817. Ringkøbing kirkes d o k u m e n t e r (C 828.7-8).
23
LAVib. R i n g k ø b i n g kirkes kopiprot. 1753-1842 (C
628.1).
24
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp. ark. 1790-1804. Kopibog over regnskaber (C 628.18).
25
N o t e 20 og 158.
26
N o t e 23, 28 og 60.
27
N o t e 22 og 158.
28
LAVib. Ribe bispeark. 1700-1900. Ringkøbing kirkes rgsk. (C 4.1346-1357).
29
N o t e 20. Et kirkedige, der omtales 1588, var formentlig blot en lav j o r d v o l d , hvorpå plankeværket
stod.
30
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp. ark. 1740-1789. Rgsk.
bilag (C 628.28-29).
31
N o t e 20 og 28.
32
N o t e 20, 22 og 24.
33
N o t e 23. 28, 60 og 114.
34
N o t e 28 og 52.
35
LAVib. Ribe bispeark. 1924-62. Rgsk. for kirke-og
kirkebetjeningskassen (C 4.2409).
36
N o t e 22, 24 og 158.
37
Menighedsrådsark. Synsprot. 1862ff.
38
N o t e 52 og 59.
39
Der er ikke konstateret f u n d a m e n t e r af en ældre
bygning på stedet, og det kan derfor ikke helt udelukkes at de m a n g e kvadre er tilført andetsteds fra.
Ved restaureringen 1934-35 tolkede m a n de brede
f u n d a m e n t e r under langmurene som en rest af en
ældre kirke, jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 215, m e n
dette forhold skyldes murenes u n d e r m u r i n g på indersiden i forbindelse m e d indretning af de m a n g e gravkrypter under kirken, sml. †murede begravelser samt
fig. 16.
40
De n o r d r e er nu inkorporerede i korsarmen, mens
de søndre fjernedes ved opførelsen af denne sides
korsarm 1934-35.
41
I den vestligste sten er indhugget en cirkulær f o r dybning m e d en diameter på 24 cm.
42
Det kan ikke udelukkes, at såvel dette træk som
gjordbuernes nuværende skikkelse er resultat af en
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stabiliserende u n d e r m u r i n g . Fremspringet er fejlagtigt registreret på H o t h e r Paludans planer (sml.
fig. 8a og 9), m e n det f r e m g å r af de tilhørende m å leblade, at det før restaureringen 1934-35 havde
s a m m e størrelse s o m nu.
43
Forholdet mellem vestafsnittets ydre og indre vesthjørner viser, at en eventuel g a v l m u r ikke kunne gives sædvanlige dimensioner, idet der k u n levnes plads
til en m u r af 40 cm's tykkelse. K u n en samtidig påbegyndelse af tårnet kan forklare en så ringe »overlapning« i hjørnerne.
44
Vestmuren er ca. 180 cm tyk m o d ca. 140 cm i de
øvrige tre mure.
45
Vinduets ydre er, som det o m g i v e n d e m u r v æ r k ,
n y m u r e t ved restaureringen 1934-35.
46
Særlig udtalt ved n o r d r e kappe, der 1855-1934 var
g e n n e m b r u d t af en trappe til mellemstokværket.
47
Måske ved tårnets restaurering 1866.
48
DK SJyll 2724.
49
Lindberg Nielsen (note 1) 217f.
50
Formurede i munkeskifte (sic!) med det særkende,
at binderne er placerede over studsfugerne i det u n derliggende skifte.
31
I den vestre er senere indhugget et skorstensrør.
52
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp.ark. 1848-1913. Rgsk.
protokoller (C 628.21-24).
53
Selv n o r d r e korsarms lette afvigelse m o d vest i forhold til vinkelret blev gentaget.
54
Skødet er gengivet i HaÅrb 1930, 170f.
55
Frem til restaureringen 1934-35 var de to piller
m i d t på kirkens søndre langside betydeligt kraftigere
end kirkens øvrige (fig. 8a-b).
56
K o n g e n rejser sig o m t r e n t over midten af det seksdelte hvælv i korfaget og polygonen.
57
LAVib. Ribe bispeark. 1631-1778. Ringkøbing kirke
(C 4.129).
58
N o t e 28. M e d »malet« bly skal formentlig forstås
valsede blyplader i m o d s æ t n i n g til de sædvanlige,
støbte plader.
59
LAVib. Ribe bispeark. 1900-24. Ringkøbing kirkes
rgsk. (C 4.1789-1800).
60
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp.ark. 1818-38. A u k tions- og licitationsforretninger (C 628.11).
61
Anskaffelsen af vinduet i polygonens nordøstside
er ikke omtalt i kilderne, m e n kan have fundet sted
1847 ved korsarmens o m b y g n i n g (jfr. ndf.).
62
Dette vindue har forsøgsvis været tolket som »romansk«, jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 215. Det præciseres stedse i arkivalierne, at dette vindue er anbragt
ved prædikestolen, og dets bestemmelse kan derfor
kun være at oplyse denne.
63
Vel en følge af, at korsarmen f r e m til o m b y g n i n g e n
1847 var lidt lavere end langhuset.
64
N o t e 28 og 30.
65
En udvidelse af pillerne m o d øst antyder en mindre
f r e m r y k n i n g af pulpiturets forside.

66

N o t e 35. Fornyelsen, der faldt i forlængelse af kirkens restaurering 1934-35, har næppe været fuldstændig.
67
N o t e 20. »Molingen« er sandsynligvis den på fløjstangen anbragte kugle - denne omtales i kilderne
også som kedel eller klode.
68
Laurits Frandsen B ø h m , der optræder i kirkens
regnskaber 1728-47, tog borgerskab i R i n g k ø b i n g
1727 og ses at have fået et barn begravet 1743. Venligst meddelt af Jens Bergild.
69
Jens Aarup Jensen, »En debatudstilling i R i n g k ø bing«, FRAM 1995, 20ff. A n d r e foreslåede fremstillinger fra kunstnerens hånd, udstillet 1995, havde
som motiver vandringsmanden, Isaks O f r i n g og
S.Jørgen og dragen. Se Ringkøbing Amts Dagblad
15. juli 1995 og Viborg Stifts Folkeblad 13. april 1996.
70
Beskrivelsen bygger hovedsagelig på fotografier
(jfr. fig. 23) og en indb. 1928 (i N M ) , hvori Peter Kr.
Andersen påviste spor efter en oprindelig firsøjleopbygning, der bekræftes af tavlens omtale i kirkeregnskaberne (jfr. ndf.). 1928 henføres bemalingen til
tavlens reduktion i No kirke 1878, og det oplyses, at
ældre farvelag ikke eftersøgtes, m e n formentlig
næppe heller er til stede.
71
Frost (note 16) 91f.
72
Topfeltets anvendelse til et himmelfartsmaleri (bevaret bag Jahve-øjet?) kan således iagttages på andre
af egnens renæssancealtertavler (f.eks. R i n d u m , H i n d
hrd.) og skyldes derfor snarest tavlens første maler.
Om Mikkel maler, jfr. Severinsen 1913, 152, 174.
73
Jfr. August F. Schmidt, »Alterbilledet i No Kirke«,
HaÅrb 1949, 55ff. Oplysningen om tavlens oprindelse i Ringkøbing kirke findes i Peter Kr. Andersens
indb. 1928 (i N M ) m e d henvisning til lokale h j e m melsmænd. En stedlig f o r m o d n i n g om, at No-tavlen
i stedet k u n n e være gjort af et †renæssanceepitafium
fra Ringkøbing kirke afvises berettiget af Peter Kr.
Andersen (jfr. epitafier).
74
Lindberg-Nielsen (note 1) 221f.
75
På vingernes bagsider, m e d Christian X ' s og d r o n ning Alexandrines kronede m o n o g r a m m e r (påmalet), læses henholdsvis: » U d f ø r t af T h . W. Kristiansen
Aar 1935« og »Anno 1935 i Februar-Marts blev Altertavlen stafferet. Einar V.Jensen«.
76
I mitraens dybe nedskæring savnes den ellers vanlige indboring.
77
Således Lindberg Nielsen (note 1) 213.
78
Lindberg Nielsen (note 1) 297, 337. Jfr. også Storgaard Petersen 156f.
79
Således Lindberg Nielsen (note 1), der s. 214 foreslår,
at fejltolkningen videre skulle have ført DaAtlas til
den formening, at kirken havde været viet S.Jørgen.
Jfr. historisk indledning med note 9.
80
G r u p p e n er formentlig kasseret ved tårnets
istandsættelse 1866, eller 1855 da en trappe førtes
igennem ved n o r d v æ g g e n (jfr. fig. 8a).
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Fig. 82. *Begravelsesskjolde (s. 148), til venstre nr. 1,
1867, for N. E. Krarup, til højre nr. 2, 1872, for etatsråd Carl Georg Leuning. HW fot. 1997. - *Sargschilder für N. E. Krarup 1867 (links) und für Staatsrat Carl
Georg Leuning 1812 (rechts).
81

Jfr. også Ulla Kjær, »Det ondes overmand. S.
Jørgen og S.Jørgensfremstillinger i D a n m a r k « . Ico
1990 nr. 4, 13-28.
82
Frost (note 16) 89; Lindberg Nielsen (note 1) 222.
83
Jfr. GuldsmRing 1984, 82f.
84
GuldsmRing 1983, 77f.
85
H u n var af Ringkøbingslægten Torsk, se Lindberg
Nielsen (note 1) 222.
86
GuldsmRing 1983, 77f. m e d gengivelse af guldsmedens regning.
87
N o t e 28. Kanden leveredes af guldsmed Fischer i
København.
88
Frost (note 16) 89, der angiver årstallet 1697 (Villads
Andersens dødsår). Se også Lindberg Nielsen (note 1)
217, 222.
89
Lindberg Nielsen (note 1) 222.
90
Lindberg Nielsen (note 1) 223.
91
Pastorinde Fledelius, »Ringkøbing Kirke«, RStbog
1936, 38.
92
En tilsvarende anbragt malesignatur 1697 ses i glorien bag Kristushovedet på et middelalderkrucifiks i
Kølstrup kirke (Odense amt).
93
Lindberg-Nielsen (note 1) 226.
94
N o t e 28. M e d i hagelens forsendelse til Ringkøbing
var også det ved udskæringen tiloversblevne fløjl,
silke og »kambrids« (cambric, d.e. fint bomuldsstof).
93
Herpå tyder, at gravkældrene (fig. 16) har respekteret en lige linje mellem k o r m u r e n e s knæk, formentlig
skranken.
96
Se Carsten Bach-Nielsen, »Dåbens engel - en inventartype i kirkens og bevidsthedens rum«. KirkHistSaml 1994, 27.
97
Synsprot. 1862; Lindberg-Nielsen (note 1) 223.
98
Formodningen, at fonten (ligesom den gamle alter-
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tavle) skulle være »foræret bort til No kirke«,
fremsættes i Ringkøbing Kirke. Kort beskrivelse af
Ringkøbing Kirke - en vejledning for de besøgende. U d g .
af Menighedsrådet 1975.
99
Severinsen 1913, 159, 163.
100
Jfr. s. 90 m e d note 68. I sin indb. 1931 (i N M ) har
Peter Kr. Andersen som første initial anført et »I«,
således som han siden opmalede det, m e n med
spørgsmålstegn og et alternativt »R«. Ved deres anbringelse og korrespondance m e d årstallet kan initialerne næsten k u n repræsentere en signatur; og da m a lerens identitet og årstallet kendes fra rgsk., taler
omstændighederne for den her foreslåede læsning.
101
Englehovederne, der også k u n n e tænkes at
s t a m m e fra renæssancealtertavlen (*alterprydelse nr.
1), har dog ingen sikker tilknytning til kirken og vil
blive behandlet under genstande fra amtet uden p r o veniens.
102
D e n mulige datering 1728 skyldes, at regnskabet
da omtaler udførelse af en ny præstestol, som eventuelt kan være identisk eller delvis identisk med den
eksisterende (jfr. †præstestole).
103
H e r læses m e d sorte versaler: »Anno 193.. Prædikestolen, Orgelfacaden og Vestpulpituret er istandsat
under Nationalmuseet. P. Kr. Andersen«.
104
Bagsidenummereringen af malerierne nr. 2-8 er i
rækkefølge: »III, I, II, IV, V, VI, VII«.
105
D e n dårlige bevaring skyldes, at maleriet blev
ukyndigt afdækket 1927, før de øvrige.
106
Se Hollstein's Dutch and Flemish Etchings, Engravings
and woodcuts, Vol. XXII, nr. 82-87 og 317-29.
107
N o t e 20. Jfr. Lindberg-Nielsen (note 1) 227.
108
Formodningen om en lektorieopstilling er overbevisende f r e m f ø r t og diskuteret i Karsten V. Larsens
indb. 1990 (i N M ) dog uden kendskab til regnskabernes klare tale om stolens faktiske opsætning i nord. Et
lignende eksempel på en planlagt lektorieprædikestol,
der under opsætningen modificeredes til en mere traditionel, kan nævnes i Føvling kirke (DK Ribe 2784).
Generelt, se Ebbe N y b o r g , »Lektorieprædikestole og
katekismusaltertavler. Om inventaranskaffelse i de
sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet«. Tro
og bilde i Norden i Reformasjonens arhundre, red. Martin
Blindheim m . f l . , Oslo 1991, 231f.
109
Der konstateredes ved restauteringen 1931 også på
træværket rester af staffering ældre end 1733, der antydede en lignende farveholdning, dog vistnok m e d
mere rødt. N å r der ikke under kurvens malerier er
konstateret ældre, må det skyldes, at disse er blevet
helt bortskrabet 1733.
110
D e n mulighed, at brofagene skulle være en stilistisk afpasset tilføjelse 1621-25 som led i en u d b y g n i n g til lektorieprædikestol, kan således udelukkes.
111
Synsprot. 1862. Der omtales her f e m malerier,
m e n otte motiver: De fire Evangelister, Mariæ Bebu
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delse samt Jesu Fødsel, Opstandelse og Dåb.
Tegninger ved H o t h e r Paludan i N M .
113
Jfr. Jensen, Snedkere 44.
114
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp. ark. 1671-1895. Div.
d o k u m e n t e r (C 628.15).
113
P. Storgaard Pedersen, »Af R i n g k ø b i n g kirkes H i storie«, HaÅrb 1918, 148f.
116
Frost (note 16) 93.
117
N o t e 28. Samtidig anmeldte også Peder H o l m , der
før havde haft sæde i en af mandsstolene, at han
ønskede at afgive sin plads, da han s o m døv ikke
havde nytte af at gå i kirke og s o m en fattig m a n d
k u n n e have nødig at spare.
118
Fra et af staderne må s t a m m e et lille bredovalt
*metalskilt, 11,5x17,5 cm, m e d sort skriveskrift på
grå bund: »Denne Stol er bortfæstet til forhenv. Kasserer O. Arendt«. H a n stiftede sparekassen 1845 og
var dens kasserer 1865-76. I R i n g k ø b i n g M u s e u m
uden oplysninger (inv. nr. 5201).
119
Om skriftestole generelt, se Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens bygning og brug 107ff.
120
Frost (jfr. note 16) 89-94.
121
N o t e 22 og 114.
122
N o t e 28. Blandt kirkens papirer anføres den k o n gelige anordning om en sådan tavle »at ombæres for
Helsingørs Hospital og Skole af år 1670«.
123
Om profetmotiverne, se Christie, Ikonografi II,
42f. Om malerne Severinsen 1913 155ff., 167ff. og
Ebbe N y b o r g : »'Hans og Sten Maler af Ribe'. Om
Ribes malermiljø og dets ' m a r k e d ' i 1600'rnes Vestjylland«. Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn
1990, 144ff.
124
Bemalingen er dokumenteret i to skitser af Peter
Kr. Andersen (i N M ) .
125
Pulpiturets udstrækning på rekonstruktionen fig.
19 har bl.a. kunnet bestemmes ud fra de m u r e d e begravelsers respektering af det gulvområde, hvorpå
pulpiturets søjler har hvilet, jfr. kælderplanen fig. 16.
126
Herpå tyder bl.a., at de s a m m e Ribemalere synes
at have virket. Et så specielt m o t i v s o m Kristus og de
små profeter forudsætter næsten en yderligere pulpit u r u d s m y k n i n g m e d en eksisterende eller planlagt
fremstilling af Kristus og apostlene; j f r . Lindberg Nielsen (note 1) 234. Brystningens f o r m o d e d e oprindelige
u d f o r m n i n g m e d 13 felter kan, trods dens første, ornamentale bemaling, u d m æ r k e t have været tiltænkt
en traditionel u d s m y k n i n g m e d Kristus og apostlene.
127
N o t e 57. De kaldes undertiden »lukkede«, m e n
var ikke egentlig indelukkede m e d loft og vægge.
128
N o t e 28. D e n n e bemaling synes i en farveundersøgelse 1928 k u n at give sig til kende i spor efter opfriskning af 1636-stafferingen, der tilsvarende ses delvis
bibebeholdt på orgelfacaden (jfr. ndf.).
129
»Billeder i R i n g k ø b i n g Kirke«, Jyllandsposten
20. sept. 1922.
130
Skaderne, der bl.a. skyldtes u k y n d i g anvendelse af
112

ætsemidler, viste sig på Malakias så udbredte, at det
efter forsøg på fjernelse af malermesterens o v e r m a linger var nødvendigt atter at retouchere m e d beskedent hold i det originale. For alle fem nævnte malerier
gjaldt dog, at de originale ansigter var nogenlunde i
behold.
131
Peter Kr. Andersen nævner i sin indb. 1928 (i N M )
klare spor efter pulpiturets tidligere opsætning m e d
midtfremspring, m e n ændringer og tilføjelser synes
for m a n g e til at muliggøre en detaljeret udredning.
132
Jfr. ovf. m e d note 123.
133
Christie, Ikonografi II 195f. Serien er måske fra
1607.
134
Dette var ved denne tid, 1633-36, under o m d a n nelse til orgelpulpitur uden væsentlig plads til stolestade, jfr. ovf.
135
Jfr. ovf. m e d note 126. De f o r m o d e d e Ribemalere
synes dog også at have virket i kirken 1652 (jfr. epitafium nr. 2), ligesom deres arbejde i landsbykirkerne i
det hele taget ofte må have bragt dem o m k r i n g
Ringkøbing. Da således Jakob maler selvanden stafferede altertavle og prædikestolshimmel i N ø r r e
O m m e 1640, blev malerne både hentet og afleveret i
Ringkøbing. Se Severinsen 1913 168.
136

Severinsen 1913 151f., 166f; Nyborg (note 123) 144ff.
Dispositionen fremgår af de fem bevarede stemmer; det vides ikke m e d sikkerhed, om orglet havde
anhangspedal før udvidelsen o. 1888.
138
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
139
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927
benævner fejlagtigt s t e m m e n O k t a v 4'; det bevarede
pibemateriale viser imidlertid, overensstemmende
med 1944-udgaven, at der var tale om en dækket
Fløjte 4'.
140
N o t e 52. Orglet havde allerede i 1911 fået »en m o tor til træk af bælgene«. 1957 udskiftede T h . Frobenius & C o . jævnstrømsblæseren m e d en vekselstrømsblæser (Kirkeministeriets orgelkonsulents
arkiv og note 142).
141
N o t e 142. D e m a n t s O k t a v 2' indgik i mixturen;
ved omdisponeringen 1952 fik den atter status som
selvstændigt register.
142
T h . Frobenius & Sønners arkiv.
143
D e n ene af stemmerne, Skalmeje 4', indsattes først
1996.
144
N o t e 142. D e n n e stemme, der ikke anføres i tilbudet, var en gave til kirken fra orgelbyggeriet.
145
Initialerne ledsages her af det skårne årstal »1633«,
m e n orglet stod muligvis først færdigt i kirken o.
1635, da den samlede bekostning blev opgjort, eller
1636, da facaden stafferedes (malet årstal). Frost henviser 1817 til en (senere forsvundet) regning fra Hans
Kjær, dateret 4. jan. 1635, hvoraf det fremgår, at hele
bekostningen for orglet beløb sig til 409 sldl. 3 m k . 5
sk. RA. Ringkøbing kæmnerrgsk. oplyser 1632, at »Mester Hans Kiær« blev forstrakt m e d 50 sldl. til o r 137

KILDER OG HENVISNINGER
gelværkets bygning. Jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 230
med note 33 samt for Hans Hansen Kjærs familieforhold: J o h n Helt Green, »De to epitafier i Ringkøbing
kirke«, HaÅrb 1998 (1997 under udarbejdelse).
146
Oversigt over reparationsarbejder: a n o n y m e m e stre 1710 og 1729 (note 28) samt o. 1731 (note 20),
orgelbygger Carl Friedrich Gerstendorff o. 1743
(note 28) og 1749 (note 20), A m d i W o r m 1779 (note
30), organist Frederik Christian O p p e n h a g e n 1806
(note 20), organist Schjøttz 1817 (note 114) og 1824
(note 23), organist Hans Graversen 1832 - muligvis i
samarbejde med en orgelbygger - og 1851 (note 24 og
52), Caspar H. G. W o r m , E n g u m , 1848 (note 28),
samt Chr. Mortensen Lakkenborg (Hoven) 1850, o.
1851 og 1853 (note 52).
147
Sløjfer: Bevægelige trælister, der åbner og lukker
for vinden til orglets stemmer.
148
Tak til orgelbygger Mads Kjersgaard for hjælp
vedr. tolkning af sporene i orgelhusets nordre gavl.
149
N o t e 114. Cymbelstjernen, der allerede omtales
1779, var et lille automatisk klokkespil, f o r b u n d e t
m e d en drejelig stjernefigur i facaden.
150
N o t e 28. Ved restaureringen 1824 indsattes 30 nye
piber. Det må antages, at orglet på dette tidspunkt
har haft o. 10 stemmer.
151
24. m a j 1813 meddeler organisten, Frederik C h r i stian O p p e n h a g e n , at blæsebælgene til orglet behøver
reparation. H a n tilbyder selv at reparere disse, m e n
påpeger at krudtet på kirkeloftet først må fjernes, da
han skal bruge ild til reparationen (note 158). 1824 o p lyses det, at bælgværket består af tre bælge (note 28).
152
Bælgplaceringen i t å r n r u m m e t omtales i Ringkøbinghistorier, samlet og genfortalt af J. Vejen Larsen
(manuskript i Ringkøbing Kommunebibliotek): I o r ganist Hans Graversens embedsperiode (o. 1827-68)
hændte det en vintersøndag, at orglet ikke fungerede,
da m a n skulle synge salmen efter prædiken. O r g a n i sten løb ud i tårnet, h v o r han fandt bælgtræderen sovende; for at holde varmen havde denne nemlig indtaget et antal kaffepuncher, s o m han havde brygget i
en blændet vinduesniche.
153
Juliane Jürgens, Studien zu den barocken Orgelprospekten West/alens I-II, Sande 1996, 73, Abb. B 25.; j f r .
også Ribe D o m k i r k e , DK Ribe 476.
154
De yderste englevinger er sekundært afkortede, da
en ændret facadeplacering ikke har levnet tilstrækkelig plads til dem.
155
N o t e 30. Også den drejelige stjernefigur blev
forsølvet.
156
N o t e 142. Prospektpibernes vægt blev opgjort til
40 kg. Antallet af prospektpiber angives 1779 at være
33, m e n 1861 var der k u n 29; også de nuværende piber, indsat 1935, er 29 i tallet (note 28 og 30).
157
N o t e 57. Lindberg Nielsen (note 1) 232.
158
LAVib. Ringkøbing kirkeinsp.ark. 1783-1813. Ringkøbing kirkes papirer (C 628.9).
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HofmFund, IX 30; Jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 226.
En sådan anbringelse vil snarest have været oprindelig, m e n kan også have været sekundær, da bagsidens farver synes at hidrøre fra 17-1800'erne (en o p maling?). Muligt er det selvsagt, at bagsidebemalingen skyldes genbrug af tavlen i en helt anden samm e n h æ n g (med skriftsiden skjult), m e n i så fald vil
motivet være vanskeligt forklarligt.
161
Indb. 1931 ved Peter Kr. Andersen (i N M ) , der
allerede da, m e d henvisning til Frost (jfr. note 16) 103,
k u n n e sætte tavlen i forbindelse m e d Peder Pedersens
†lampe.
162
Se Mereth Lindgren, »De ståndaktiga helgonen«,
Ico 2, 1984, 60f. og Ulla Kjær, »Det ondes overmand.
S.Jørgen og S. Jørgensfremstillinger i D a n m a r k « , Ico
4, 1990, 26f.
163
Pengetavler eksempelvis DK Frborg 952, 1137. I
Helsingør S. Olai kirke er værnehelgen afbildet både
1666 på en pengetavle og 1662 som topfigur på en
kæmpestor lysekrone. H e r findes også eksempler på
renæssancelysearme m e d figurmotiver (DK Frborg
198, 218f.). Jfr. endvidere en m a l m h å n d (fra o. 1588?)
m e d værnehelgenen S. Klemens' anker, der pryder
prædikestolspillen i Århus d o m k i r k e ( D K Århus 564).
164
Jfr. ovf. andre uoplyste genstande i museet, der
m e d større eller mindre sikkerhed kan henføres til
kirken. En lysearm af denne art kan næsten k u n
s t a m m e fra en købstadskirke, og dens billedmotiv
ville finde forklaring i traditionen om kirkens indvielse til S. Jørgen.
165
N o t a t i Ringkøbing M u s e u m .
166
Lindberg Nielsen (note 1) 232.
167
N o t e 30 og 114.
168
To cylindriske jernlodder til uret henligger i en af
tårnets hvælvlommer.
169
S a m m e enkle arrangement kendes fra et tårnur i
Strø kirke (DK Frborg 1504).
170
Jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 237f.
171
N o t e 20 og 24.
172
Lindberg Nielsen (note 1) 240.
173
Se Vibeke Michelsen, »Genbrug af gravsten«, Kirkens Bygning og Brug 181ff.
174
D e n engelske rejsende Horace Marryat beklagede
ved sin rejse i Vestjylland 1859 den »vederstyggelige
skik i dette land, nemlig at sælge gamle gravsten fra
kirkegårdene, når gravstederne er blevet sløjfet. Det
er en helligbrøde, og det eneste tilfælde, h v o r udsigten til en 'god handel' vinder over folks nedarvede
overtro«. Se hans »Rejse i Vestjylland 1859«, oversat
af Inger Kjeldsen og bearbejdet af Esben Graugaard,
HaÅrb 1984, 18.
160

175
At Jens Iversen B o r k findes gengivet på begge epitafier er påvist af Helt Green (note 145).
176
DaAtlas 807 og Frost (note 16) 92. Jfr. Lindberg
Nielsen (note 1) 217, 224.
177
N o t e 24 og 28.
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LAVib. Ribe bispeark. Præsteindberetninger til biskop Bloch 1766-69 (C 4.772-75). Jfr. Helt Green
(note 145).
179
Om fem af børnene, en dreng og fire piger, kan
Helt Green (note 145) angive n æ r m e r e oplysninger.
180
Venligst meddelt af Jens Bergild.
181
Nyborg (note 123) 161f.
182
Om hans karriere og ligeledes højtkultiverede efterslægt m e d det latiniserede navn Paludan, se Helt
Green (note 145).
183
Jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 227, 320f.
184
Frost (note 16) 92.
185
N o t e 28. Lindberg Nielsen (note 1) 227.
186
Lindberg Nielsen (note 1) 320.
187
Således i d o m k i r k e n nr. 37, 39, 41, 45, i Katrine
kirke nr. 5 (DK Ribe 603f., 789f.)
188
Figurgruppen k u n n e eventuelt repræsentere absolutionen. D e n voksne figurs tydelige h a n k ø n (med
overskæg) udelukker i hvert fald, at figurgruppen
skulle fremstille Næstekærligheden. Og i m o d en
tolkning som Kristus og børnene (Matt. 19,14) taler
både dragt, gestus og den øjensynligt manglende
korsglorie.
189
Jfr. bl.a. skippergravsten på R ø m ø (DK SJyll
1433f., 2774) og i Sønderho (DK Ribe 2188f.).
190
Krigerdragten synes uforenelig m e d en tolkning
som M e r k u r (handelens gud) og ville k u n n e angive
krigsguden Mars eller »Kærlighed til fædrelandet«, et
motiv, der blev almindeligt i Christian VII's tid, m e n
s o m synes vanskeligt foreneligt m e d vægten. Jfr. eksempler i Kryger, Studier og - ligeledes Karin Kryger
- »Det nationale m o n u m e n t . Enevældig m a g t d e monstration - borgerlig solidaritet«. Forblommet antik. Klassicismer i dansk arkitektur og havekunst. Studier
tilegnede Hakon Lund 18. oktober 1988, 157ff.
191
Mattias Jepsens enke blev begravet 30. nov. 1776,
h v o r i m o d skipperens død 1773 ikke fremgår af kirkebogen. Venligst meddelt af Per H a u g e Mortensen.
192
Jfr. Kr. Susgaard, Rindum Sogn, Ringkøbing 1993,
203-4.
193
Indb. og fotografier i R i n g k ø b i n g M u s e u m
(sagsnr. 6282) ved Jens Aarup Jensen og N . J . Bork.
194
Jfr. P. Schou, »En Mesalliance i Ringkøbing«,
HaÅrb 1942, 89-98.
195
Jfr. HaÅrb 1908, Iff.
196
Auktioner 1790, 1804 og 1816, se hhv. noterne 23,
24 og 28.
197
H a n var ifølge Lindberg Nielsen (note 1) rådmand
1601-10.
198
H a n døde 9. feb. 1674. Lindberg Nielsen (note 1)
321.
199
H a n ses ikke i Lindberg Nielsens (note 1) liste over
b o r g m e s t r e og r å d m æ n d (s. 319f.), m e n k u n n e være
en søn af r å d m a n d Tue Jensen, †1668.
200
Årstallet passer ikke m e d de af Lindberg Nielsen
(note 1) anførte familiemedlemmer, m e n ifølge venlig

oplysning af Per H a u g e Mortensen m e d en 26. marts
1716 afdød søn af nedenstående J o h a n n e Torsk, f.
Karmark.
201
Borgmesteren døde 9. okt. 1718. Lindberg Nielsen
(note 1) 321.
202
Ifølge Lindberg Nielsen (note 1) var Jacob Elias
H o f f m a n n apoteker 1751-1760. En m a d a m H o f f m a n n
begravedes ifølge kirkebogen 12. aug. 1752, venligst
oplyst af Per H a u g e Mortensen.
203
H u n var datter af Jens C r o n e r og blev ifølge kirkebogen begravet 31. dec. 1771, 31 uger minus to dage
gammel. Venligst oplyst af Per H a u g e Mortensen.
204
U k e n d t af Lindberg Nielsen (note 1).
205
Skødet er gengivet i HaÅrb 1930, 170f.
206
N o t e 57. Nicolaus Friesse var k a m m e r a d v o k a t til
1718, derpå a m t m a n d i Finmarken, †1721. Venligst
oplyst af Per H a u g e Mortensen.
207
Atkins havde været kaptajn på linieskibet »Defence«, der strandede ved T h o r s m i n d e 24.12 1811. Se
Arne V. Frandsen, »Bidrag til en beretning om de to
engelske linieskibe St. George og Defence's forlis på
den j y s k e vestkyst den 24. december 1811«, HaÅrb
1961, 153f. Jfr. også Frost (note 16) 89f.
208
Forskellen i udstrækning m o d n o r d kan skyldes
hensyn til en større inventargenstand i korets n o r d vesthjørne.
209
N o t e 22 og 24.
210
N o t e 22. Et vanskeligt forståeligt m o m e n t i stedfæstelsen er, at begravelsen tillige sagdes at befinde
sig »under kvindestolene«.
211
Indb. ved Helle Henningsen i R i n g k ø b i n g M u seum.
212
Jfr. S. Ellkier-Pedersen, »Offerlys og m i n deskjolde«, i Vejle amts Årbog 1982, 7-60.
213
Jfr. P. Storgaard Pedersen, »Slægten Tang«, HaÅrb
1921, 32.
214
Jfr. P. Storgaard Pedersen, »Slægten Harpøth«,
HaÅrb 1913, 3f.
215
Jfr. Lindberg Nielsen (note 1) 80, 100f., 250 og P.
Storgaard Pedersen, »Slægten Tang«, HaÅrb, 1921,
5ff.
216
Oplysningen fra Peder Tangs privatarkiv i LAVib.
Se n æ r m e r e Per H a u g e Mortensen, » O m toldregnskabers troværdighed. N o g l e eksempler fra perioden
1750-1800«, FRAM 1989, 88.
217
Datter af apoteker Johan Leonhard Broagger (se
nr. 4), jfr. F. K. Erlang, Ringkjøbing Haandværkerforening, R i n g k ø b i n g 1936, 160.
218
Hendes dødsår angives som 1836 i Jens A a r u p Jensen og Jørgen Borg, Jesper Malers Ringkøbing, 18081847, Ringkøbing, 1993, 84.
219
Æ l d r e k i r k e g å r d s m o n u m e n t e r af træ er sjældne,
mindre direkte i efterligningen af s t e n m o n u m e n t e r er
en række andre eksempler, gengivet i ÆldNord Arch 1.
Samling, 3. rk., 15 (1872) og 5. Samling, 1. rk., 7
(1908).

DEUTSCHES RESÜMEE

DIE K I R C H E V O N R I N G K Ø B I N G
Die Stadt R i n g k ø b i n g liegt am N o r d u f e r der
meeresartigen, w e i t e n R i n g k ø b i n g e r Förde. Die
E n t s t e h u n g des O r t e s ist auf die Verhältnisse f ü r
den Schiffsverkehr z u r ü c k z u f ü h r e n , die f ü r die
sonst ungastliche Westküste Jütlands erträglich
waren, o b w o h l der Z u g a n g z u m M e e r v o n einer
unstabilen u n d gefährlichen F ö r d e m ü n d u n g abhängig war. D u r c h archäologische F u n d e hat
m a n die Stadtbildung in der M i t t e des 13. Jh.
festlegen k ö n n e n . Erst M i t t e des 14. Jh. berichten schriftliche Quellen v o n » R e n n u m k ø p i n g « ,
u n d es w a r i m m e r n u r die Rede v o n einer t y p i schen Kleinstadt. So gab es in der Stadt z.B. n u r
eine einzige, bescheidene Kirche, die ganz bis
zur Reformationszeit eine Filiale des P f a r r b e zirks R i n d u m war, auf dessen Ländereien die
Stadt g e g r ü n d e t war. Die A n n a h m e , die Kirche
sei w ä h r e n d der katholischen Ära d e m heiligen
Georg geweiht, g r ü n d e t sich auf eine späte Tradition (1769) u n d auf die Zeugnisse einer gewissen M a r k i e r u n g des Heiligen unter den I n v e n tarstücken.
Die Kirche liegt in der Stadtmitte auf einem
schmalen G r u n d s t ü c k (Abb.3). Sie ist an allen
Seiten v o n niedrigen, eng aneinander liegenden
Häusern umgeben, jedoch mit Öffnungen in
den Hausreihen gegen Westen u n d Südwesten
R i c h t u n g Marktplatz. Bis 1807 diente der Platz
als Stadtfriedhof, w o n a c h dieser niedergelegt u n d
ein neuer Friedhof am nördlichen Stadtrand eingerichtet w u r d e (Abb. 3). Späterhin w u r d e dieser Friedhof m e h r m a l s erweitert u n d bietet jetzt
auch Platz f ü r die Leichenkapelle der Kirche.
Der Kirchenbau (Abb. 9), der v e r m u t l i c h der
N a c h f o l g e r eines älteren Granitquaderbaus aus
d e m 13. Jh. ist, w u r d e in der ersten H ä l f t e des
15. Jh. in Backstein errichtet. D e r B a u ist ein
dreijochiges Langhaus mit dreiseitigem, p o l y g o n a l e m C h o r s c h l u ß . An das Schiff schließt sich
im Westen ein T u r m , dessen u n t e r e n S t o c k w e r k
gleichzeitig mit oder u n m i t t e l b a r nach d e m
Langhausbau errichtet w o r d e n sein m u ß . Die
T u r m b a u a r b e i t e n sind wahrscheinlich erst um
1550 fertiggestellt w o r d e n . Die T u r m s p i t z e stellt
mit ihren kleinen Giebeln ein nördliches Beispiel
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des sogenannten Tørninglehnschen Typus dar,
der v o n der spätgotischen T u r m s p i t z e auf d e m
B ü r g e r t u r m des Ripener D o m s beeinflußt gewesen zu sein scheint; den N a m e n v e r d a n k t der
T u r m s p i t z e n t y p u s seinem häufigen V o r k o m m e n in N o r d s c h l e s w i g östlich v o n Ripen
(Tørning Lehen).
An der N o r d s e i t e der Kirche f ü g t sich ein
1590-92 erbauter Kreuzflügel an. Seit d e m 18.
Jh. ist der Bau m e h r f a c h restauriert u n d geändert w o r d e n . Ein Vorschlag zu einem neuen
T u r m h e l m 1822 hatte sein Vorbild in der A r c h i tektur C. F. Hansens, w u r d e aber nicht v e r w i r k licht. 1847 w u r d e der Kreuzflügel erhöht; 1866
w u r d e der T u r m instandgesetzt, u n d bei einer
u m f a s s e n d e n Restaurierung 1934-35 k a m ein
Kreuzflügel im Süden hinzu u n d bildete eine E r g ä n z u n g z u m nördlichen Flügel. Z u r gleichen
Zeit w u r d e n fast sämtliche erkennbaren M a u e r n
verblendet, w o r a u f das bisher w e i ß g e t ü n c h t e
G e b ä u d e jetzt in r o t e m , schlichtem Backsteinm a u e r w e r k hervortritt. Im u n t e r e n Ostteil ist
j e d o c h die V e r w e n d u n g v o n bis zu vier Schichten Granitquaders aus d e m ursprünglichen Bau
zu erblicken. Sämtliche Dächer sind mit Blech
gedeckt; der nördliche Kreuzflügel hat j e d o c h
ein Ziegeldach.
Ausstattung und Einrichtung. Die heutige E r scheinung des K i r c h e n r a u m e s ist auf eine Instandsetzung 1996 z u r ü c k z u f ü h r e n , als der C h o r
mit einem Altarbild, geschaffen v o n d e m Maler
A r n e H a u g e n Sørensen, u n d einer v o n H a u g e n
Sørensen u n d d e m Glaskünstler Per H e b s g a a r d
geschaffenen Taufe neueingerichtet w u r d e
(Abb. 18). Die historische A u s s t a t t u n g s t a m m t
besonders aus den guten Jahren w ä h r e n d der
Regierungszeit des Königs Christian IV (15881648); u r s p r ü n g l i c h e Farben sowie G e m ä l d e
w u r d e n bei einer u m f a s s e n d e n Instandsetzung
1928-35 a u f g e f u n d e n . D i e Einrichtung des K i r chenraumes v o r u n d nach dieser Instandsetzung
geht aus A b m e s s u n g e n h e r v o r (Abb. 8, 14).
D u r c h einen rekonstruierten Einrichtungsplan für
den Zeitraum 1733-1841 (Abb. 19) ist der Versuch
g e m a c h t w o r d e n , die ältere E i n r i c h t u n g zu v e r anschaulichen; aus diesem Plan geht auch die
Aufstellung der wichtigsten G r a b m a l e hervor.
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Aus d e m Mittelalter sind n o c h zwei spätgotischen Schnitzarbeiten erhalten geblieben, u . z w .
ein Altarkruzifix (Abb. 25) u n d ein *Bischofsheiliger (Abb. 24), w ä h r e n d ein † H l . Georg (mit
d e m Drachen?) sich n o c h 1862 im T u r m r a u m
befand. Mittelalterlich w a r w o h l auch die alte
†Granittaufe, die bis 1884 benutzt w u r d e .
Aus einer Renaissanceeinrichtung, die 1592-96
nach d e m Bau des Kreuzflügels d u r c h g e f ü h r t
w u r d e , s t a m m t die Kanzel (Abb. 36) u n d ein
etwas reduziertes *Altarbild (Abb. 23), das sich
seit 1878 in der No Kirche befindet. Die beiden
G e g e n s t ä n d e sind auf demgleichen Bildschnitzer
z u r ü c k z u f ü h r e n , der v o n d e m in O s t j ü t l a n d tätigen, niederländischen Bildhauer M i k k e l van
G r o n i n g e n u n d seiner 1588 i m D o m v o n Å r h u s
errichteten Kanzel inspiriert war. Das *Altarbild
w a r u r s p r ü n g l i c h dreiteilig mit vier g r o ß e n Säulen; 1817 w a r er n o c h m i t G e m ä l d e n ges c h m ü c k t : die K r e u z i g u n g (wohl im H a u p t feld), Ölbergszene, A u f e r s t e h u n g u n d H i m m e l fahrt (wohl im Giebelfeld). M i t ihrer f ü n f Fach
langen B r ü c k e m u ß die Kanzel w o h l als eine
Lettnerkanzel v o r d e m C h o r geplant gewesen
sein. Stattdessen w u r d e sie an die C h o r n o r d w a n d aufgestellt, v o n der sie um 1636 u n g e f ä h r
an ihre heutige Aufstellung im Süden versetzt
w u r d e (vgl. A b b . 19). Die E i n r i c h t u n g des K a n zelzugangs als Pastorenstuhl (vgl. A b b . 12) datiert v o n 1728-33; die gleiche D a t i e r u n g gilt den
meisten G e m ä l d e n (Abb. 20, 37), die w o h l d e m
ortsansässigen Maler Lauritz Frandsen B ø h m
zugeschrieben w e r d e n k ö n n e n (vgl. A b b . 38).
Eine Empore (Nr. 1, A b b . 46) im nördlichen
Kreuzflügel s t a m m t aus 1611-12, w u r d e aber
1633-36 als O r g e l e m p o r e v o r d e m B o g e n z u m
Kreuzflügel eingerichtet (Abb. 19). Diese Veranstaltung e r f o r d e r t e 1635-36 die E r r i c h t u n g einer
zweiten Empore (Nr. 2) im Westteil des K i r c h e n schiffs, auf der die O r g e l seit 1841 ihren Platz hat
(Abb. 50). Von der ersten †Orgel, die 1633 auf
Veranlassung des Propsts H a n s K j æ r kauflich erw o r b e n w u r d e (vgl. A b b . 66), sind Orgelprospekt und -gehäuse erhalten geblieben (Abb. 5457). Die ausgesprochen b a r o c k e F o r m des P r o spekts deutet auf einen kauflichen E r w e r b des
I n s t r u m e n t s i n der H a m b u r g e r G e g e n d hin, w o

Seitenstücke mit beweglichen Flügeltüren, w i e
sie auch in der Kirche v o n R i n g k ø b i n g v o r h a n den gewesen sein müssen, erhalten geblieben
sind. D e r bescheidene Preis der O r g e l s t i m m t
damit überein, daß ihr Baumeister ein etwas älteres O r g e l g e h a ü s e w i e d e r v e r w e n d e t hat, dessen erste B e m a l u n g die Entstehungszeit der O r gel um 1575-1600 b e s t i m m e n d ü r f t e (Abb. 55).
N a c h der Aufstellung der O r g e l in R i n g k ø b i n g
k o n n t e n Gehäuse u n d O r g e l p r o s p e k t gleichzeitig mit den E m p o r e n 1636 verziert w e r d e n (gemaltes D a t u m ) . Die E m p o r e n g e m ä l d e m i t den
Prophetendarstellungen u n d Christus u n d den
Aposteln (Abb. 46-52) sind den Ripener M a l e r n
Jacob v o n M e u l e n g r a c h t u n d J a k o b B a r t h o l o mesen zuzuschreiben. Aus u n g e f ä h r gleicher
Zeit s t a m m t eine *Taufdeckel (Abb. 35), eine
ausgesprochen einheimische Arbeit.
A u c h Teile der kleineren Ausstattungsstücke
der Kirche tragen Renaissanceformen, wie z.B.
zwei Wandleuchter (Abb. 45, 61); der eine, den hl.
G e o r g darstellend, deutet wahrscheinlich auf
seine alte Position als Schutzheiligen der Kirche
hin. D e r Haupteil ist j e d o c h im Barockstil. Das
Altar-Leuchterpaar d ü r f t e um 1650-75 angefertigt
w o r d e n sein (Abb. 31); ebenso ein Altarkruzißx
(Nr.2, vgl. A b b . 46). D e r Ältere v o n zwei Kronleuchtern (Abb. 58) w u r d e um 1646 v o n B ü r g e r meister Jens O l u f s e n gestiftet, dessen E r b e n 50
Taler f ü r die B e s c h a f f u n g v o n Kerzen im Winter
spendeten. D e r j ü n g e r e K r o n l e u c h t e r (Abb. 59)
w u r d e 1692 v o n Christen H a n s e n R o n u m gestiftet, u . z w . aus D a n k b a r k e i t dafür, daß m a n
i h m d a v o r gerettet habe, w e g e n Geldsorgen sein e m Leben ein E n d e m a c h e n zu wollen. M i t
d e m K r o n l e u c h t e r v e r b u n d e n w a r die v o n der
W i t w e gestiftete »Kroneager« (Kronacker) zur
B e s c h a f f u n g v o n Kerzen zur Weihnachtszeit.
N o c h ein †Leuchter w u r d e 1694 v o n Peder Pedersen u n d seiner E h e f r a u gestiftet, u m w ä h rend der Frühkirche leuchten zu k ö n n e n . Zu
diesem Leuchter g e h ö r t e eine *Schrifttafel m i t
Stifterinschrift u n d (auf der Rückseite) eine Wiedergabe v o n »Schein u n d Flamme« des Leuchters (Abb. 60). Ein schmiedeeiserner Altarschranken trägt das D a t u m 1691 u n d S t i f t e r m o n o g r a m m f ü r den A m t s v e r w a l t e r Villads A n d e r -
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Fig. 83a-b. Portrætmalerier af Jens Iversen Bork (a) og Anna Nielsdatter (b), udsnit af epitafium nr. 1 (s. 134).
HW fot. 1996. - Ausschnitt aus Epitaph mit den Bildnissen des Jens Iversen Bork (a) und Anna Nielsdatter (b).

sen u n d Maria Pedersdatter (Abb. 33). D e r Krankengerätesatz w u r d e um 1675 v o n J ø r g e n Stilche
in K o p e n h a g e n geliefert;
Oblatendose u n d
*Abendmahlskanne (Abb. 29-30, 32) w u r d e n
1777 v o m ortsansässigen G o l d s c h m i e d Matthias
Clausen geliefert. D i e zwei Glocken des T u r m s
w u r d e n 1728 v o n J o h a n Valentin Müller in
H a m b u r g (Abb. 63), b z w . 1755 v o n Caspar K ö nig in Viborg (Abb. 64) gegossen.
Zu einer Neueinrichtung des Chors 1720-33 geh ö r t e n †Altartisch, †Chorgitter, †Beichtstühle,
†Küsterstuhl, †Schrank sowie vier neue (†)Gestiihle, v o n denen m a n wahrscheinlich eine *Tür
m i t einem v o n Lauritz Frandsen B ø h m ausgef ü h r t e n E m b l e m g e m ä l d e k e n n t (Abb. 43). A n sonsten ist das einzige erhaltengebliebene I n v e n tarstück der v o r h i n e r w ä h n t e , im Kanzelzugang
eingebaute, Pastorenstuhl. An der T ü r scheint
Lauritz Maler das einheimische Kircheninnere
gegen Westen dargestellt zu haben, w o h l als eine
A r t M o n u m e n t ü b e r die Barockisierung der

Kirche (Abb. 20). Hier sieht m a n offenbar die
O r g e l e i n r i c h t u n g auf der E m p o r e v o r d e m
Kreuzflügel als auch m e h r e r e der bis 1776 errichteten †geschlossenen Familiengestiihle (vgl.
Einrichtungsplan A b b . 19). Von einem †Gestühl
in schlichtem R o k o k o v o n 1787 ist hauptsächlich eine Wange mit Tür erhalten geblieben (Abb.
42).
Bei einer Instandsetzung 1841 w u r d e n die geschlossenen Gestühle abgestellt; die O r g e l erhielt ihren heutigen Platz im Westen, w ä h r e n d
die E m p o r e N r . 1 in den Kreuzflügel z u r ü c k g e bracht u n d 1847-48 zu einer g r o ß e n W i n k e l e m p o r e ausgebaut w u r d e . I m gleichen J a h r w a n d t e
sich die Kirche an den K ö n i g Friedrich VII, um
den neuen M o n a r c h daran festzuhalten, daß der
Kirche drei J a h r e z u v o r eine neue Altarausschmückung versprochen w o r d e n sei; diese A u s s c h m ü c k u n g w u r d e als ein Gemälde, die B e r g predigt (Abb. 22), v o n Sophus Schack ausgef ü h r t (seit 1996 im südlichen K r e u z a r m aufge-
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hängt). Eine Taufe v o n 1881 hat die F o r m eines
Taufengels (nach Bertel T h o r v a l d s e n ) aus b r o n ziertem Z i n k u n d befindet sich seit 1996 in der
Leichenhalle. Die heutige O r g e l auf der Weste m p o r e w u r d e 1861 v o n der Firma D e m a n t u n d
Sohn, O d e n s e , gebaut. Die g r o ß e O r g e l i m s ü d lichen Kreuzflügel w u r d e 1974 v o n der Firma
T h . Frobenius u n d S ö h n e i n K o n g e n s L y n g b y
gebaut (Abb. 53).
U n t e r den Grabmalen sind v o r allem zwei gute
Epitaphe aus d e m 17. Jh. zu e r w ä h n e n . Das Ältere (Abb. 65), eine Renaissancearbeit um 1614
m i t gelehrten, lateinischen Inschriften, w u r d e
v o n Pfarrer Jens Iversen B o r k f ü r seine E h e f r a u
A n n a Nielsdatter errichtet, die w ä h r e n d ihrer
zehnten E n t b i n d u n g »von hier in A b r a h a m s
Schoß sanft gerufen« w u r d e . A u f d e m Epitah
sind auch die N a m e n der K i n d e r aufgezählt u n d
die g e m a l t e n Bildnisse der beiden E h e g a t t e n
e i n g e f ü g t (Abb. 83). Das zweite E p i t a p h (Abb.
66) w u r d e f ü r P r o p s t H a n s H a n s e n Kjær, seine
E h e f r a u Karen Jensdatter, ihre g e m e i n s a m e elf
K i n d e r s o w i e ihren ersten E h e m a n n , den oben
e r w ä h n t e n Jens Iversen B o r k , um 1652 errichtet.
W ä h r e n d die k n o r p e l i g e n Schnitzereien v e r m u t lich einem Meister aus V i b o r g zuzuschreiben
sind, ist die Bildnismalerei eher eine Arbeit J a k o b van M e u l e n g r a c h t s , eines der beiden R i p e ner Maler, die, wie bereits e r w ä h n t , mit den
E m p o r e n g e m ä l d e n u n d der Malerarbeit an der
v o n H a n s H a n s e n K j æ r kauflich e r w o r b e n e O r gel v o n 1633-36 v e r k n ü p f t sind. Für die Z u schreibung sprict u.a. der Z u g , daß der erste
E h e m a n n v o n Karen Jensdatter durch schattenartige Portraittierung als einen Verstorbenen
zwischen den beiden E h e g a t t e n eingefügt
w u r d e . Vergleicht m a n im ü b r i g e n die Schattendarstellung v o n Jens Iversen B o r k mit seinem
Bildnis auf d e m E p i t a p h f ü r seine erste E h e f r a u
(Abb. 83a), erkennt m a n ihn wieder.
Die u r s p r ü n g l i c h e n Anbringungsstellen der
Epitaphien gehen aus d e m Einrichtungsplan
1733-1841 h e r v o r (Abb. 19). Genau wie die Tafel
f ü r H a n s H a n s e n K j æ r ihren Platz nahe seiner
O r g e l hatte, so hing auch ein †Epitaph älteren
D a t u m s f ü r den B ü r g e r m e i s t e r Frederik B u s k an
der C h o r s ü d w a n d über der v o n i h m gestifteten

Kanzel. A u f d e m Plan ist auch ein † o f f e n e s Begräbnis f ü r den A m t s v e r w a l t e r Villads Andersen
angegeben w o r d e n , das 1693 in einem †Anbau
an der C h o r n o r d s e i t e eingerichtet w u r d e . E b e n falls w u r d e auf einem Kellerplan (Abb. 16) die
Z u s a m m e n z e i c h n u n g v o n neun †gemauerten Begräbnissen unter den F u ß b ö d e n im C h o r , b z w .
i m Langhaus erstrebt. Diese G r ü f t e w u r d e n i m
17.-18. Jh. eingerichtet u n d 1841 niedergelegt,
w o r a u f h i n ihre Särge auf den Friedhof versenkt
w u r d e n . Von den Begränissen in der Kirche gibt
es eine kleine Anzahl * S a r g k r u z i f i x e und -beschläge aus Blei (Abb. 77).
Eine ähnliche schlechte B e h a n d l u n g haben die
vielen alten Grabsteine erfahren, die sich auf den
Friedhofsgrabstätten befanden, die v o r allem
aber ein z u s a m m e n h ä n g e n d e r B o d e n b e l a g ü b e r
den Begräbnissen in der Kirche bildeten (im
Kreuzflügel Beerdigungen). Die Steine w u r d e n
d a u e r n d z u m Gegenstand v o n Verkauf u n d Wied e r v e r w e n d u n g gemacht; in den Jahren 1790,
1804 u n d 1816 gab es ganze Versteigerungen, wo
m a n Grabsteine kauflich e r w e r b e n k o n n t e , die
dann als Türschwellensteine u. dgl. benutzt
w u r d e n . Aus den n o c h einigermaßen oder n u r
fragmentarisch erhalten gebliebenen 14 G r a b steinen (Abb. 69-76) w u r d e n die meisten f ü r
einen solchen Z w e c k v e r w e n d e t . Sie schließen
sich hauptsächlich an die Typen u n d F o r m e n ,
die m a n v o n den g r o ß e n S a m m l u n g e n v o n
Grabsteinen aus den beiden Kirchen in Ripen
kennt. Besonders w o h l b e h a u e n w a r offenbar
ein Stein um 1625-75, v o n d e m die eine Seite
erhalten geblieben ist (Abb. 70). Aus den Versteigerungsverzeichnissen sind a u ß e r d e m die
N a m e n u n d Jahreszahlen der bis zu 60 †Grabsteine zu lesen, die Ältesten v o n ihnen um 1600.
Einzelne Grabsteine v o m F u ß b ö d e n der K i r che oder ihrer N ä h e sind durch Z w e i t v e r w e n d u n g als Friedhofsmonumente auf d e m neuen
Friedhof erhalten geblieben (Abb. 73, 76). U n ter dessen G r a b m a l e n befindet sich n o c h ein
w i e d e r v e r w a n d t e r Grabstein (um 1775), v o n
d e m m a n weiß, daß er um 1826 in U l f s b o r g erw o r b e n w u r d e (Abb. 80). Ein †Friedhofsmonument um 1829 ist d a d u r c h interessant, daß er als
eine Stele aus H o l z ausgeführt w u r d e (Abb. 81).

Fig. 1. Nørregade ved århundredskiftet med den gamle †kirkes tårn set fra nordøst. Foto i KglBibl. - Bildaufnahme von Nørregade mit dem Turm der alten †Kirche von Nordosten, um 1900.

HOLSTEBRO KIRKE
N O T E R s. 296 • D E U T S C H E S R E S Ü M E E S. 309
Byens middelalderlige kirke (jfr.
s. 179ff.) blev revet ned 1906 og en ny opført på
samme sted 1906-07.
Holstebro er opstået omkring en overgang over
Storåen, vel først et vadested og med tiden en bro,
der forbandt de frugtbare Limfjordsegne med sydligere strøg i retning af Ringkøbing Fjord og Ribe.
Ved dette knudepunkt opstod et af Jyllands største
markeder, der tillige blev et retsligt centrum for
Hardsyssel. Stedets centrale placering bekræftes af
det forhold, at det ligger i skæringspunktet mellem
hele tre herreder: Hjerm, Hammerum og Ulfborg.
Det er tænkeligt, at man allerede ved grænsedragningen mellem de tre herreder har taget bestik af
overgangsstedet. Stednavnets første led er tolket dels
som 'et hult sted', enten i terrænet eller i åbunden,
dels som 'holt' i betydningen skov. Broen krydser
Historisk indledning.

1

2

Danmarks Kirker, Ringkøbing

åen umiddelbart efter det sted, hvor Storåen fra syd
optager den mindre Vegen Å. Åsystemet, der udmunder i Nissum Fjord ved Vosborg ca. 20 km længere mod vest, berømmes af Arent Berntsen 1656 for
sin rigdom på laks, mens en kulinarisk præget skildring af Storåens fiskerigdom når poetiske højder i
Odenserektoren Elias Naurs takkedigt til sin gamle
skoleby, 1667f. Åen har dog ikke i nyere tid været
sejlbar; varerne måtte føres over land fra Ringkøbing
eller fra en ladeplads ved Struer, der siden udviklede
sig til en rigtig havn.
Byen nævnes første gang 1274, da Ribebiskoppen
udsteder et dokument i »Holstatbro«. Det vides
ikke, hvornår den fik købstadsrettigheder, idet ældre
privilegier brændte 1552, og nye måtte udstedes af
Christian III samme år. Uden at det siges, kan byen
meget vel have været købstad, da navnet optræder
3

4

11

162

HOLSTEBRO KIRKE

første gang. Trods den centrale placering, der udnyttedes i både den verdslige og gejstlige administration,
forblev Holstebro dog middelalderen igennem af beskeden størrelse. Den fik aldrig mere end én kirke og
ingen klostre.
Præsterne ved kirkerne i Holstebro (»Holstetbro«)
og Mejrup nævnes i et dokument 1350, da de (deres
navne anføres ikke) af biskoppen i Ribe blev pålagt at
forkynde en bandlysning. Omtrent samtidig optræder kirken for første gang i de skriftlige kilder, nemlig i håndskriftet Ribe Oldemoders kirkeliste, hvor
kirken i »Holzstathbroo« er anført med en afgift af
kun 2 skilling sølv, eller halvt så meget som nabokirkerne i Måbjerg og Mejrup betalte.
Den middelalderkirke, man brød ned 1906, var en
teglstensbygning fra 1440. At dømme efter de romanske granitkvadre, der indgik i denne kirke, må
den være rejst som afløser for en ældre bygning på
samme sted (jfr. s. 179), hvis rester må være de tidligste vidnesbyrd om en stedlig bebyggelse. Kirkens
indvielse til Jomfru Maria fremgår af et afladsbrev, udstedt af biskop Peder i Ribe 1465 - få år før tilføjelsen
af søndre kapel. Ifølge brevet skulle alle, der besøgte
'sankt Marie kirke i Holstebro', have 40 dages aflad.
Foruden højalteret, der må have været viet til Jomfru
Maria (jfr. (†)altertavle nr. 1), må kirken have rummet adskillige †sidealtre. Ingen af disse kendes ad
skriftlig vej, men en figurgruppe fra o. 1500, Nådestolen, vidner formentlig om et †Kristi Legemsalter.
Anneksforhold. Byens ældste kirke har formodentlig
været anneks til Måbjerg. Fra 1400'erne blev Holstebro gejstligt betjent sammen med Borbjerg, muligvis med Borbjerg som hovedsogn og købstaden
som anneks. Efter reformationen var Holstebro hovedsogn med Måbjerg som anneks. Bortset fra årene
1807-18, da Måbjerg var annekteret Mejrup, varede
dette forhold ved til 1974, da Måbjerg blev eget pastorat. 1967 er den nordlige del af Holstebro, Nørreland, udskilt som et selvstændigt sogn og pastorat
med egen kirke (jfr. s. 324ff.).
Holstebro var i senmiddelalderen et administrativt
centrum. Her holdtes sysseltinget, og såvel Ribe
domkapitel, biskoppen som sysselprovsten ('regnskabsprovsten') havde ejendomme i byen. Bispegården lå nordvest for kirken op til Bløden Bæk. Her
residerede en official, biskoppens lokale repræsentant, der styrede det underliggende jordegods og varetog biskoppens interesser i stiftets nordlige del, og
her overnattede biskopperne selv, når de opholdt sig
på egnen. Flere bispebreve har som underskrift »Ex
curia nostra episcopali in Holstebro«. Måske har
også kongerne opholdt sig på bispegården, når de
gæstede byen. Valdemar Atterdag holdt retterting i
Holstebro 1355, Erik af Pommern 1406. Efter reformationen tilfaldt bispegården kronen, som fra 1599
lagde den under Lundenæs len. Ved bispegården, må5
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ske til dels i dennes bygninger, lå latinskolen, der bestod indtil 1740 (jfr. s. 169).
En gård, der 1287 blev skænket af provsten over
Hardsyssel, Esger, til hans efterfølgere som sysselprovster, er formodentlig identisk med den provstegård ('provst Clauses gård'), der i et brev 1510
omtales sammen med andre kirkelige ejendomme beliggende nord for åen og vest for Bløden Bæk. Denne
gård blev i senmiddelalderen anvendt som rastested
for sysselprovsterne under deres visitatsrejser.
At byen i katolsk tid har haft et præstegilde fremgår
af ovennævnte brev, hvor en gård beskrives som liggende » ...indtil Præste Gylle Gaard«. Dette broderskab, der vel har bestået af omegnens præster, kan at
dømme ud fra kalkmalede indskrifter og våbener
have været involveret i opførelsen af kirkens søndre
kapel 1468 og må formodes at have holdt sine møder
og gudstjenester i kapellet (jfr. †kalkmalerier nr. 2, s.
209).
†Kapel(?) Resen nævner i sit atlas 1677, at der i middelalderen på en mark syd for åen, kaldet 'kapelmark', skal være holdt messer i et kapel. Det pågældende jordstykke, der i nyere tid har givet plads
til kommunale værker og svømmebassin, ejedes i
middelalderen og i tiden herefter af Tviskloster. Det
er muligt, at navnet kapelmark blot er afledt af dette
tilhørsforhold.
Byen hærgedes adskillige gange af brande i tiden
efter reformationen: 1552 (hvorunder privilegierne
brændte), 1651, 1697 og 1698, 1720 og dobbeltbrandene 1733 og 1734. Ved branden 1651 nåede ilden til
kirkegårdens indhegning (jfr. s. 167), men ellers gik
kirken fri under de øvrige brande. I sit »Ære- og Takkedigt til Holstebro« (1667-69) beder Elias Naur om
beskyttelse for kirken mod ildens flammer:
»Den Kirke, hvor Jeg sad, Guds Naade om at bede,
Jeg ynsker, Himlen vil fra Ildebrand og Heede
Bevare, at hvor tiit end Ilden bliffver tendt,
Guds Engle-Vagt maa da om Kirken være spendt«.
1742 lod præsten Jens Bircherod Meldal opsætte 'ildebrandstavler' til minde om byens seks ildebrande (jfr.
s. 228). Biskop Hans Adolph Brorson erfarede ved
sin visitats 1743, at byen var blevet fattig ved de »erlidte Ildsvaader«; efter hans mening havde den dog
sin største plage af de processer og den indbyrdes
uenighed, som blev tilskyndet »ved onde Mennisker
...som lever af andres skade og fortræd«.
Holstebro var i ældre tid en betydelig markedsby.
Da recessen 1540 indskrænkede antallet af markeder i
Jylland til fem, fik midsommermarkedet i Holstebro
lov at bestå. I 1600'erne holdtes der her ifølge Arent
Berntsen det fornemste hestemarked i hele riget. Kirkegårdens nyplantede vækster måtte i 1800'ernes begyndelse beskyttes mod fremmede markedsfolk (jfr.
s. 168), og byens dragende virkning på omvandrende
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Fig. 2. Kort over Holstebro 1858, efter Trap Danmark. Den projekterede 'nye kirkegård' ved den nuværende
Danmarksgade blev aldrig indviet; i stedet erhvervede man et jordstykke til den nuværende (nordre) kirkegård
ved Viborgvej, indviet 1865 (s. 329). - Stadtplan von Holstebro 1858.
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kræmmere bevidnes af Søren Kierkegaard, som i sine
notater fra Jyllandsrejsen 1840 kalder Holstebro for
»Hosekræmmernes Jerusalem«.
Som i andre købstæder blev de beskedne tiendeindtægter i 16-1700'erne suppleret ved indkrævning af
betaling ved begravelser, ringning mv.; egentlige stolestadepenge svarede man derimod ikke, kun en indfæstning ved indgåelse af nyt lejemål for stolepladser
(s. 234).
Gudstjenesteskikke. Froprædiken, der 1684 blev
anordnet af biskoppen og sandsynligvis blev holdt af
latinskolens rektor, ændredes 1740 til aftensang. 1816
henlagdes fredagstjenesten til om søndagen, dog
holdtes der første fredag i hver måned gudstjeneste
med altergang. O. 1790 holdtes højmessen kl. 9; om
vinteren havde sognepræsten overhøring af konfirmander og større skolebørn kl. 1-2, hvorefter kapellanen prædikede til aftensang kl. 2. Ved højtiderne var
der 'fuld messe' (dvs. med altergang), og præst og
degn udførte vekselsang foran alteret. Præsten var
under prædikenen iført messeskjorte, og salmesangen
ledsagedes af orgel, violin, fløjte, klarinet og horn. I
1870'erne var der skiftevis gudstjeneste kl. 10 og kl. 2;
alle seks højtidsdage kl. 10. Anden højtidsdag prædikede borgerskolens førstelærer, ved hvilken lejlighed
han modtog sit offer af menigheden. Skriftemål holdtes samme dag som gudstjenesten, tidligere skete det
den forudgående dag. Ofring på alteret, indført under sognepræst Christian Mikkelsen Hasle (1815-27),
var gået af brug inden 1870.
Klokkeringningsskikke. I 1870'erne blev der ringet
hver dag kl. 8, 12 og 2, en skik der da skønnedes at gå
tilbage til latinskolens tid. Forud for højmessen ringedes kl. 9 og 9.30 med den store klokke (stormklokken
fra 1470) kl. 10 med begge klokker. På de seks højtidsdage og nytårsdag blev der kimet mellem de almindelige ringninger; disse dage blev 'indringet' med
kimning den forudgående dag mellem kl. 1 og 2.
Store Bededags aften blev der ringet med den store
klokke mellem kl. 6 og 7.
Efter at den nye kirke var taget i brug 1907, opsattes seks bogtrykte skilte med forbud mod spytten i
kirken.
Sagn. Ifølge en tradition var kirkens altertavle, et
fornemt nederlandsk alterskab fra o. 1520, gjort af en
kongeseng, der var bjærget fra et skib, som en prins
af England strandede med ved Bovbjerg.
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BELIGGENHED OG †KIRKEGÅRD
Kirken, der 1906-07 afløste byens middelalderlige kirke (jfr. s. 179), er opført på samme sted
som denne, men orienteret nord-syd, mens den
gamle kirke efter middelalderlig sædvane havde
længderetningen øst-vest. Kirkestedet, der ind-

til 1865 også rummede byens kirkegård, ligger
ca. 250 m nord for Storå på et svagt skrånende
terræn, 12-13 m over havet. Navnet 'Kirkepladsen' er først kommet til efter kirkegårdens nedlæggelse; tidligere talte man om 'kirken' og 'kirkegården'. Afgrænsningen mod vest var oprindelig bestemt af en lille bæk, Bløden, som udspringer nord for byen og støder til Storå et par
hundrede meter vest for Storebro. Bækken er
nu for længst lagt i rør og gemmer sig under det
store rådhuskompleks, der siden 1986 optager
hele området vest og nordvest for kirken. Nærmeste større færdselsstrøg er - nu som tidligere
- Nørregade, der udgående fra Store Torv (oprindelig blot Torvet) passerer øst om kirkepladsen.
I det følgende gøres rede for kirkegården og
den omgivende bebyggelse indtil begravelsernes
ophør 1865; herefter skildres kort pladsens udvikling frem til rådhusets indvielse 1986.
†KIRKEGÅRDEN OMKRING KIRKEN.
Ved begravelsernes ophør 1865 havde kirkegården (fig. 2) nogenlunde form af et rektangel,
smalnende ind mod nord og med et areal på omtrent 15.000 kvadratalen (ca. 0,6 ha.). Den grænsede mod øst op til Nørregades husrække og
haver, mod nord til Skolegades (nu Rådhustrædes) bagbygninger. Mod syd stødte den frem til
Horsstræde, adskilt herfra ved et stendige, mens
diger kun delvis markerede skellet mod vest og
nordvest, hvor præstegården (se ndf.) og et hus
nord herfor stødte direkte op til kirkegården.
Som andre købstadskirkegårde var den et befærdet område, der brugtes som genvej, hvis
man hurtigt skulle fra ét sted til et andet.
Kirkegården har tidligere været større og har i
middelalderen sandsynligvis strakt sig helt frem
til Nørregade, ligesom kirken også ejede jord på
vestsiden af bækken. På prospektet i Resens Atlas 1677 (fig. 4), der dog næppe bør tillægges for
stor vidneværdi, følger det østre skel Nørregade. Inden den store bybrand 1733 var Nørregade bebygget på vestsiden. Provst Ebbe
Kynde, der leverede forlægget til kortet i Danske Atlas (fig. 5), beskriver 1767 kirkegården således: (den) 'er for sønden indhegnet med et
26
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Fig. 3. Den gamle †kirkegård med kirkerne fra 1440 og 1907 indtegnet på en moderne situationsplan. NJP og M N 1998. - Die 2 Kirchen und der alte Friedhof in einer
heutigen Lageplan.

stendige, men for øster, vester og norden indhegnes den med gårde og huse, som ligger
rundt omkring den'. Disse ejendomme var, så
vidt han kunne skønne, bygget på kirkegårdens
'fortov', idet de stadig svarede grundskyld til
kirken. Denne modtog 1767 afgifter af i alt 14
ejendomme omkring kirkegården og dennes
nærmeste omkreds: seks ejendomme 'for øster
side', altså mod Nørregade, to 'for norder side'
og to 'for vester side'. Hertil kom fire ejendomme 'vesten for bækken' (Bløden Bæk), hvis
grunde efter Kyndes mening tidligere måtte
have tilhørt kirken. Afhændelse af kirkegårds27

jord fortsatte i 1800'erne. 1855 solgtes en strimmel jord, 9 alen bred, til ejerne af Nørregade 11,
13 og 15. Køberne forpligtede sig til at vedligeholde et nyopført hegn mod kirkegården. På
samme vilkår købte ejeren af hjørneejendommen Nørregade 5, mellem Horsstræde og N ø r regade, 1856 et trekantet stykke jord ud mod
kirkegården. Kirkegårdsportens flytning 1815
(se ndf.) kan skyldes bebyggelsens fremrykning
fra Nørregade.
Hegnet bestod i 16-1800'erne af plankeværker
mod nord og øst og stendiger mod syd og vest.
Allerede 1628 og 1629 er der udgifter til lægter
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Fig. 4. Prospekt af Holstebro, efter Resens Atlas o. 1677. - Ansicht von Holstebro,

og egestolper 'at indelukke kirkegården med',
dog uden at det præciseres hvor. 1739 betales for
planker på nordsiden til gørtler Peder Særkærs
gård og 1780 for et plankeværk mellem kirkegården og Nørregade. Om et plankeværk er der
vel også tale, når der 1838 betales for 'nye stakitlænger på nørre og øster side af kirkegården'.
Kampestensdiget på sydsiden ses på et ældre
foto (fig. 6). Et stykke dige på vestre side blev
(ny) opført 1845.
Indgange. Kirkegården havde 1865 i alt fire
indgange: to aflåselige køreporte i hhv. syd og
nord, og to fodgængerlåger i hhv. øst og vest.
Hovedindgangen var den søndre kirkegårdsport
(fig. 6) fra Horsstræde, 1841 betegnet som
'søndre ligport'. Den blev flyttet hertil 1815 fra
det sydøstre hjørne (se ndf.) og stod formentlig
til o. 1900. Porten, der var flankeret af to låger,
havde fire murede piller. Den beskrives detaljeret i en licitation, der holdtes over arbejdet
1815: selve køreporten skulle være 6 alen bred,
de midterste piller 3 alen høje, de øvrige 2½ alen.
Syldstenene skulle tages fra kirkegårdsdiget.
Over hver pille skulle sættes en halv stenkugle.
Fløjene i porten og lågerne skulle udføres i fyrretræ og males grønne. Fotografiet viser dog, at
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aus dem Atlas Peder Resens

1677.

de fire piller blev af samme højde. De afsluttedes
af pyramider, kronet med kugler. 1827 skulle
'det øverste', vel pyramiderne, kalkes, og gesimsen og foden males.
Hovedindgangen var før 1815 placeret i kirkegårdens sydøstre hjørne ved hjørneejendommen
mod Nørregade, hvor den er angivet på kortet i
Danske Atlas 1767 (fig. 5). Den fremtrådte i
1700'erne, muligvis tidligere, som en muret og
teglhængt †portal. Det må være til denne indgang, 1629 kaldet 'den store stette', at der 1626
indkøbes 600 mursten i Vig. Ved en ommuring
1717 af denne 'sydøstre stette' blev der brugt
mursten fra Tviskloster, hamburgske murklinker og tagsten fra Ringkøbing. Den omtales
som 'hovedstakitporten' 1808, da den ønskedes
flyttet til midt i det søndre dige.
Den nordre port eller 'nørre stette' nær kirkegårdens nordvestre hjørne gav adgang for kørende trafik fra Skolegade via det nu forsvundne
Skolestræde. Den omtales i latinskolens tid
(sml. ndf.) som 'skolestetten' (1647) og som
'nordre skoledør' (1716). Det var i 1800'erne en
tømret køreport med kun én fodgængerlåge ved
den østre side. Det er formodentlig denne
port, der sigtes til i en licitationsforretning 1807,
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Fig. 5. Bykort i Danske Atlas, tegnet 1767 efter forlæg af sognepræst Ebbe Kynde. - Stadtplan im

Dänischen Atlas,

Zeichnung nach Vorlage des Pfarrers Ebbe Kynde, 1767.

da arbejdet blev udbudt på en stor 'stakitport', 5
alen vid, og en mindre, 1¼ alen, med tre egepæle, alen lange.
En vestre låge, 1852 omtalt som en mindre låge
'ved præstens', førte i 1800'erne ind til præstegården (sml. ndf.). Åbningen forsynedes 1845
med en stolpe med et drejeligt 'egekors'. - Med
omtalen af en 'vestre stette' 1678 sigtes der derimod formentlig til en indgang vestligst i det
søndre dige, 1717 benævnt 'den sydvestre stette'.
En tømret stette på dette sted blev fornyet 1729
og flyttet lidt mod øst, hvor den ses på kortet i
Danske Atlas 1767 (fig. 5). Indgangen ønskedes
sløjfet 1808 efter opførelsen af Brøndums nye
gård (den senere præstegård, se ndf.).
En østre låge var anbragt i den stadig eksisterende Smøge mellem kirkegården og Nørregade. Det er formodentlig denne indgang, også
blot betegnet som 'risten' (se ndf.), der i
1630'erne og de følgende årtier identificeredes
som indgangen ved Christoffer skrædders hus, i
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1670'erne som 'kirkeristen ved Niels skoma' 30

gers .
Efter bybranden 1651 betaltes tømmermand
Peder Michelsen for at hugge nyt tømmer til 'de
tre stetter' (indgangene i sydøst, sydvest og
nord?) samt indgangen ved ovennævnte, nu afdøde Christoffer skrædders hus. Knud murmester murede på pillerne, og smeden rettede
nogle stålstænger, som ilden havde bøjet. 1717
indkøbtes norsk eg i Ringkøbing til b o m m e for
de tre indgange, så de kunne lukke af sig selv.
Kirkeriste omtales adskillige gange i 161700'erne, uden at de dog altid nærmere kan
lokaliseres. Til tider er udtrykket 'rist' blot
brugt som synonym for en indgang, vel oftest
en fodgængerlåge. Mere præcist tales 1634 om
'søndre rist', 1647 om 'risten i skolestetten' og
1746 om 'kirkeristen ved den store stette', dvs.
hovedindgangen i det sydøstre hjørne. — At de
smedede jernriste ikke altid har kunnet holde
uønskede kreaturer ude, fremgår af et brev fra
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Fig. 6. Det gamle Horsstræde set mod øst ved århundredskiftet. Tv. †kirkegårdens søndre kampestensdige og
kirkegårdsporten (s. 166), th. klassicerende købstadshuse fra o. 1800 (s. 170). Foto i Lokalhistorisk Arkiv. - Die

alte Horsstræde nach Osten, um 1900. Links südliche Feldsteinmauer des †Friedhofs und Friedhofstor, rechts klassizistische
Bürgerhäuser um 1800.

sognepræst Ebbe Kynde til byfogeden 1755.
Præsten klagede over, at løse svin 'skammeligt
omrodede kirkegården og de dødes grave' og
foreslog, at der blev pålagt ejerne en mulkt for
hvert svin, der blev påtruffet, »de Skiødesløse til
Straf og Kierkegaarden til Frelse«.
Beplantning og gange. Kirkegården henlå i
1700'ernes sidste halvdel som et græsklædt område helt uden træer og med udrangerede gravsten, der tidligere havde ligget i kirkegulvet (jfr.
s. 294). Et enkelt gravsted nord for kirken, der
rummede købmand Milter Hansen (†1708), var
indhegnet med et gitter, til hvis vedligeholdelse
enken 1720 havde oprettet et legat (jfr. †gravsten
nr. 29, s. 278). Efter ophøret af de indendørs
begravelser o. 1805 tiltrak kirkegården sig større
interesse. Den blev 1808 inddelt i parceller og
linjerne udstukket til stenbroer mellem indgan30

gene og kirken. Det var i den forbindelse, at
hovedindgangen blev flyttet fra det sydøstre
hjørne til syd for kirken. 1818 var der plantet
træer og blomster på begge sider af den nye hovedindgang, og en mand blev betalt for at grave
grønsværen. Det følgende år måtte Jens Svensk
holde vagt på markedsdagen l.juli, så fremmede markedsfolk ikke beskadigede planterne. Gangene blev 1830 beplantet med træer,
som inden 1870 var blevet så store, at de efter
Frølunds formening 'utilbørligt skjulte kirken'.
Kirkegården som begravelsesplads ca. 1805-65.
Mens kirkegulvet havde været borgerskabets
foretrukne begravelsessted i 16-1700'erne, blev
kirkegården efter 1805 igen begravelsesplads for
samtlige indbyggere i den lille købstad, høj som
lav. Af kirkegårdsmonumenter fra denne periode
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Fig. 7. Den nedlagte †kirkegård set mod vest en lille menneskealder efter begravelsernes ophør; enkelte †gravminder ses (s. 168). I midten fotografen A. Vorbeck foran sit hus. Foto o. århundredskiftet i Lokalhistorisk
Arkiv. - Der alte †Friedhof gegen Westen kaum ein Menschenalter nach der letzten Beerdigung; einzelne †Grabsteine sind
noch zu sehen. Mitten im Bild der Photograph A. Vorbeck vor seinem Haus. Um 1900.

forblev en del på plads efter begravelsernes henlæggelse til Viborgvej 1865 og ses på ældre fotografier (fig. 7). Et mindre antal blev flyttet til
den nye kirkegård, men kun et enkelt er bevaret
(jfr. s. 330). Et indtryk af kirkegårdens udseende ved midten af 1800'erne leveres af to fortegnelser over gravenes udstyr, som kirkeværgerne udarbejdede hhv. 1848 og 1860 (jfr. s.
294f.).
†Bygninger på og omkring kirkegården. Som de
øvrige vestjyske småkøbstæder Ringkøbing,
Lemvig og Varde (DK Ribe 872) havde også
Holstebro en latinskole. Skolen omtales første
gang 1542, da Christian III under et besøg i byen
gav skolemesteren brev på kongetienden af Måbjerg sogn (jfr. præsterække- og latinskoletavle 1742, s. 226). Den bestod indtil 1740, da
skolehuset overgik til at være 'dansk skole', og
36
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indtægterne blev tillagt rektor i Ribe. Skolen
grænsede direkte op til kirkegården i dennes
nordvestre hjørne ved Skolegade og Bløden
Bæk, hvorfor den nordre kirkegårdsport som
nævnt betegnedes 'skolestetten'. Skolebygningen,
der sandsynligvis oprindelig har været en del af
den såkaldte Holstebro bispegård (jfr. historisk
indledning), var som en af de få i byen et grundmuret hus. Den er på brandkortet 1733 vist
som en teglhængt bygning med to døre og prydede gavle. Skolen rummede som vanligt både
undervisningslokale og bolig for rektor og blev
vedligeholdt sammen med kirken. Der er muligvis tale om udgifter til skolen, når der ifølge
regnskaberne i 1617 blev anskaffet et halvt tusinde mursten i Aalborg, der sammen med hollandske sten førtes over land fra Struer. Der var
igen 'bygget' på skolen 1639, da gammelt tøm38
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mer, udtjente loftsfjæle og døre blev bortsolgt.
Facaderne stod i disse år med varme farver: 4
pund 'brunrødt' blev indkøbt 1640 'at anstryge
skolen med'. Et udførligt byggeregnskab fra
1716 omfatter bl.a. udgifter til et 'skillerum i
skolekammeret' og til 'borde og skamler'. Efter latinskolens nedlæggelse 1740 benyttedes
bygningen som dansk skole. Den fandtes 1778
faldefærdig og solgtes til konsumtionsforvalter
T. R. Bech, hvorpå undervisningen flyttedes til
Horsstræde, hvor der holdtes skole indtil 1803.
Rektor og hørere gjorde tjeneste ved kirken
og ledede drengenes sang ved gudstjenester og
kirkelige handlinger. Fra og med den kgl. forordning 1617 forrettede de ældste disciple tillige
degnetjeneste i de landsogne, der lå inden for en
afstand af mindre end to mil fra købstaden.
Et lille lerklinet hus, som magister Eskild
Kaalund (rektor 1715-20) havde ladet opføre,
1729 også betegnet som en »liden Udskor«, kan
have været disciplenes nødtørftshus(?). Et tørvehus
(»Tørehus«) er nævnt 1743.
En ejendom mellem kirkegårdens vestre del
og Bløden Bæk, hvor nu Ungdomsborgen ligger, tjente 1820-1913 som præstegård. Den omtales første gang i forbindelse med et ejerskifte
1747 og bestod da af et hus på 15 fag med tilliggende have. Huset overtoges 1789 af købmand Jens Frederik Brøndum, der inden 1797
lod opføre en firlænget gård. Sognepræst Christian Hasle ejede selv gården i nogle år, inden
den 1820 afkøbtes ham for at blive præstegård
for Holstebro og Måbjerg. Stuehuset var 1870
meget dårligt, men haven god og smuk. Bygningen blev forhøjet med en etage og stærkt ændret, efter at den 1913 var overtaget af K F U M .
Den er i 1960'erne afløst af den nuværende Ungdomsborg, indeholdende bl.a. kordegnekontor.
Ejendommene ved Nørregade, der endnu o.
1800 var stråtækte, tavlmurede bindingsværkshuse
af fyrretræ, afløstes i de følgende årtier af teglhængte grundmurede huse, svarende til bebyggelsen langs Horsstrædes sydside (fig. 6). Det
var klædelige vestjyske huse, kendetegnet ved
dybrøde mursten, hvidtede fuger og gesimser
og halvvalmede gavle. Disse klassicerende købstadshuse er før og efter 1900 afløst af skifertæk30
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kede ejendomme i to etager, sidst den k o m m u nale administrationsbygning i Horsstræde, der
opførtes 1934-35.
K I R K E P L A D S E N 1865-1998. I årtierne efter
begravelsernes ophør fandtes endnu mange
gravminder og vedligeholdte grave på den tidligere kirkegård, således som det ses af et foto
ved århundredskiftet (fig. 7), visende fotograf
Vorbecks hus. Det stødte direkte ud til kirkegården, som Frølund 1870 beklagede nærmest var
blevet til en legeplads. I årene forud for den
gamle kirkes nedrivning 1906-07 var området
omkring kirken nærmest et lille parkanlæg med
klippede buske og træer, gennemskåret af grusede gange. Hegnet mod øst og nord bestod
fremdeles af plankeværker, således som det ses
på C. M. Smidts fotografi (fig. 40). Siden
1914-15 afgrænses pladsen mod øst og nordøst af
en teglhængt rødstensmur, tegnet af arkitekt
Hans Arentoft. Før murens opførelse afhændedes et 6 alen bredt jordstykke til de omkringboende grundejere, heriblandt det grundtvigske
Højskolehjem, for hvem arkitekt Fussing, Kolding, 1898 havde opført en større bygning i
Skolegade (nu Rådhusstræde). En tilbygning til
højskolehjemmet langs Kirkestræde fuldførtes
1915 med Hans Arentoft som arkitekt. Et nødtørftshus på hjørnet af Smøgen fra Nørregade er
opført samtidig med den østre mur 1914.
O d d Fellowlogen Dannebrog sydvest for kirkepladsen på den tidligere præstegårds havejord
er opført 1936-37 af arkitekt Kristian Jensen.
Hele området vest og nordvest for kirken optages nu af rådhuset, indviet 1986 og opført under ledelse af arkitekterne Hans Dall og Torben
Lindhardtsen, Helsingør, der ti år forinden
havde vundet en arkitektkonkurrence. Ved dette
omfattende byggeri, der også inkluderer biblioteket nord for rådhuset - omtrent på den gamle
latinskoles plads - er kirken kommet til at ligge
umiddelbart over for byens verdslige og administrative centrum. Flisebelægningen og beplantningen af Kirkestræde med lindetræer, der
nu formidler overgangen mellem kirkeplads og
rådhusplads, er udført efter forslag af landskabsarkitekt Svend Kierkegaard.
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Fig. 8. Kirken set fra nordvest, fra rådhusets tag. HW fot. 1997. -

Blick auf die Kirche von Nordwesten, vom

Rathausdach.

BYGNING
Kirken, der 1906-07 afløste den nedrevne middelalderkirke (se s. 179), er en teglstenskirke i senromanske former, opført efter tegning af Vilhelm Ahlmann.
Det er en korsformet bygning med tresidet korafslutning og et smalt tårn med højt pyramidespir; den er
orienteret vinkelret på den ældre kirke med koret mod
nord og tårnet mod syd (fig. 3). Grundstenen nedlagdes 19. juni 1906, og indvielsen fandt sted adventssøndag 1. dec. 1907. Under byggeriet blev gudstjenesterne holdt i Valgmenighedskirken. En lav udbygning i det nordøstre hjørne mellem kor og korsarm er
1950 ombygget og suppleret med et dåbsværelse.

Byggeplaner (se også †bygning s. 205f.). For at
finde en løsning på problemet med manglende

plads til den voksende menighed afholdtes 6. august 1903 et særligt syn over Holstebro gamle
kirke. Synet, der bestod af kgl. bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen, arkitekt Hector Estrup
og murermester Christoffersen, anbefalede, at
man tilføjede to sideskibe, men i øvrigt bevarede den gamle kirke uforandret - i det mindste i
hovedtræk. En restaurering skulle 'så vidt forholdene tilstedte det' føre kirken 'tilbage til dens
oprindelige skikkelse'. I dette øjemed foretog
arkitekt Estrup 1904 opmålinger af den eksisterende bygning (fig. 19a-i), og det blev overdraget ham at udarbejde forslag til istandsættelse og
45
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udvidelse. Imidlertid døde Hector Estrup 24.
nov. 1904, hvorefter den videre projektering
blev overladt til arkitekt Vilhelm Ahlmann.
Vilhelm Ahlmanns første projekt, der forelå i
slutningen af 1904, sigtede på en udvidelse af
kirken til et treskibet rum med plads for 620
personer til en pris af 72.000 kr. Kirkeinspektionen, som foruden sognepræst og borgmester
også bestod af bankdirektør, sagfører Aggerholm, fandt dog, at der hermed ikke blev skaffet
tilstrækkelig plads. For at imødekomme fordringen om et endnu større kirkerum blev overslagssummen forhøjet, og man nærmede sig nu
et beløb, for hvilket man antog at kunne opføre
en helt ny kirke. Med biskoppens anbefaling
gav ministeriet i september 1905 sin tilladelse til,
at man opgav tanken om den gamle kirkes udvidelse. Vilhelm Ahlmann udarbejdede herefter
sit andet projekt, der forelå i december 1905: tegning og overslag til en ny kirke, der skulle
r u m m e 750 siddepladser og koste 90.000 kr. I
begyndelsen af det følgende år besluttede kirkeinspektionen i forståelse med menighedsråd
og byråd at bringe dette forslag til udførelse. En
tid blev det overvejet at opføre kirken i nærheden af banegården, i Wiums Anlæg; men
medlemmer af handelsstanden talte stærkt for,
at kirken skulle forblive i byens midte, ikke blot
af kirkelige hensyn, men også af erhvervsmæssige. Dermed var middelalderkirkens skæbne
afgjort. Nedrivningen begyndte sidst på vinteren 1905-06 (jfr. s. 206), og i foråret 1906 påbegyndte man opførelsen af den nye kirke, der af
hensyn til kirkepladsens form blev lagt med
længderetningen nord-syd (fig. 3).
Købstadskirken i Holstebro, hvis stil efterligner senromanske former, blev Vilhelm Ahlmanns andet større kirkebyggeri. Han var i disse
år en efterspurgt arkitekt, der 1902 havde flyttet
sin tegnestue fra Århus til København. Han arbejdede i tidens stil, dvs. den historiserende retning efter H. B. Storck og J. D. Herholdt, under
hvem han havde deltaget i restaureringen af
hhv. Stubbekøbing kirke (1881-82) og Næstved
S. Peder (1883-85). Med den imposante kirke i
Frederikshavn (1890-92) skaffede han sig mange
opgaver, ikke mindst i N o r d - og Vestjylland.
46
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Hans kirkebygninger, herimellem mange mindre filialkirker, er inspireret af middelalderlig
teglstensarkitektur. De har ofte korsarme og så
godt som altid tresidet korafslutning og et vesttårn med pyramidespir som f.eks. kirken i Vejen, opført 1896 (jfr. DK Ribe 2877f.). I Ringkøbing amt havde Ahlmann, inden han tog fat i
Holstebro, opført mindre kirker i Fjelstervang,
Herborg, Karstoft, Hjerm (østre kirke) og
Troldhede, og han havde nybygget sognekirkerne i Hodsager og Vildbjerg, efter at man ligesom i Vejen - forinden havde nedrevet de
middelalderlige kirker.
Disposition og ruminddeling. Kirkens samlede
længde er 47,39 m, mens tværskibet, der er 1,2
m lavere end langhuset, er 24,95 m langt. Tårnet
måler 23,5 m til murkronen og til vindfløjens
spids 48,6 m. Lave udbygninger i hjørnerne
mellem kor og korsarme dækkes af halvtage.
Det korte, polygonalt afsluttede kor fremtræder indvendig som en apsis. Det er hævet to trin
over skibet og virker mørkt, idet det kun oplyses af de tre nordvinduer, som tilmed får lyset
dæmpet af glasmalerier. Over vestre korsarm,
der oprindelig var tænkt som skriftestol, er opsat et pulpitur, hvortil der er adgang gennem et
trapperum i den lave, nordvestre hjørnebygning. Denne bygning, der siden 1980 rummer et
køkken, var oprindelig dåbsværelse, mens den
nordøstre, senere udvidede bygning var præsteværelse. Kirkens hovedindgang går gennem tårnets midtakse i syd, idet tårnets nederste etage
tjener som våbenhus. Adgangen til orglet og til
tårnets øvre stokværk sker via et trappehus ved
tårnets vestside, hvortil der tidligere var adgang
både fra det ydre og fra skibet.
Materialer og opmuring. Teglstensmurene, der
hviler på betonfundamenter, rejser sig over en
1,4 m høj sokkel af kløvet granit, opmuret 'kyklopisk', dvs. bevidst tilfældigt. Under kor og
tårn er granitsoklen ført op i en højde af hhv.
3,10 og 2,45 m og delt i to afsnit, adskilt ved et
affaset granitbånd. Over soklen er murene af
røde håndstrøgne teglsten fra Silkeborg Teglværk, muret i krydsforbandt.
Støttepiller, blændinger og gesimser. Murene
støttes af piller, som er ført op til ca. halvanden
47
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Fig. 9. Plan 1:300. Nord opad. Efter Hans Arentoft 1931, suppleret af NJP 1998. Tegnet af M N 1998. - Grundriß
1931 mit Ergänzungen 1998, Norden nach oben.

meter under murkronen og afdækket med
hårdtbrændte klinker. Skibet fagdeles i hver
langside af tre piller, svarende til rytmen i hvælvene; korsarmene støttes af to vinkelret stillede
piller i hvert hjørne. Pillerne er én meter brede,
mens murtykkelsen er trekvart meter. Korets tre

nordvinduer er anbragt i rundbuede tvillingblændinger, der er gentaget uden åbninger i
korsarmenes sydside. Skibets langsider prydes
af firkløverformede, pudsede felter, et firpas i
hvert fag, placeret over to rundbuede vinduesåbninger. Murene krones af profilerede gesim-
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ser, udført af almindelige mursten samt et afrundet skifte.
Kirken har i alt tre udvendige, vandret afdækkede døre, alle indfattet i granit. Hovedindgangen (fig. 12) i tårnets sydside skærmes af et tømret, teglhængt udhæng. Over dørens vandrette
overligger er et tympanonformet vindue, omsluttet af en profileret rundbue. I et kvadratisk
felt under tagudhænget er som dekoration indsat middelalderlige ribbe- og mursten fra den nedrevne kirke (s. 189 og 194 m. noterne 82 og 95).
Døren til præsteværelset, 1950 flyttet fra nord50

til østsiden, dækkes af et korsprydet tympanon af
granit (fig. 15), ligeledes hentet fra den nedrevne
kirke (s. 179). Denne sten må oprindelig have
siddet over døren i en ældre, romansk kirke, vel
forgængeren for kirken fra 1440. Fra denne kirke
stammer yderligere tre romanske granitdele: en
dørkarmsten med hjørnevulst og to formodede
kragbånd (jfr. s. 180), nu opstillet som en bænk
øst for østre korsarm.
De rundbuede, dobbeltsmigede vinduer er fordelt med tre i korenden, hvoraf det midterste er
lidt større end de to andre, og seks i hver side af

Fig. 10. Længdesnit set mod vest. 1:300. Efter Vilhelm Ahlmann 1906, tegnet af MN 1998. Westen.
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skibet, anbragt parvis med to i hvert af de tre
hvælvfag. De lave hjørnebygninger har mindre
åbninger i samme udformning. I østre korsarm
sidder nederst et vinduespar svarende til skibets,
blot lidt lavere og anbragt tættere ved hinanden,
mens vestre korsarm af hensyn til det indbyggede pulpitur har store retkantede vinduer, anbragt i rundbuede blændinger og kun adskilt
ved en muret, romaniserende søjle. I begge
tværskibets gavle, i niveau med murkronen,
sidder store cirkelvinduer, indfattet i granit.
Samme materiale er brugt i korvinduernes stejle
sålbænke og over de retkantede vinduer i vestre
korsarm. De øvrige åbninger har alle sålbænke
af hårdtbrændte klinker; smigenes øvre rundbuede partier står pudsede. I lysningerne sidder
galvaniserede jernrammer med trækruder.
I det fem stokværk høje tårn (fig. 10 og 12) er
det stejle spir omtrent så højt som den murede
underdel: 19,8 m af i alt 43,3 m; hertil kommer
fløjstangen, der måler 5,3 m. Murene er lodrette, men murplanet er trukket lidt tilbage i
klokkestokværket. Tilbagespringet markeres
ved et vandret bånd af cement. Tårnrummet tjener som nævnt som våbenhus. Der er adgang til
de øvre etager og til orgelpulpituret via en vindeltrappe i et selvstændigt trappehus ved tårnets
vestside, nu kun tilgængeligt fra tårnrummet.
Bortset fra et par lyssprækker i andet stokværks
øst- og sydside er der ingen åbninger før klokkestokværket. Her er der mod hvert verdenshjørne to store, rundbuede og falsede glamhul-

ler omkring en romaniserende søjle. I det firsidede pyramidespir sidder i hver side en kobberklædt kvist.
Tagene er tækket med røde 'teglfalstagsten af
hollandsk model', stemplet »Hillerød Teglværk«. Tårnets spir og udhængstaget over hovedindgangen samt trappehuset er dækket med
små tyske teglsten, 'bæverhaler' (25x11 cm).
Graterne dækkes af gratsten med knopper.
I det indre er væggen i korrundingen op til en
højde af 2,15 m beklædt med kridtsten, hvilende
på en lille sokkel af klæbersten. Korrundingen
dækkes af et halvkuppelhvælv, der som de øvrige hvælv er udført som en såkaldt 'Monierhvælving' med 8 cm tykke kapper af jernbeton
og bærende ribber på oversiden. Korets søndre
del er formet som et tøndehvælv, mens tværskib
og langhus dækkes af grathvælv, båret af kraftige, rundbuede gjordbuer og med et markerende teglstensskifte omkring kappernes fødselslinjer. De murede gjordbuer udspringer i
skibet fra profilerede konsoller mellem vinduerne. I korsskæringen hviler de mod koret på
murede søjler, der efterligner gængse sjællandske teglstensformer, mens de mod skibet
udgår fra gulvet. Hjørnerne mellem tværskib og
skib får hermed karakter af egentlige korsskæringspiller, et træk der i hver side forstærkes af
to indlagte, murede halvsøjler med halsring.
Ideen til hjørnepillernes detaljer har arkitekten
formentlig hentet i Odense Vor Frue kirke (jfr.
DK Odense 1048f.).

Fig. 11. Snit gennem tværskib set mod nord. 1:300. Efter Vilhelm Ahlmann 1906, tegnet af M N 1998. -

durch Querschiff gegen Norden.
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Fig. 12. Kirkens sydfacade og tårn. 1:300. Vilhelm Ahlmann 1906. -

Under byggeriet førte arkitekt Hans Arenfelt,
København, det daglige tilsyn med arbejdet, der
håndværksmæssigt er af høj kvalitet. Grundstenen blev nedlagt under det midterste korvindue 19. juni 1906, og i begyndelsen af december
samme år var murerarbejdet i selve kirken afsluttet og tagene tækket. Tårnet blev midlertidigt afdækket og arbejdet standsedes for vinte48

Südwand und Turm der Kirche, 1906.

ren indtil april 1907. Herefter fuldførtes også
spiret, og kirken stod klar til brug i november.
Indvielsen foretoges af biskop Peter Gabriel
Koch, Ribe, og fandt sted søndag 1. dec. 1907. Den samlede sum for kirkens opførelse beløb
sig til 136.102 kr., hvoraf murer- og stenhuggerarbejde alene androg ca. 45.000 kr. Staten ydede
et tilskud på 30.000 kr. (en tredjedel af det op-
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Fig. 13. Interiør mod nord. HW fot. 1996. - Kircheninneres gegen Norden.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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rindelige overslag), 41.000 kr. indkom som gaver, og resten blev finansieret ved et lån.
Gulvbelægningen, fra 1980, består overalt af
marmorfliser i tre rødlige nuancer, i midtgangen
lagt i korsmønster. Korgulvet var oprindelig
dækket af en †mosaik. I skib og korsarme lå tidligere over et dække af beton et †gulv af linotol,
mens tårnrummets †gulv var lagt af røde og grå
gotlandske fliser.
Tilføjelser, ændringer og reparationer. 1950 blev
præsteværelset i den nordøstre hjørnebygning
udvidet mod øst og suppleret med dåbsværelse
og toiletter. I denne forbindelse flyttede man
som nævnt dørstedet med overliggende tympanonsten fra nord- til østsiden. Arbejdet blev ledet af arkitekt K. Hansen-Møller. Inden 1978
indrettedes tillige et toilet i tårnets trappehus,
hvortil der blev brudt en døråbning fra tårnrummet, mens adgangsdøre fra det ydre og fra
skibet blev tilmuret. En reparation af kirken
1979-80 ved ingeniør Otto Poulsen, Holstebro,
og arkitekt Poul Erik Jensen, Viborg, omfattede
foruden ny gulvbelægning og nyt varmeanlæg
en istandsættelse af korvinduernes glasmalerier.
Kirken står udvendig i blank mur. Indvendig
er væggene hvidtede bortset fra hvælvbuerne og
korsskæringens piller, der er i blank mur.
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1980 ved
gulvvarme tilsluttet byens fjernvarmeanlæg.
Det første †varmeanlæg, der var projekteret af
ingeniør Ramsing og udført af Holstebro Jernstøberi og Maskinfabrik, var installeret i en kælder under nordvestre hjørnebygning, hvortil
der er direkte nedgang fra det fri. Fra kedlen
førtes varmeledningerne gennem en kanal ind i
korgulvet til partiet bag alteret og til kirkens
østre side. Skibet blev opvarmet ved radiatorer,
opsat i de endnu bevarede nicher under vinduerne. Kedlen blev udskiftet 1922.
48
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Vindfløj. Spirets øverste kobberdækkede spids
afsluttes over en forgyldt kobberkugle af en fløjstang, i hvis fløj er udført S.Jørgen og dragen,
opfattet som byens værnehelgen (jfr. historisk
indledning s. 162 og note 8). Den er en efterligning af ældre *vindfløje (s. 206).
Glasmalerierne i korets tre nordvinduer er udført 1907-08 af maleren Johannes Kragh i samarbejde med glasmosaikfabrikant August Duvier,
København. De er en gave fra gårdejer Niels
Meldgaard og hustru samt grosserer Leonhardt
Tang, og motiverne er valgt af sognepræst Axel
Emil Bülow. I midtvinduet fører himmelske
og jordiske engle en rosenkrans om den gyldentklædte Kristus, der står med åbne arme,
mens man i sidevinduerne ser voksne, børn og
gamle, der glade ledes på vej. Malerierne er
restaureret 1979 af firmaet Laur. Frese og Sønner, København. Kirkens vinduer i øvrigt har en
enkel, ornamental udsmykning i form af gule
bånd (i korsarmene med grøn kantning) mindende om traditionen i middelalderens cistercienserklostre.
En kalkmalet dekoration fra 1907 omkring vinduer og langs hvælvenes ribber og buer skyldes
dekorationsmaler H. F. Svendsen, København.
Den består hovedsagelig af senromansk inspirerede borter og bølgeornamenter i grønt, rødt,
gråt, beige og sort. Om en †dekoration med figurmaleri over dørene o. 1916 (sml. fig. 70) vidner nu hovedsagelig en række farvelagte udkast
ved Johannes Malling fra årene 1912-16. De har
følgende motiver: Kristus som pantokrator,
Den gode Hyrde, Jesus på Korset (i brystbillede)
samt Hjorten, der søger kilden. Over hjortemotivet angiver udkastet forslag til en tilhørende
versalindskrift: »Ligesom en Hiort skriger efter
Vandstrømme saa længes min Siæl mod dig oh
Gvd« (Sl. 42).
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Fig. 14. †Kirken set fra syd. A. Vorbeck fot. 1904-06. - Südansicht der †Kirche,

1904-06.
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Den kirke, der blev nedrevet 1906, var et langhus
med tresidet afvalmet østafslutning og samtidigt sakristi ved korfagets nordside. Ifølge en kalkmalet
indskrift var den fuldført 1440 af bygmesteren Olaus
Petri (Olaf Petersen), der var af svensk afstamning.
Til kirken var 1468 føjet et kapel i syd og kort tid efter
fulgte et tårn i vest og et kapel i nord. Kirken havde
sandsynligvis afløst en ældre †kirke på samme sted,
hvoraf enkelte granitdele var genanvendt.
30

En ældre †kirke på stedet er kun påvist indirekte,
idet der ikke ved nedrivningen 1906 af den yngre kirkebygning blev konstateret spor i grunden
efter en sådan. En del granitkvadre, anvendt i
den yngre kirkes mure, må uden tvivl hidrøre
fra en ældre kirke; denne har sandsynligvis stået
56

på (omtrent) samme sted, omend intet udelukker, at materialet kunne være tilført andetsteds
fra. Granitmaterialet bestod hovedsagelig af
glatte murkvadre; det eneste stykke, der før
nedrivningen havde tiltrukket sig større opmærksomhed, var et endnu bevaret tympanon
(fig. 15), indmuret nær nordre hjørne i nordkapellets vestmur. Den halvcirkulære monolit,
der måler 71x142 cm, prydes af en rundstav
langs den krumme kant og i midten af et græsk
kors, hvis arme har let afrundet tværsnit. Overliggeren, der har haft sin plads over en døråbning med en bredde af ca. 100 cm, kan ikke dateres nærmere end o. 1200. Stenen er overført til
den nuværende kirkes østside over yderdøren til
12*
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yngre kirke var opført i tilknytning til østenden
af en ældre bygning efter forudgående nedrivning af dennes østparti (jfr. nedenfor), ligesom
der muligvis kunne spores en vis hensyntagen til
en ældre bygning ved opførelsen af vestenden i
den yngre.
Den 1906 nedrevne kirke, der var opført 1440
(jfr. ovf.), havde et langhus bestående af fire fag
foruden den selvstændigt overhvælvede, tresidede korafslutning i øst. Det østre langhusfags
nordside dækkedes helt af et to fag langt sakristi,
der havde tag i forlængelse af korfagets tagflade
og halvgavle i øst og vest. Den relativt lave bygning havde en murhøjde af ca. 5,75 m over det
på nedrivningstidspunktet eksisterende jordsmon, mens sakristiets højde blot var ca. 1,8 m.
Hele langhuset og sakristiet var uden tvivl planlagt under ét, og byggeriet forløb tilsyneladende
uden større ophold, dog synes sakristiet opført
mod stående fortandinger i korfagets nordmur.
Forskelle i hvælv og fagdimensioner kunne tolkes som resultat af en pause i byggeriet midt i
langhuset. En sådan har dog ikke nødvendigvis
fundet sted, idet en lignende forenkling af formerne vestover langtfra er usædvanlig, men kan
på den anden side heller ikke udelukkes.
Kirkens plan med udelt langhus og polygonal
østafslutning, hvilket var gængs fra slutningen
af 1200'erne, fandt blandt amtets øvrige købstadskirker kun anvendelse i Ringkøbing (s. 72).
Materiale og teknik. Over kirkens kampestensfundament, der ikke kendes i detaljer, var murværket opført som kassemur med en ydre og en
indre skal af munkesten formuret i regelmæssigt
munkeskifte. I østafsnittet rejste murene sig
over en glat, bindig sokkel af genanvendte granitkvadre (jfr. ældre †kirke), mens sådanne kun
syntes sporadisk anvendt under vestafsnittet.
De udvendige facader fremtrådte endnu i vid
udstrækning med åbne stilladsbomhuller, hvoraf
fremgik, at murene var opført i fire stilladsgange med intervaller på ca. 115 cm, og at hullerne hyppigst grupperede sig i tre (på polygonen) eller fire kolonner, hvoraf de yderste knyttede sig nært til støttepillerne (fig. 19a-d). Det er
værd at bemærke, at de bevarede bomhuller forløb i samme fire ubrudte niveauer fra øst- til
61

Fig. 15. Tympanon fra ældre †kirke indmuret i nordkapellets vestmur (s. 179). A. Vorbeck fot. 1906. Vermauerter Tympanon aus einer älteren †Kirche. Westmauer des nördlichen Kapellenanbaus, Zustand 1906.

præsteværelset, hvortil den flyttedes ved en ombygning 1950 (jfr. s. 174). En karmsten, der tilsyneladende havde fundet anvendelse som trappesten foran en dør i nordkapellet (jfr. s. 201),
har sandsynligvis tilhørt samme døråbning. Stenen, der måler 32x36 cm i tværsnit og har en
længde (højde) af 158 cm, prydes af en rundstav
langs den ene kant. Den indgår nu i en bænk,
opstillet ved den nuværende kirkes østre korsarmsgavl. Som bærer af gjordbuen mellem polygonen og korfaget i den yngre kirke tjente to
profilerede kragbånd af granit, hhv. 56 og 43 cm
lange (fig. 21-22, jfr. s. 188). Kragbåndenes
placering i en ældre †kirke er ukendt. De kan
have været sammenstillet til ét bånd, hvis profil
har været videreført på nabokvadrene, og det
drejer sig derfor næppe om korbuekragsten.
Stenene har i dag fundet anvendelse som understøtning af ovennævnte bænk. Selvom de genbrugte sten antyder granitkvadre som den ældre
†kirkes byggemateriale, er det ikke utænkeligt,
at også andre materialer har fundet anvendelse.
Hovedparten af granitmaterialet registreredes i
kirkens østende - polygonen, korfaget og de to
kapeller; denne fordeling kunne antyde, at den
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vestenden af kirken. Oprindelig fugebehandling var kun sporadisk bevaret, og i det ydre sås
denne bedst på korfagets yderside i nord - under
sakristiets halvtag - i form af smukt glattede,
hyppigt ryggede fuger. Tilsvarende fugebehandling fandtes i det indre over hvælvene i korpolygonen og korfaget, mens fugerne i de tre
vestre fag tilsyneladende blot var råt beskårne.
Af de fagdelende støttepiller fremgik, at bygningen fra opførelsen var disponeret for hvælv.
De halvtagsdækkede piller afsluttedes på forsiden af en enkel falsgesims; i øst gennembrød
pillerne gesimsen, mens de i vest kun brød det
nederste hhv. de to nederste led i nord- og sydsidens gesimser. I vest greb de diagonalt stillede
piller omkring hjørnerne, ligesom de til korpolygonen knyttede rettede sig diagonalt mod
dennes centrum. Bemærkelsesværdig er en markant forskydning mod vest af pillerne mellem 3.
og 4. fag i forhold til den reelle fagdeling. En
tilsvarende forskydning af nord- og sydsidens
senere tilføjede kapeller, der må være opført i
65
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nær tilknytning til de oprindelige piller, viser en
tilsvarende vestlig placering af disse i forhold til
fagdelingen. Denne teknisk set mindre hensigtsmæssige anbringelse af støttepillerne var
uden tvivl betinget af bygmesterens ønske om
delvis at udligne den markante størrelsesforskel
i det ydre mellem vestfaget og de tre østlige fag,
fremkaldt af både de vestre hjørnepillers diagonale placering, og af at vestfaget - formentlig af
hensyn til indgangsdørene - var en smule bredere end de øvrige. Den øvre halvdel af pillen
ved syddøren ommuredes 1650 samtidig med
andre reparationer i kirken.
Ved nedrivningen registreredes ikke rester af
en oprindelig †trappe(?) til loftet; efter tårnets
opførelse o. 1470 (jfr. s. 198f.) skete adgangen
via dette.
Gesimsen, der kronede såvel langsiderne som
korpolygonen, havde to fremspringende false
over et forsænket savskifte. Sidstnævnte manglede bemærkelsesværdigt nok på polygonens
nordøstside; det er ikke muligt at afgøre, hvor67
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vidt dette skyldes en senere ommuring, men
dette forekommer mest sandsynligt. Sakristiets nordmur kronedes af en enkelt fremspringende fals.
Af den oprindelige bygnings gavltrekanter var
ingen bevarede frem til nedrivningen. Sakristiets østgavl blev skalmuret 1892 (fig. 17), mens
vestgavlen var indkapslet i det i 1470'erne opførte nordkapel. Langhusets vestgavl ombyggedes ved tårnets opførelse o. 1470, men dele af
den synes i en vis udstrækning at have indgået i
tårnets østmur (jfr. fig. 34). Det drejer sig dog
formentlig blot om de yderste dele af gavlen,
idet det er vanskeligt at tolke den store fladbuede, til begge sider falsede, døråbning, der forbandt tårnets nedre mellemstokværk og skibets
loftsrum som del af den oprindelige gavl.
Gavltrekantens yderside fremviste ikke rester af
udsmykning på de dele, der blev ladt frie af tårnet (fig. 19b); indersiden af de tilsvarende partier
var opført af rå og kløvet kamp.
Vinduer og døre. Af langhusets oprindelige vinduer var bevaret to i hhv. polygonens østside og
midten af nordsidens 3. fag. De var svagt tilspidsede med en enkelt fals udadtil og dobbelt70
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falsede indad; de udvendige mål var hhv. ca.
280x150 cm og ca. 225x100 cm (fig. 20 og 22).
Begge var tilmurede i lysningen og det nordre
tillige dækket af et epitafium på indersiden.
Det fremgår klart, at de fire yngre vinduer i polygonens nordøstre og sydøstre side, i korfagets
sydside og i sydsiden af 3. fag alle var tilvejebragt ved udvidelse af oprindelige (†)vinduer af
størrelse og udformning som østvinduet (fig.
19f og 19h); heraf fremgår tillige, at der var en
markant størrelsesforskel mellem disse og det
mindre vindue i nordsiden, der uden tvivl har
været sekunderet af yderligere en åbning i
samme sides 2. fag. Det kunne synes som om
østvinduet, formentlig af hensyn til højalteret,
har haft sålen liggende nogle skifter højere end
de øvrige vinduer. Af sakristiets vinduer var
kun bevaret ét (tilmuret) i vestgavlen, hvor det
var anbragt lidt nord for rummets midtakse.
Den bemærkelsesværdige lysåbning var udformet som et indadtil kraftigt smiget cirkelvindue
(fig. 28). Udadtil afsluttedes vinduet tilsyneladende med en halvstensfals, der synes at have
forløbet koncentrisk omkring lysningen. Et
eventuelt oprindeligt †vindue i østgavlen var
72
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Fig. 17. Kirken under nedrivning. Kor og sakristi set fra nordøst. C. M. Smidt fot.
1 9 0 6 . - Die Kirche während des Abbruchs. Chor und Sakristei, Nordostansicht, 1906.
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Fig. 18. Koret set fra syd. A. Vorbeck fot. 1906. -

opslugt af en 1892 indsat, stor døråbning, hvis
spidsbuede lunette var sakristiets eneste lyskilde
(fig. 17). Den usædvanligt lave nordmur havde
sandsynligvis stået vinduesløs fra opførelsen.
Langhuset havde bevaret tre oprindelige døre.
Sakristidøren var placeret længst mod øst i korfagets nordvæg (fig. 21). Mod koret var den enkeltfalset og spidsbuet, mens den mod sakristiet
fremtrådte med helstensdyb anslagsfals og fladbuet, hævet afdækning, der tillod lukning med
en rektangulær dørfløj. Undersiden af det spidsbuede stik prydedes af en pudsning, der friholdt
den yderste og inderste halve sten. Yderligere
to oprindelige døre var bevarede (men tilmurede) østligt i vestfagets nord- og sydside (fig.
35-36). De var lukkede fra lysningen og ind bindigt med kirkerummets vægge, mens de udvendigt fremtrådte som blændinger. Begge var
dobbeltfalsede og spidsbuede, mens den indre
form er ukendt; sandsynligvis har de dog væ31
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Südansicht des Chors, 1906.

ret udformet som døren til sakristiet med en helstensdyb anslagsfals med fladbuet afdækning.
Indtil 1733 tjente norddøren som kirkens hovedindgang, hvorefter denne blev forlagt til sydsiden, for endelig 1856 at blive flyttet til tårnets
vestside.
Indre. Kirkerummet fremtrådte ved nedrivningen overpudset og hvidkalket. I korpolygonens østvæg (fig. 22) var under vinduet bevaret
en dyb, fladbuet niche (jfr. †skab s. 257).
Kirkens hvælv var planlagt samtidig med - og
sandsynligvis tillige opmuret i umiddelbar forlængelse af - opførelsen af de respektive bygningsafsnit. De enkelte fag af langhusets hvælv
adskiltes af falsede piller, der bar hvælvribberne
og de glatte, helstensbrede, spidse gjordbuer,
men modsvaredes ikke af skjoldbuer. I såvel
langhusets vesthjørner som polygonens to østligste hjørner var der ribbebærende halvstenspiller. Gjordbuen mellem polygonen og korfaget
78
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Fig. 19a-b. Opmålinger 1:300. a. Opstalt af sydfacade. b. Opstalt af
vestfacade. Målt og tegnet af Hector Estrup 1904. - Ermessungen,
1904. Aufrisse: Südwand (a), Westwand (b).

†BYGNING
Fig. 19c-d. Opmålinger 1:300. c. Opstalt af nordfacade, d. Opstalt
af østfacade. Målt og tegnet af Hector Estrup 1904. - Ermessungen,
1904. Aufrisse: Nordwand (c), Ostwand (d).
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Fig. 19e. Opmålinger 1:300. Plan. Målt og
tegnet af Hector Estrup 1904. - Ermessun-

gen, 1904. Grundriß.

Fig. 19f-g. Opmålinger 1:300. f. Tværsnit gennem korfag og sakristi set mod øst. g. Længdesnit gennem sakristi set mod syd.
Målt og tegnet af Hector Estrup 1904. - Ermessungen, 1904. Quer-

schnitt durch Chorjoch und Sakristei gegen Osten ( f ) . Längsschnitt durch
Sakristei gegen Süden (g).
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Fig. 19h-i. Opmålinger 1:300. h. Længdesnit set mod syd. i. Tværsnit gennem langhus og kapeller set mod vest. Målt og tegnet af
Hector Estrup 1904. - Ermessungen, 1904. Längsschnitt gegen Süden
(h). Querschnitt durch Langhaus und Kapellen gegen Westen (i).
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Fig. 20. Vindue i nordvæggen i langhusets 3. fag (s.
182). C. M. Smidt fot. 1906. - Spitzbogenfenster im

Nordwand des 3. Langhausjochs, 1906.

De to østre fag i langhuset og det 'halve' i
polygonen underdeltes af et ribbenet i stjernemønstre, der stort set er unikke i dansk sammenhæng (jfr. ndf.), mens de to vestre fag var
simple krydshvælv. I polygonfaget rejste sig fra
hvert hjørne en enkelt ribbe, der i hvælvtoppen
mødtes med to rhombeformede figurer; hvælvet må nærmest betragtes som en minimeret udgave af det i langhusets 2. fag. Hvælvet i korfaget smykkedes af en regelmæssig ottetakket
stjerne indskrevet i et 'ordinært' stjernehvælv. I
2. fag var hovedmotivet ligeledes den regelrette
ottetakkede stjerne, men her suppleret med
yderligere småribber i nord, syd, øst og vest
samt korte biribber til toppunkterne af gjordbuerne og hvælvvederlagene i væggene; til gengæld manglede den midterste ribbe i det nedre
ribbenet. I 3. fag var, som nævnt, et krydshvælv, og 4. fag adskilte sig blot herfra ved at
have en topring, der stod åben mod loftsrumvar båret af to genanvendte kragbånd af granit
(jfr. ældre †kirke), hvorunder var en diagonaltstillet, retkantet halvstenspille (fig. 21). På samtlige falsede piller i nordsiden var det yderste led
borthugget, men af fotografierne fremgår, at
udformningen oprindelig havde været som i
syd. Pillerne havde alle kragbånd af tegl; 1906
fremtrådte disse stærkt overpudsede, men man
kan se, at de bestod af to led, hvoraf det øvre
synes at have været affaset på undersiden og det
nedre afrundet. Hvælvene blev, som ovenfor
antydet, båret af forlæg i murene. En udtalt
skævhed i hvælvdispositionen, hvor pillerne i
nordsiden var placeret ca. 20 cm længere mod
vest end i sydsiden, kan ikke umiddelbart forklares.
80
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Fig. 21. Dør mellem korfaget og sakristiet set mod
nordøst (s. 183), samt hvælvkonsol under langhusets
østre gjordbue, nordsiden (s. 188). C . M . Smidt fot.

1 9 0 6 . - Tür zwischen Chorjoch und Sakristei gegen Nordosten, sowie Gewölbekonsole unter dem östlichen Gurtbogen des Langhauses, Nordseite. Bildaufnahme 1906.
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Fig. 22. Kirkens indre set mod øst. Korpolygonens hvælv er fjernet; i forgrunden
†gravkrypt nr. 1 (s. 281). C. M. Smidt fot. 1906. - Kircheninneres mit abgebautem

Gewölbe des dreiseitigen Chorschlusses; im Vordergrund † G r u f t Nr. 1. Bildaufnahme gegen
Osten, 1906.

met (jfr. fig. 19h og 27). I samtlige hvælv markeredes ribbernes skæringspunkter af små cirkulære, glatte slutsten, hvis centrum fremhævedes
af et hul. Ribberne var, i aftagende grad fra øst
mod vest, opmurede af ribbesten med trekvartrundstav, flankeret af let afrundede skuldre. I
polygon- og korfaget var udelukkende anvendt
denne ribbetype, i 2. fag var hovedribbernes nederste del simpelt retkantede halvstensribber
82

(fig. 23), 3. fags ribber var for den nederste
halvdels vedkommende retkantede halvstensribber, mens 4. fag udelukkende var opmurede
af sådanne. I samtlige fag registreredes spygat
ved nedrivningen. Det kan ikke afgøres, hvorvidt to større, cirkulære huller nær hvælvtoppen
i 2. fags nord- og sydvestkapper var oprindelige
(fig. 23 og 148); sådanne huller er oftest omgivet
af et cirkulært, muret stik til aflastning af kap-
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Fig. 23. Hvælvene i langhusets 2.-4. fag (s. 188), set mod vest. C. M. Smidt fot.
1 9 0 6 . - Gewölbe der 2.-4. Langhausjoche. Bildaufnahme gegen Westen, 1906.

pens tryk, men i hvert fald det ene af hullerne
her var forstærket ved en indlagt jernring (jfr.
fig. 149), hvilket snarest tyder på, at de var
sekundære gennembrydninger.
Alle hvælvene havde helstens, svære overribber, der i grove, forenklede træk fulgte undersidens ribbenet (fig. 26 og 148). I polygonfaget
var i de østre hjørner murede skrå, helstens forstærkningsmure fra et punkt på overribben op
mod det indre hjørne; den nordre af disse havde
tilsyneladende haft en halvstensbred kam (fig.
25). De øvrige hvælv havde en halvstens hvælvforstærkning, der dækkede den nederste tredjedel af kapperne (fig. 26). Overribberne udgik
fra overkanten af disse forstærkninger.
Sakristiets hvælv udgjordes af to små, kvadratiske fag, der adskiltes af en halvstens gjordbue,
båret af falsede hvælvpiller med det særkende, at
midterledet ligeledes var halvstensbredt; pillerne
havde ét skifte høje kragbånd, der var affasede
eller afrundede (fig. 28-29). I modsætning til
langhuset havde sakristiet skjoldbuer mod alle
fire vægge. Det kan ikke ganske udelukkes, at
disse såvel som hvælvene var sekundære, men
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alt tyder dog på, at begge dele var oprindelige,
og at skjoldbuernes tilstedeværelse blot skyldtes
byggetekniske omstændigheder. Med anvendelsen af vægbuer opnåedes vederlag til hvælvene i
korfagets nordmur uden indskrænkning af dennes tykkelse og - hvad vigtigere var - at toppunktet af vederlagene i nord kunne placeres
langt højere end nordmurens lavtliggende murkrone ellers tillod (sml. fig. 19f). Skjoldbuerne i
øst og vest var, som gjordbuen, rundbuede; den
vestre bue stod på et halvstensfremspring, der
strakte sig i hele væggens bredde og formentlig
foroven - i højde med buens udspring - afdækkedes af en skråkant (fig. 28). Udformningen i
øst kendes ikke i detaljer, men et tilsvarende
fremspring i murtykkelsen kan ikke have eksisteret her, idet døren til koret var placeret helt
ind mod rummets sydøsthjørne; skjoldbuen
havde i syd en afrundet konsolagtig afslutning i
nær tilknytning til den nævnte dørs østre vederlag. Forholdene i nord og syd er noget mere
usikre. Ved nedrivningen fremtrådte begge
skjoldbuepar med kurvehanksbuer, men dette
synes at være et resultat af en senere ombyg88
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Fig. 24. Korfagets hvælv (s. 188), set mod øst. C. M. Smidt fot. 1906. -

Gewölbe des

Chorjochs gegen Osten, 1906.

ning; især i nord synes bueforløbene noget uregelmæssige. Ved kalkmaleriundersøgelsen inden
nedrivningen afdækkedes både i nord og syd rester af indskrifter, som var koncentriske med
hvælvvederlagenes underkant, ganske som det
var at se i øst og vest (jfr. s. 209); det er derfor
rimeligst at tolke kurvehanksbuerne som en undermuring af oprindelige rundbuede skjoldbuer. Hvornår en sådan ændring i givet fald er
udført, er uvist, men da den er udført med stor
89

hensyntagen til såvel buernes kalkmalede indskrifter som til rummet som helhed, har den
næppe fundet sted senere end 1500'erne, hvilket
understøttes af bueformen.
De to hvælv var begge af meget usædvanlig
opbygning (jfr. ndf.). De kuplede halvstenskapper, der manglede indskæringer over 'ribberne',
var ikke - som vanligt ved denne hvælvform ringmurede, men opmurede med fire separate
kapper, der sammenflettedes i hvælvenes isselin-
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Fig. 25. Korpolygonen
efter hvælvets nedrivning, set mod øst.
C. M. Smidt fot. 1906.

- Der dreiseitige Chorschluß nach Abbruch des
Gewölbes. Bildaufnahme
gegen Osten, 1906.

jer (fig. 32). Hvælvene havde ikke murede ribber, men var i stedet udstyret med et ribbelignende mønster, udformet i kappernes pudslag
(fig. 30 og 31). Mønstret i østhvælvet var en forenklet udgave af ribbenettet i langhusets korfag,
mens dét i vest var udformet som et vanligt
stjernehvælv. Begge havde små, cirkulære 'slutsten', der som ribbenettet var formet i puds.
Gjordbuen havde på oversiden en let, halvstensbred forstærkning.
Alle hvælv havde rester af en kalkmalet staffering (sml. †kalkmalerier), hvis mest karakteristiske elementer var en bemaling, der illuderede

en tovsnoet rundstav langs kappevederlagene,
samt en blomst på slutstenene (fig. 23-24).
Middelalderlige ændringer og tilføjelser. I hastig
takt - og sandsynligvis i nævnte rækkefølge opførtes i årene o. 1470 et kapel i syd, et tårn i
vest og endelig et kapel i nord.
Sydkapellet (fig. 33), der ifølge en kalkmalet
indskrift på hvælvet sandsynligvis fuldførtes
1468 (jfr. s. 209), dækkede langhusets 2. fag dog med den føromtalte forskydning mod vest,
- og dets plan var udpræget langstrakt med største udstrækning nord-syd. Byggematerialet
var munkesten i munkeskifte; stedvis indgik i
murfoden et enkelt, bindigt skifte af genanvendte granitkvadre. De frie sider stod med
synlige bomhuller; i gavlfoden fandtes fire
kraftigere huller til et hængestillads. Flankemurene afsluttedes foroven af en dobbelt falsgesims. Kapellets langstrakte facon kan være hovedårsagen til, at blot gavlen var udstyret med
støttepiller, der stod vinkelret på denne og i forlængelse af flankemurenes ydre murflugt. Kapellet havde midt i hver af de frie sider et vindue, der i den overleverede form var af sekun90
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Fig. 26. Oversiden af hvælvene i langhusets tre østre
fag (s. 190), set mod øst. C. M. Smidt fot. 1906. Oberseite von Gewölbe der drei östlichen Langhausjoche.
Bildaufnahme gegen Osten, 1906.
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Fig. 27. Kirkens indre
set mod vest. I baggrunden tårnets trappehus (s. 198). C. M.
Smidt fot. 1906. - Kir-

cheninneres gegen West en. Im Hintergrund das
Treppenhaus des Turms,
1906.

dær herkomst, men som alle rummede væsentlige rester af oprindelige (†)lysåbninger. Udvendigt afsluttedes de foroven med et let tilspidset
rulskiftestik og havde en enkelt halvstensfals i
såvel vanger som stik; lysningen var placeret
nær den ydre murflugt. Åbningernes indre ledsagedes af en enkelt fals inden for en stejl smig.
En lav, kurvehanksbuet døråbning, anbragt
midt i gavlen, gav adgang til gravkrypt nr. 3 og
var formentlig indsat 1670 samtidig med dennes
indretning (jfr. s. 282). En rektangulær døråbning sydligst i østmuren var af yngre dato - ind-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

sat før 1807, da der betaltes for dens reparation. Gavltrekanten med sin unikke blændingskomposition stod tilsyneladende bevaret
til øverste spids med blot få reparationer (fig.
33). Den glatte helstenskam ledsagedes af i alt
fem spinkle tinder ved hhv. gavlfod og -spids
samt midt på hver skråside; de halvanden sten
tykke tinder var kvadratiske, toptinden dog
rektangulær med en bredde af to sten, og afdækkedes af små, tværstillede sadeltage. Gavlfoden var blot markeret af førnævnte hængestilladshuller; herover prydedes murfladen af seks
30
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Fig. 28. Sakristiets nordvesthjørne med cirkelvindue i
vestvæggen (s. 182). C. M. Smidt fot. 1906. - Nordwestecke der Sakristei mit Rundfenster im
1906.

Westwand,

Fig. 29. Sakristiets sydvæg efter hvælvenes nedrivning (s. 190); længst mod øst døren til koret (s. 183).
C. M. Smidt fot. 1906. - Südwand der Sakristei nach

Abbruch der Gewölbe; am weitesten nach Osten die Tür
zum Chor, 1906.

let spidsbuede høj blændinger, adskilt af helstensbrede piller. De to midterste blændinger,
der hver indeholdt en slank glug afdækket af et
fladt spidsbuestik eller eventuelt et spærstik, var
koblede og samlet under et fælles, kun let spidsbuet stik, der ledsagedes af en helstensbred,
koncentrisk båndblænding underdelt af radiært
stillede løbere. Kompositionen kronedes af en
lille aftrappet blænding, der delvis ragede op i
toptinden. Højblændingerne og den koncentriske båndblænding fremstod med hvidkalket
bund - formentlig på en tynd berapning - og
dette synes også at have været tilfældet med den
aftrappede topblænding.

I kapellets indre var eneste pryd en række af
seks fladt spidsbuede blændinger nederst i vestvæggen; heraf havde dog de to midterste mistet
deres afdækning ved en senere forlængelse
nedad af vestmurens vindue. De halvanden sten
dybe blændinger var anbragt ca. 60 cm over det
på nedrivningstidspunktet aktuelle gulvniveau.
Forbindelsen til langhuset udgjordes af en spidsbuet, glat arkade uden vederlagsmarkeringer;
den var - analogt med det ovenfor anførte skævt placeret i langhusfaget. Rummet overdækkedes af et ottedelt halvstenshvælv med ribber, der havde et affaset eller -rundet tværsnit.
Hvælvets diagonalribber udgik fra retkantede

Fig. 30. Sakristiets østre hvælv, set mod øst (s. 192).
C. M. Smidt fot. 1906. - Das östliche Gewölbe der Sa-

Fig. 31. Sakristiets vestre hvælv, set nedefra (s. 192).
C. M. Smidt fot. 1906. - Das westliche Gewölbe der
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kristei. Bildaufnahme gegen Osten, 1906.
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Sakristei von unten, 1906.
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Fig. 32. Oversiden af sakristiets østre hvælv, set mod sydøst (s. 191). C. M. Smidt
f o t . 1 9 0 6 . - Oberseite vom östlichen Gewölbe der Sakristei. Bildaufnahme gegen Südosten,
1906.

halvstenspiller i de fire hjørner, og kapperne
hvilede til alle sider på forlæg i væggene; forlægget i nord må være skabt ved behugning af
langhusets ydermur - sandsynligvis i forbindelse med gennembrydning af arkaden - mens
forlæggene til de øvrige sider var opmuret samtidig med de respektive vægge. I flere af kappefligene var rektangulære, næsten kvadratiske
spygat. På oversiden styrkedes hvælvet på den

nederste tredjedel af en halvstensforstærkning
og herover af otte helstens, svære overribber
(fig-44).
Tårnet fuldførtes formentlig med henblik på
ophængning af den 1470 støbte *klokke nr. 1.
Tårnbygningen, der havde gavle i nord og syd,
var af tydelig rektangulær plan med den største
udstrækning i øst-vest og rejste sig i fire stokværks højde (fig. 34-36). Murene, i hvis fod ind96
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Fig. 33. Sydkapellets gavl set fra sydøst (s. 193). A. Vorbeck fot. 1904-05. - Blenden-

gezierter Giebel des südlichen Kapellenanbaus,

gik enkelte granitkvadre, var opført af munkesten i munkeskifte og afsluttedes foroven i øst
og vest af en dobbelt falsgesims. Oprindelig
fugebehandling kunne kun registreres i tårnets
indre, fortrinsvis i trapperummet, hvor der sås
udglattede fuger med én - stedvis to - midterridser. Øst- og nordsiden fremtrådte med åbne
bomhuller, svarende til i alt 15 stilladsgange,
mens vest- og sydsidens huller dels var tilmurede, dels skjultes bag nyere reparationer af
murværket. En række bomhuller på nordsiden,
97

Südostansicht,

1904-05.

i højde med tårnets tilslutning til langhusets tagflade, var to skifter høje i modsætning til de øvriges ene skifte og må opfattes som hængestilladshuller (fig. 36), hvilket antyder et byggestop
i den nævnte højde. Dette ville tillige forklare de
ovf. omtalte uklarheder vedrørende forholdet
mellem langhusets vestgavl og tårnets østmur.
En pause kunne indebære, at mens murene til de
frie sider opførtes til nævnte højde, fik østmuren
en afslutning opadtil, afpasset efter langhusets
tagflader. De øverste rækker af bomhuller, fire
98
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Fig. 34. Kirkens indre set mod vest efter hvælvenes nedrivning. A. Vorbeck fot.
1 9 0 6 . - Kircheninneres gegen Westen nach Abbruch der Gewölbe. Zustand 1906.

i nordsiden, tre i østsiden, var gennemgående
og havde digonaltstillede huller ved hjørnerne;
hullerne i den øverste række, i nordmurens
gavlfod, var to skifter høje og beregnet til hængestilladser, mens de manglede i øst. Fordelingen og udformningen af syd- og vestsidens lukkede bomhuller må formodes at have været tilsvarende.
Tårnrummet belystes oprindeligt fra nord og
syd af to vinduer, der var placeret midt i de respektive mure og dermed skævt i rummet (sml.

fig. 19e og 19h). Begge havde en usædvanlig udformning. Nordvinduet, der kun syntes at have
undergået få ændringer, var fladbuet og dobbeltsmiget med smigenes yderste halve sten stående vinkelret på de respektive murflugter.
Den retkantede helstensdybe lysning, der 1906
stod tilmuret med en tynd lukkemur, overdækkedes ligeledes af en fladbue. Søndre vindue svarede i det ydre til det nordre, men var 1892 ændret i lysningen og den indvendige smig ved
senere indsættelse af en jernramme (sml. s. 205).
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Fig. 35. Tårnet set fra syd (s. 195). A. Vorbeck fot. 1904-05. -

Turm, Südansicht

1904-05.

Tårnrummet havde udvendig adgang fra vest ad
en dør, hvis seneste udformning med spidsbuet
støbejernslunette over et rektangulært dørhul
syntes at hidrøre fra en ombygning 1881. En
dør, der formentlig sad på samme sted, omtales
1807, og 1856 blev kirkens hovedadgang forlagt hertil samtidig med tilmuringen af den hidtidige adgang i syd. Det er uvist, hvorvidt tårnet oprindelig har haft udvendig adgang. Tårnrummet var forbundet med langhuset ved en
glat, spidsbuet arkade, der var brudt gennem
31
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gavlen ved tårnets opførelse. Tårnbuen var blot
en sten smallere end tårnrummet i begge sider
og stikket havde en højde, der kan anslås til ca.
2½ sten (sml. fig. 34). Rummet overdækkedes af
et samtidigt, halvstens krydshvælv, der til alle
sider blev båret af murede forlæg. Den affasede
hvælvribbe havde samme udformning som den
i søndre kapel. Christen murermester betaltes
1656 for indmuring af et hjulnav i denne hvælving til at føre klokkereb igennem.
Adgangen til tårnets øvre stokværk foregik ad
30

†BYGNING

199

Fig. 36. Tårnet set fra nord (s. 195). A. Vorbeck fot. 1904-05. -

Turm, Nordansicht

1904-05.

en vindeltrappe i tårnrummets sydvestre hjørne.
Hovedparten af trappeløbet var indbygget i
murtykkelsen, mens det resterende trådte frem i
rummet som en fjerdedel af en cylinder med en
vægtykkelse af en sten. I murfremspringet var
nær tårnrummets sydvæg anbragt en fladbuet
døråbning som eneste nedre adgang til trappen
(fig. 27). Trapperummet oplystes af i alt fire lyssprækker, én i vest og tre i syd (fig. 35 og 19a-b);
dog er det sandsynligt, at mindst én var forsvundet i vest ved senere indgreb i murværket.

Trappen havde to skifter høje munkestenstrin,
der snoede sig om en halvstens spindel af cylindriske formtegl, og overdækningen udgjordes
af et let fladtrykt, snoet tøndehvælv. Fra trappen
var adgang til såvel nedre som øvre mellemstokværk.
Nedre mellemstokværk, der havde en rumhøjde
på ca. 2,4 m, overdækkedes af et fladt loft, hvilende på fem nord-sydgående bjælker (fig.
19h). Adgangen til stokværket var ad en fladbuet dør (fig. 38), der var placeret tæt op til
100
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Fig. 37. Indersiden af tårnets nordre gavltrekant
(s. 201). C. M. Smidt fot. 1906. - Turm, Innenseite des
nördlichen Giebeldreiecks, 1906.

vestvæggen, ligesom der gennem tårnets østmur var forbindelse til langhusets loftsrum gennem den føromtalte brede, fladbuede dør, der
havde fals til begge sider. Rummet oplystes af to
glugger midt i hhv. syd- og vestmuren. Begge
var udadtil fladbuede i relativt høje spidsbuede
spejl. Indadtil var den søndre glug fladbuet med
halvstensfals og vandret sål, mens den i øvrigt
tilsvarende vestre havde aftrappet sål, der afsluttedes omtrent i gulvhøjde.
Øvre mellemstokværk havde omtrent samme
loftshøjde som det nedre. Også her blev loftet
båret af fem nord-sydgående bjælker, der yderligere var styrket ved en tværgående drager, støttet af en enkelt stolpe med skråstivere foroven
og forneden (fig. 19h). I hvor vid udstrækning
dette arrangement var oprindeligt er uvist, men
dispositionen af selve bjælkelaget går uden tvivl
tilbage til tårnets opførelse. Dette ses af den særegne konstruktion af bjælkehullerne i nordmuren (fig. 39). Over bjælkeenderne sås her høje,
rektangulære nicher med opad aftagende dybde,
hvilket muliggjorde udskiftning af en bjælke
uden udhugning i murværket. Stokværket
havde tilsyneladende ingen oprindelige lysåbninger, men udvendigt sad i denne højde tårnurets skiver på hhv. nord- og sydmuren. Der
hersker en vis usikkerhed vedrørende adgangen
til stokværket. C. M. Smidt angiver, at man
kom ind ad en fladbuet dør fra trappen, men
nævner ikke, hvor den var lokaliseret. Af opmålingerne fremgår, at trappecylinderen afslut-

tedes vandret i en højde af ca. 1 m over stokværkets gulv. Trappeløbet fortsattes i murtykkelsen og udmundede i rummet gennem den
fladbuede dør i en formentlig skrå afskæring af
rummets sydvesthjørne over den repos, der var
dannet af trappecylinderens øvre afslutning (fig.
19h). Den ca. 190 cm høje dør ragede for den
øvre dels vedkommende et stykke op i klokkestokværket. Fra den nævnte repos må en trætrappe have ført ned til stokværkets gulv, mens
en anden, således som det endnu var tilfældet
1906, fortsatte trappen op til det følgende stokværk.
Klokkestokværket havde til alle fire sider to
sammenstillede spidsbuede glamhuller, der alle
havde en halvstensfals såvel ude som inde.
Glamhullerne forsynedes 1881 med seks jalousier, fremstillet af snedker A. C. Pedersen. I
det indre var der en ca. 40 cm dyb indskrænkning af vestmurens tykkelse i gulvhøjde, mens
nord- og sydmuren havde halvstensbrede indkragninger i højde med glamhullernes underkant, dvs. ca. 1,5 m over gulvet. Ovf. nævnte
skrå afskæring af sydvesthjørnet afsluttedes opadtil af en række aftrapninger.
Tårnets gavltrekanter stod forbavsende velbevarede. De var ens opbygget med skrå afdækning, flugtende med tagfladerne og kun brudt af
top og fodtinder. Begge havde oprindelig haft
skrå opragende †kamme. Toptinderne afdækkedes af små tværstillede sadeltage, mens fodtindernes afdækning havde ensidigt fald bagud.
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Fig. 38. Sydvesthjørnet i tårnets nedre mellemstokværk med trappehuset (s. 199). C. M. Smidt fot.
1 9 0 6 . - Turm, Südwestecke des unteren Zwischenstockwerks mit dem Treppenhaus, 1906.
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Søndre gavl prydedes af en blændingskomposition med ni spidsbuede høj blændinger, der adskiltes af piller af aftagende bredde; omkring
midtblændingen var halvanden sten brede piller,
de næstfølgende var helstens, mens de resterende var halvstens. De tre midterste blændinger omfattede hver en slank, fladbuet glug; disse
var omtrent jævnhøje, men den midterste var
placeret ca. 0,5 m højere end de flankerende.
Flere af stikkene viste tegn på ommuring, ligesom midterblændingen syntes noget nedskåret.
Nordre gavl prydedes på tilsvarende vis af fem
brede, spidsbuede høj blændinger, der alle adskiltes af halvanden sten brede piller. Gavlens tre
glugger var disponeret som i syd. I syd var i
hvert fald toptinden ommuret, jfr. nedskæringen af den korresponderende blænding, ligesom
også nordre toptinde og begge siders vestre fodtinder bar præg af ommuring; sidstnævnte skete
bl.a. 1862, da murermester Traberg udførte reparationer på gavlene sammen med en række
andre arbejder.
Nordkapellet var i hele sin disposition en pendant til det søndre - omend let forenklet. Planen
var den samme langstrakte i nord-syd, mens
placeringen ud for 2. langhusfag var bestemt af
hhv. sakristiets vestgavl og støttepillen mellem
2. og 3. fag. Byggematerialet var munkesten i
munkeskifte med enkelte bindige granitkvadre i
murfoden, der rejste sig over en synlig syld af rå
kamp (fig. 15); desuden var nederst i vestmuren, nær nordhjørnet, indmuret førnævnte granittympanon (jfr. ældre †kirke). Facaderne stod i
hovedsagen med synlige bomhuller, der i
gavlen nåede op i en højde af i alt otte stilladsgange. Flankemurene afsluttedes foroven af en
dobbelt falsgesims. Kapellet havde, som i syd,
blot støttepiller ved gavlen, men disse var — i
modsætning til sydkapellets - af samme dimensioner som murtykkelsen i de tilknyttede flankemure. Midt i hhv. nordgavlen og vestmuren
fandtes et vindue, der i den overleverede udformning var stærkt præget af senere ændringer. Den ydre form af (†)lysåbningerne med
fladt spidsbuet stik kan have været oprindelig,
og dette gjaldt ligeledes indersidens smige. En
fals var uden tvivl borthugget i lysningen, lige31

Fig. 39. Nordvæggen i tårnets klokkestokværk med
oprindelige bjælkehuller til gulv (s. 200). C. M.
Smidt fot. 1906. - Turm, Nordwand des Glockenstockwerks
1906.

mit ursprünglichen

Balkenlöcher

für

Fußboden,
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som den let spidsbuede form af vinduernes indre
afdækning formentlig skyldtes en yngre forandring. En dør, indsat før 1807 i nordgavlen, var
dels placeret skævt i denne, dels løb den skråt
gennem muren. Gavltrekanten stod velbevaret
med kun få reparationer (fig. 41), dog havde den
formentlig mistet en glat kam, der forbandt de
bevarede halvanden sten tykke fod- og toptinder; førstnævnte var kvadratiske, mens toptinden havde en bredde af to sten - alle tre afdækkedes af små, tværstillede sadeltage. En murermester betaltes 1640 for reparation af 'muren
under blyet på gavlen' samt toptinden og den
vestre fodtinde. Blændingsdekorationen var
hævet otte skifter over gavlfoden, der var uden
særlig markering. Gavlen prydedes af tre brede
spidsbuede blændinger, der adskiltes af 2½ sten
brede piller; midterblændingen omsluttede en
stor fladbuet glug.
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Kirkens arkitektur, dens forudsætninger og afsmitning på
områdets kirkebyggeri. Et ledemotiv i kirkens arkitek-

tur er langhusets stjernehvælv. De hører til blandt
landets ældste og har ingen nære sidestykker uden for
det nordvestjyske område, hvor inspirationen må
være udgået fra Olaus Petris byggeri i Holstebro.
Dateringen af langhuset fremgår med stor sikkerhed
af en kalkmalet indskrift i korfagets hvælv (sml. s.
208); denne giver os tillige, som noget helt enestående, oplysning om såvel bygmesterens navn »Olaus Petri« - som hans svenske herkomst og navnet på hans læremester - mester 'Diderik'. Dateringsformelen i korets indskrift må tolkes som 1440, hvilket må angive det omtrentlige sluttidspunkt for byggearbejdet, eller rettere for det aktuelle hvælv, således
at de vestligere hvælvfag kan være ét eller nogle fa år
yngre. Opførelsen af kirken må derfor regnes for påbegyndt i de sidste år af 1430'erne. Rester af en indskrift på sakristiets sydvæg, der meddeler, at værket
her skyldes samme mester, viser fin overensstemmelse med den ad bygningsarkæologisk vej påviste
samtidighed mellem langhus og sakristi (sml. s.
180). Som ovenfor nævnt må kirkens tre tilbygninger alle regnes for opført inden for en kort årrække o. 1470 (sml. s. 192, 195 og 201).
Til arkitekturens væsentligste forudsætninger hørte
bygmesterens kendskab til de stjernehvælv, der i årtierne o. 1400 for alvor slog igennem i den nordtyske
arkitektur og herfra bredte sig nordover til Skandinavien. Oplysningen om Olaus Petris svenske herkomst gør det nærliggende at spørge, om hvælvtypen skulle være kommet til Vestjylland via Sverige,
hvor sådanne komplicerede hvælv er væsentligt mere
almindelige end i Danmark. Hovedmassen af dette
svenske hvælvbyggeri, hvis kerneområder er Uppland og det da svenske Finland, falder imidlertid i
perioden 1475-1500. De tidligste svenske stjernehvælv - af ordinær type - synes at være introduceret
med klosterbyggeriet i Vadstena o. 1420. Typen er
den regelmæssige fire-takkede stjerne som de samtidige danske stjernehvælv. Fra dette byggeri og tiden
herefter kendes en række svenske bygmesternavne,
men ingen af disse kan med rimelighed identificeres
med Olaus Petri.
Til gengæld kan der næppe herske tvivl om, at
Olaus Petri er mester for hvælvslagningen i to skånske kirker, Mörarp og Brunnby, beliggende henholdsvis øst og nord for Hälsingborg. I førstnævnte
er arbejdet ved en indskrift dateret til 1432. I begge
kirker er den benyttede hvælvtype en regelmæssig
ottetakket stjerne, der otte år senere fandt anvendelse
i Holstebro kirkes korfag, ligesom der med hensyn til
den kalkmalede dekoration og den tekniske udførelse
er stor overensstemmelse.
Man må konkludere, at Olaus Petri nok var
svensk, men at han snarest må have lært sig kunsten i
111
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Fig. 40. Oversiden af nordre kapels hvælv (s. 202), set
mod nordøst fra tårnets top. C. M. Smidt fot. 1906. -

Oberseite des Gewölbes, nördlicher Kapellenanbau. Bildaufnahme von der Turmspitze gegen Nordosten, 1906.

Kapellets indre prydedes af en række af fem
spidsbuede, halvanden sten d y b e blændinger nederst i v e s t m u r e n ca. 60 cm over gulvet. Forbindelsen til langhuset udgjordes af en spidsbuet, glat arkade uden vederlagsmarkeringer;
den var, i m o d s æ t n i n g til sydsidens, placeret
næsten aksefast i langhusfaget. R u m m e t overdækkedes af et halvstens k r y d s h v æ l v , hvis
ribber udgik fra retkantede halvstenspiller i
hjørnerne, m e n s kapperne blev båret af forlæg i
væggene. Ribberne karakteriseres af C. M.
Smidt s o m »kvartstens m e d et lille retvinklet
Fremspring i H j ø r n e r n e mellem Ribben og
H v æ l v i n g s k a p p e n « . I flere kappeflige var rektangulære spygat. På oversiden styrkedes hvælvet på den nederste tredjedel af en halvstensforstærkning og herover af helstens, svære overribber (fig. 40).
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Fig. 41. Nordkapellets gavl set fra nordøst (s. 201). A. Vorbeck fot. 1904-05. - Giebel
des nördlichen Kapellenanbaus, Nordostansicht 1904-05.

det nordtyske område, hvor også læremesterens
navn, i formen 'Dietrich', var udbredt. Nogle kirker i
dette område er helt eller delvist overhvælvede med
regelrette, ottetakkede stjerner, der kan være forbillede for korfagets hvælv i Holstebro. Sådanne ses
bl.a. i S. Nicolai kirke i Lüneburg, der påbegyndtes
o. 1406 og fuldførtes o. 1420, og i S. Johannes kirke i
Malchin.
Afsmitningen på områdets kirkebyggeri sker tydeligvis i to bølger, hvoraf den første refererer til den
skikkelse, kirken havde ved fuldførelsen o. 1440,
mens den anden rummer elementer fra både den oprindelige kirke og dens o. 1470 opførte tilbygninger.
Den første bølges byggearbejder er i et vist omfang
udført af bygmesteren Olaus Petri selv. Tydeligst ses
dette i den lidt fjernt beliggende Vestervig klosterkirke, hvis nordre korsarm 1444 blev delvis nedrevet
117

og inddraget under fælles tag med nordre sideskib
(DK Tisted 626). Den kuplede hvælvform er identisk
med sakristihvælvene i Holstebro og ribbenettet en
tro gengivelse af mønstret i disses østfag; ydermere er
hele hvælvstafferingen med tovsnoninger, 'slutstenblomster' m.m. af fuldstændig samme udformning.
Blandt hans værker må også regnes korhvælvet i Ejsing kirke (Ginding hrd.), der, omend udformet som
et krydshvælv, udviser mange såvel tekniske som dekorative lighedspunkter med Holstebro-hvælvene.
Den profilerede hvælvribbe er nært beslægtet eller
identisk med disse, hvælvpillernes sammensatte
kragbånd ligeledes, og endelig er hvælvenes staffering af helt samme udformning. Mere usikkert er
det med kor- og apsishvælvene i Vejrum (Hjerm
hrd.). Den store granitkirkes apsis er på traditionel
nordvestjysk manér adskilt som sakristi med en luk-
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Fig. 42. Nordre kapel
under nedrivning, set
mod nord. C. M.
Smidt fot. 1906. -

Nördlicher Kapellenanbau gegen Norden während des Abbruchs, 1906.

kemur; samtidig med dennes opførelse er bygningsdelens halvkuppelhvælv erstattet af et hvælv med
markerede pudsgrater. Det sekundære korhvælv, der
er opbygget over den ottetakkede stjerne ligesom
korfagets hvælv i Holstebro, er indføjet efter ovennævnte arbejde, men næppe meget senere. Den lidt
tunge udførelse af hvælvet i Vejrums kor kunne tyde
på, at dette - sammen med et lignende i Oddense
(Viborg amt) - er udført af en anden bygmester.
Også den særegne hvælvkonstruktion i Holstebrosakristiet har dannet skole. Foruden i det allerede
nævnte apsishvælv i Vejrum ses dette tydeligst i
Nørre Felding (Ulfborg hrd.) og Ølstrup (Bølling
hrd.). I disse to kirker er korets flade loft erstattet af
et kvadratisk, muret, kuplet hvælv med ribbenet
markeret i puds - i førstnævnte udformet som et traditionelt stjernehvælv, i sidstnævnte som den velkendte ottetakkede stjerne. Begge med de karakteristiske 'slutsten' og klare efterligninger af hhv. vestre
og østre sakristihvælv i Holstebro. Også disse
hvælv kunne være værker af Olaus Petri.
Endnu en bølge af arkitektonisk afsmitning på egnens kirker fandt sted efter opførelsen af kirkens tilføjelser o. 1470. Den udvidede kirke har klart dannet
forbillede for en række senmiddelalderlige kirkeudvidelser. Stadig inspirerer hvælvene i den oprindelige
kirke, men nu suppleret med enkeltformer fra udvidelserne, ikke mindst i søndre kapel. I Borbjerg
(Hjerm hrd.) opførtes sidst i 1400'erne et kapel på
sydsiden, der på den for egnen vanlige vis var anbragt
midt for overgangen mellem kor og skib. Kapellet
har i vestvæggen en blændingsrække, der formentlig
kun kan være inspireret af kapellerne i Holstebro. I
tiden o. 1500 fortsattes udvidelserne i form af en omdannelse til korskirke med et nordkapel og indretning
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af et korsskæringsfag, der begge overhvælvedes med
efterligninger af korfagets hvælv i Holstebro. En udvidelse af Hjerm kirke (Hjerm hrd.) forløb fuldstændig parallelt, dog udstyredes det nye nordkapel her
med et ottedelt hvælv - som i Holstebros sydkapel.
Endelig indgår et tilsvarende stjernehvælv i overhvælvningen af skibet i Grinderslev klosterkirke (Viborg amt). De nævnte hvælv, der alle har kvartstens
retkantede ribber, er af teknisk fornem udførelse.
Også de ribbeløse hvælv synes stadig at have øvet
indflydelse, men nu formentlig uden den karakteristiske pudsdekoration. Hvælvet i det diminutive tårnrum i Mejrup (Hjerm hrd.) mangler ribber, men er
herudover udformet som et traditionelt ribbehvælv
med indskæringer mellem kapperne. Helt tilsvarende - og formentlig opført af samme bygmester er tårnhvælvet i Vandborg (Vandfuld hrd.) og nært
beslægtede er kor- og tårnhvælv i Ferring (Vandfuld
hrd.).
Den karakteristiske dekoration omkring midterblændingens stik på sydkapellets gavl genfindes i forenklet form i en række kirker i Holstebros nærhed
nord for byen samt i en stribe, der mod øst når næsten til Viborg. Også kapelgavlens komposition
kan have inspireret. En række senmiddelalderlige tilbygninger har blændingsgavle med seks blændinger i
stedet for det sædvanlige ulige antal - og ofte tillige to
jævnstore glugger hævet over sålen i de to midterste
blændinger.
En anden arkitekturdetalje, der - omend i mindre
omfang - dannede skole, var tårnets 'indbyggede'
trappehus. Et helt tilsvarende findes i Ejsing (Ginding
hrd.), nært beslægtet er ét i Nysogn (Hind hrd.) og
endelig findes et beslægtet, omend kvadratisk, i Ferring (Vandfuld hrd.).
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Eftermiddelalderlige reparationer. 1650 indkøbtes
på Gudum kloster tegl til arbejde på korets vestre(!) side. Murermestrene Knud Mickeisen i
Østerlund og Christen Christensen i Holstebro,
udhuggede 'to forrustne dørhager i kordøren',
dvs. korbuen, og indmurede nye. Ved en
række udvendige reparationsarbejder 1862 gav
murermester Traberg kirken det udseende, den
havde frem til nedrivningen. Murene blev 'afruppet' med sandkalk og skuret med røde mursten, gesimserne, glamhullerne og gavlblændingerne hvidkalkedes, og omkring alle døre og
vinduer kalkedes en smal stribe. Et lag ler, der
1894 blev bredt ud på gulvet i et af tårnets stokværk, kan være lagt både som brandhæmmende
materiale og for at vanskeliggøre vandnedtrængning i etagerne herunder.
Hen mod slutningen af 1800'erne var en hovedrestaurering ved at være fornøden (sml. s.
171). Et første udkast indeholdt blot en forbedring af kirkens adgangsforhold ved en restaurering af våbenhuset, dvs. tårnrummet. 1901 blev
arkitekt F. Uldall bedt om at undersøge kirkens
tilstand med henblik på en restaurering. Uldalls
plan var at bibeholde kirken i den skikkelse,
hvori den forefandtes, og hans overslag hertil
forelå året efter. Kirkens største problem var
imidlertid pladsmangel grundet byens vækst.
1903 blev der afholdt et kirkesyn med deltagelse
af kgl. bygningsinspektør, arkitekt J. Vilhelm
Petersen, arkitekt Hector Estrup og murermester Christoffersen for at afklare, hvorvidt kirken skulle erstattes af en nybygning, eller om
man kunne nøjes med en restaurering og udvidelse. I slutningen af 1904 afleveredes et forslag til udvidelse af kirkebygningen udarbejdet
af arkitekt Vilhelm Ahlmann på grundlag af en
fuldstændig opmåling af bygningen ved
H. Estrup; dette fornemme sæt opmålingstegninger (fig. 19a-i) er en af hovedkilderne til kirkens bygningshistorie. Forslagets hovedpunkter var tilføjelse af sideskibe og restaurering af
hovedadgangen gennem tårnrummet med en ny
vestdør, hvori den romanske tympanon (jfr. s.
179) tænktes genanvendt. Da der imidlertid
opstod tvivl om, hvorvidt en sådan udvidelse
ville opfylde kirkens pladsbehov, fremsattes i
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Fig. 43. *Vindfløj af kobber (s. 206), 1782, HW fot.
1 9 9 8 . - *Kupferne Wetterfahne.

stedet ønske om dens nedrivning (jfr. ndf.) og
opførelse af en helt ny kirkebygning.
Gulvene i kirken bestod ved nedrivningen af
træ i stolestaderne og området inden for alterskranken, mens resten hovedsagelig synes at
have været lagt af tegl; dog anskaffedes 1883
'små tusinde' gulvfliser, der blev lagt samme
år. Kirken fik brolagt †gulv 1635, da der blev
båret sand og sten ind, og der betaltes til såvel
'stenpikkeren' som en medhjælper. Af en omtale
1640 fremgår, at også kirkens †altergulv var af
sten. I et brev fra sognepræsten Ebbe Kynde til
byfogeden 1755 hedder det, at tilstanden var
meget slet, idet »Kirke-Gulvet er aldeles ujævnt,
ja saa ujævnt for Altaret, at mand maae frygte
for at k o m m e ilde af Stæd, naar mand uddeler
Sacramentet«. Af hans indberetning 12 år senere fremgår, at forholdene da tilsyneladende
var bragt i orden.
Af vinduerne havde fire - ét i hvert af kapellernes gavle samt vestsiden af det nordre og østsiden af det søndre - endnu 1906 bevaret ældre
trækarme og rammer (jfr. ndf.), mens hovedparten var udstyret med støbejernsrammer anskaffet 1853. De seks rammer indmuredes af
murermester S. L. Orshau, maler Christian
Weltzen malede dem med perlefarve indvendig
og bronze udvendig, og endelig forsynedes de
med glas af glarmester Søren Agger. Et nyt
smedejernsvindue udførtes 1892 af C. C. Danielsen til tårnets sydside.
Kirkens †vinduer kan følges fra 1619, da der
indsattes et nyt i nordkapellet; yderligere fire
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nye vinduer fremstilledes 1634, mens de øvrige
repareredes. Et †vindue i sakristiet omtales
1677, formentlig i forbindelse med en reparation. Hovedparten af de kendte arbejder vedrører udskiftning af ruder; 1713 betaltes Jacob
glarmester for at udskifte og indsætte kirkens
'vinduer'. De (†)vinduer, hvoraf der endnu
1906 var bevaret fire, indsattes ved en hovedreparation 1807, da der fremstilledes i alt 10
karme med rammer samt to(!) små til sakristiet.
I årene 1843-49 maledes 10 fag dobbelte vinduer
og et lille vindue af Heinrich Schaumburg.
Kirkens middelalderlige tagværker var i hovedsagen bevaret frem til nedrivningen 1906. I
langhuset fandtes en sammenhængende tagstol,
hvor de enkelte spær havde små lodrette spærstivere, to hanebånd og lange krydsende skråstivere. Spærene stod på korte spærfødder undtagen over gjordbuerne, hvor der fandtes bindbjælker. Over korfaget var anbragt en langstol
med to dragere, der var fastgjort til kongestolper og styrket med skråstivere (fig. 19h). Den
konstruktive forskel mellem dette fag og de tre
vestligere skyldtes ikke nødvendigvis en tidsforskel, men kunne være nødvendiggjort af et
behov for afstivning af den østre kongestolpe.
Dennes hovedformål var at bære tre(?) stikbjælker, støttet af skråstivere og hver med en tværbjælke ved den ydre ende, der understøttede
spærene i valmtaget over polygonen. Tagværket over sakristiet kendes ikke i detaljer. Tværsnittet (fig. 19f) angiver blot stikspær i forlængelse af korets nordre tagflade, men med en lidt
fladere rejsning. Spærene må have været afstivet
af hanebånd eller snarest skråstivere. Tagstolene over begge kapeller var af samme konstruktion som over langhuset, mens tårnet
havde et egetagværk med to lag hanebånd og
lodrette spærstivere; spærene stod i spærsko,
der med mellemrum var erstattet af bindbjælker
(fig. 19h og 37), og under bjælkerne var indlagt
en - formentlig sekundær - drager. Større reparationer af tagværkerne synes relativt få. To
remme af eg på kirkens sydside udskiftedes 1644
af »liden Christen Tømmermand« og samtidig
fornyedes fire forrådnede spær; to år senere udbedredes den ene skotrende ved nordkapellet.
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Tagbeklædningen var 1906 overalt af bly, endog
på støttepillerne og gavlenes tinder. Ældste
omtale af tagenes bly er en regnskabsnotits fra
1627; få år senere, 1634, indkøbtes bly til reparation i Ålborg, hvorfra det blev fragtet til
Struer. I årene der fulgte udførtes, som vanligt,
en række småreparationer af blyplader og bræddeunderlag. En fuldstændig omlægning af hele
tårnets beklædning gennemførtes 1729, og atter 1741 udførtes større arbejder, hvorved hele
677 plader oplagdes; materialerne hertil hentedes igen i Struer. Der synes herefter ikke udført større arbejder før 1859, da Laurits T h o m sen reparerede og genoplagde et stort antal blyplader og omstøbte resten med et mindre tilskud af nyt materiale.
Kirkens opvarmning besørgedes af to kakkelovne, opstillet hhv. i vestre langhusfags sydøsthjørne og i nordkapellets sydvesthjørne. Begge
havde aftræk gennem skorstene, der forneden
var hugget ind i væggene og herover - på usædvanlig vis - rejste sig fra tagfoden med høje piber, hvis top lå i højde med langhusets tagryg.
*Vindfløje. De to, endnu bevarede, ens *vindfløje af kobber, 1782, gengiver en rytter med
lanse (fig. 43), muligvis refererende til kirkens
tidligere antagne dedikation til S. Jørgen (sml.
historisk indledning). Fløjene, der var anbragt
på tårnets toptinder, er sammen med tilhørende
kobberkugler udført af kobbersmed Thomas
Karmarch. Smeden Søren Thaarup fremstillede
nye †fløjstænger, der fastgjordes på tinderne af
murermester Joseph Jensen Harborg. Fløjene
blev 1827 beslået med nyt jern af M. Rømer, der
også smedede nye krøller til stængerne, som
imidlertid måtte udskiftes 1840. Siden 1937 i
Holstebro Museum (inv.nr. 03.736).
†Vindfløje omtales første gang 1725, da der i
Hamborg indkøbtes to kobberkugler og en
kobberplade til to fløje, der, sammen med den
fornødne jernbeslåning, udførtes af Jacob smed.
De nye fløje blev imidlertid først opsat fire år
senere som erstatning for et ældre par, hvis fløjstænger delvis genbrugtes; dog nyfremstilledes
den ene af Hans smed.
Kirkens nedrivning blev, som ovenfor nævnt
(jfr. også s. 171f.), besluttet 1905. Foranlediget
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Fig. 44. Søndre kapels hvælv under nedrivning (s. 195), set mod sydøst fra tårnets
top. C. M. Smidt 1906. - Gewölbe des südlichen Kapellenanbaus während des Abbruchs.

Aufnahme von der Turmspitze in Richtung Südosten, 1906.

heraf anmodede Nationalmuseets direktør,
V. Mollerup, i efteråret 1905 arkitekt C. M.
Smidt om, under en rejse i Jylland, at undersøge
kirken. Smidt, der tydeligvis var stærkt indigneret over den trufne beslutning, skrev i sin beretning om undersøgelsens resultater: »Museumsdirektøren meddelte mig, at Holstebro
Kirke skulle nedbrydes. Nedbrydningen var uigenkaldelig besluttet, og en ny Kirke skulle opføres. Jeg forstod, at Museumsdirektøren havde
maattet bøje sig for et bestemt Krav fra Ministeriets Side, maaske fra selve den daværende

Kultusminister. ...Museumsdirektøren nærede
da Frygt for, at jeg ...skulde søge at rejse en
Stemning i Holstebro for Bevaringen af Kirken.
Han gav mig derfor den bestemte Instrux, at jeg
- naar jeg i Museets Tjeneste kom til Holstebro ikke maatte gøre noget Forsøg paa at rejse en
saadan Stemning.« Forsinket af andre gøremål
nåede C. M. Smidt først til Holstebro i april
1906, og da var nedrivningen påbegyndt. Inventaret var flyttet ud af kirken, al tagklædning var
nedtaget, vindueskarmene udtaget af hullerne
og tagværkerne stort set fjernet.
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†KALKMALERIER
Endnu 1767 stod en barokudsmykning fra o.
1662 fremme (jfr. ndf. nr. 6), mens intet maleri
øjensynligt var at se i kirken 1871. Sondering for
kalkmalerier fandt sted i to omgange, dels i juni
1900, da der endnu regnedes med restaurering af
bygningen, dels i det tidlige forår 1906, da nedrivningen var besluttet og forestående. Begge
undersøgelser udførtes af Eigil Rothe, der foretog en delvis afdækning og fotografisk dokumentation.
Af måske fem sengotiske bemalinger var de
to ældste rent dekorative og udført samtidig
med færdiggørelsen af de respektive bygningsdele. Det fremgår af tilhørende indskrifter med
årstallene 1440 og 1468, der er af stor betydning
for kirkens datering og arkitektoniske indplacering. Bemalingsrester i to lag (nr. 3-4) på korets nordvæg kan hidrøre fra en skjoldfrise, og
med en større udsmykning fra tiden lige før reformationen (nr. 5) fik kirkerummet en egentlig
figurdekoration. Den synes hovedsagelig at
have omfattet kapellerne, men viste sig specielt i
nordre kapel vanskelig at afdække. Endelig kendes gennem Ebbe Kyndes beskrivelse 1767 og
kirkerummets fotografiske dokumentation vel
nok tre eftermiddelalderlige udsmykninger (nr.
6-8).

1) 1440, på hvælvene i langhus og sakristi,
hvis svenskfødte bygmester Olaus Petri nævntes
i en indskrift i korfagets hvælv over nordøstre
svikkel, hvor tekstens heksametre var fordelt på
begge sider af diagonalribben (fig. 24, 46). De
seks linjer med minuskier blev alle indledt af en
majuskel, og som skilletegn fungerede små ruder: »Anno milleno cd triginta q(u)e deno /
Olauus petri templu(m) testudine texit / Istud
ad hoc rexit reor illum gracia (christi) / Ex sueuis natus grandeuus corpore gratus / Moribus
ornatus pro factis hiis veneratus / Eius informator fuit magister tidericus« (År tusinde fire
hundrede og fyrre dækkede Olaus Petri dette
tempel med en hvælving. Dertil, tror jeg, ledte
ham Kristi nåde. Han var født af svenskere, en
moden mand, smuk af legemsbygning, prydet
med gode sæder, for disse gerninger blev han
højt agtet. Hans lærer var mester Diderik).
Minuskier og linjer stod sorte, majusklerne
mønjerøde med grøn kontur, skilletegnene
havde samme røde farve, mens en let bølgeornamentik var rød og grøn. Rester af en indskrift
på sakristiets sydvæg i østfaget var stærkt forkludret af talrige gentagelser (fig. 45). Tydeligst
fremtrådte to minuskellinjer: »Olauus petri texit
d[o]mum / Anno milleno cd triginta...« (Olaus
Petri tækkede (eller dækkede) huset i året 143?).
Herunder og til venstre herfor sås flere gentagelser af indledningerne til begge linjer. Gentagelserne synes uforståelige, medmindre hele indskriften skal opfattes som en øvelse, en art
kladde til ovenstående indskrift i korhvælvet.
Herpå tyder også, at der ud over disse indskrifter udelukkende har været tale om en udsmykning på hvælvene, der har sine nærmeste paralleller på samme bygmesters hvælv i Mörarp kirke i
Skåne (jfr. s. 203) og Vestervig klosterkirke med
årstallene hhv. 1432 og 1444 (DK Tisted 631). I
langhuset var polygonfagets ribber vekselvis
rødgule med grøn kantning og grønne med rød
kantning, slutstenene prydedes af rosetter og
hvælvvederlagene markeredes af tovsnoninger,
dels rødgule, dels grønne, med sorte konturer.
Dekoration og farver var tilsvarende i korfaget,
dog suppleret med gråsort på den nederste del af
diagonalribberne (fig. 24). 2. fag havde samme
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Fig. 45. Kalkmalet †bygningsindskrift 1440 på sakristiets sydvæg, formentlig udkast el. prøver til korhvælvets indskrift (s. 208, jfr. fig. 46). Eigil Rothe
f o t . 1 9 0 6 . - †Wandmalerei, Bauinschrift 1440, südliche
Sakristeiwand, vermutlich Entwürfe für die Inschrift im
Chorgewölbe (vgl. Abb. 46).
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Fig. 46. Bygningsindskrift 1440, der nævner navnet på den svenskfødte bygmester Olaus Petri (Olaf Petersen).
Udsnit af †kalkmaleridekoration nr. 1 (s. 208). Eigil Rothe fot. 1906. - Bauinschrift 1440 mit.dem Namen des in
Schweden geborenen Baumeisters Olaus Petri (Olaf Petersen). Ausschnitt aus †Wandmalerei Nr. 1.

dekoration, dog med lys rød og gråsort som
hovedfarver (fig. 23), og 3. fag synes at have
stået tilsvarende, idet der dog her kun blev afdækket minimale rester (fig. 23). I sakristiet var
hvælvudsmykningen - så langt de mindre dimensioner tillod det - en gentagelse af langhusets. 'Ribberne' var rødbrune, 'slutstenene' havde
rosetter, og fra hjørnerne udgik planteslyng i
slægt med bølgeornamentikken ved langhusindskriften. På gjord- og skjoldbuer fremdroges
dele af indskrifter med minuskier (jfr. fig. 28, 29).
I østfaget kunne på gjordbuen læses: »Ihesfus]«,
på nordre skjoldbue: »ni[cola]i erik...« (Niels
Eriksen), og på søndre skjoldbue: »I[hesus] nazar[enus rex] judeorum« (Jesus af Nazareth, Jødernes Konge). På vestfagets vestre skjoldbue
kan tydes: »...principium et finis« (...begyndelsen og enden), mens det på søndre skjoldbue
fremdragne synes ulæseligt. Endelig afsluttede
139
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en vandret rødbrun stribe af bredde som et
munkestensskifte dekorationen imod sakristiets
undervægge, der stod kalkede (fig. 29, 45).
2) 1468, i søndre kapel, udført i umiddelbar
forlængelse af byggeriet som en markering af
dets initiativtagere og donatorer, hvis navne og
bomærkeskjolde øjensynligt har været malet
som en art frise øverst på væggene. Endvidere
havde hvælvet en indskrift med sorte minuskier,
fordelt på de to sydkapper. I den østre læses efter
fotografi (fig. 47): » ...cu(m) cc lx bis quatuor
add[ita] / [huic domui] domini structa capella
dei«. ( ..68 tilføjet (dette) Herrens (hus) (er) opført Guds kapel). Byhistorikeren Aldal, der
havde søgt bistand hos arkivar William Christensen, leverede 1939 følgende tydning og
oversættelse: »Mcd et lx bis qvatuor addita /
Huic domo domini structa capella dei«. (1468 er
som tilbygning til dette Herrens hus opført ca-
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Fig. 47-48. †Kalkmaleridekoration nr. 2 i søndre kapel, bygningsindskrifter 1468 i hvælvets sydkapper (s. 209f.).
47. I østre kappe. 48. I vestre kappe, omtalende tilbygningen som præstegildets kapel. Eigil Rothe fot. 1906. †Gewölbemalerei in südlicher Kapellenanbau, Bauinschriften 1468 in den südlichen Gewölbekappen. 47. Ostkappe. 48.
Westkappe, wo der Anbau als die Kapelle der Pfarrergilde erwähnt wird.

pella Dei (Guds kapel)). Trods usikkerheden i
læsningen kan der ikke være tvivl om årstallet
1468, der stemmer smukt overens med de ledsagende personnavne og våbenskjolde (se ndf.). I
vestre halvkappe læses øjensynligt (fig. 48): »Fabrica n(ost)ror(um) patet hic pia pr(e)sbiterorum / Est presens cella conuifui...]que capella«.
(Her ses vore præsters fromme bygning. Dette
er gildets rum og kapel). Afslutningen kunne
også læses: »...Conui[uarum] que capella« (...
gildesbrødrenes rum og kapel). Aldal med støtte
af William Christensen foreslog 1939 følgende

læsning og oversættelse: »Fabrica no(st)ror(um)
patet hic pia pr(e)sbitorum / Est presens cella
communisque capella«. (Her står vore præsters
fromme bygning åben og er nu en cella og fælles
kapel (for dem)). Væggenes bomærkeskjolde og
navne, med sorte minuskier, var følgende. På
østvæggen syd for vinduet: »Pauli jwl« (Poul
Juuls) over et skråtstillet skjold med bomærke
(fig. 49). På sydvæggen øst for vinduet: »Pauli
fabr[i]« (Poul smeds) over et liggende bomærkeskjold (fig. 53), og på vestvæggens nordre
del: »Christierni lavri« (Christiern Lauridsens)

Fig. 49-50. Navne og skjolde tilhørende †kalkmaleridekoration nr. 2, 1468, i søndre kapel (s. 210f.). 49. Borgmester Poul Juuls navn og skjold med bomærke. 50. Sognepræst Christiern Lauridsens navn og skjold. Eigil Rothe
f o t . 1 9 0 6 . - †Gewölbemalerei in südlicher Kapellenanbau, 1468. 49. Name und Schild mit Eigentumsmarke des Bürgermeisters Poul Juul. 50. Name und Schild des Pfarrers Christiern Lauridsen.
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over et skråtstillet skjold med tre søblade, forbundet af tynde stængler (fig. 50).
Hvælvets indskrift er øjensynligt det ene af to
vidnesbyrd om byens præstegilde, der må have
haft sine møder og gudstjenester i kapellet (jfr.
s. 162). Af de med skjoldene forbundne navne
kan kun det sidste umiddelbart identificeres med
en gejstlig, formentlig Christiern Lauridsen, der
nævnes 1462-90 som sognepræst i Holstebro og
Borbjerg. Af de to andre må Poul Juul være
borgmesteren af dette navn, der 1470 skænkede
*stormklokken (s. 263 og fig. 108), mens Poul
smed ikke kendes i øvrigt. Af navnene fremgår
således, at præstegildet højest kan have været
medstifter af kapellet. Og såfremt Christiern
Lauridsen alene er anført som sognepræst og de
to øvrige som kirkeværger, er der næppe noget i
vejen for, at kapellet i realiteten har været bekostet af kirkens bygningsmidler (fabrica).
3-4) To på hinanden følgende bemalinger,
måske fra før og efter 1500, fremdraget på korets
nordvæg. Her omtaler Eigil Rothe en lille svømmende fisk, der først ledte hans tanke hen på en
S.Kristoffer, men som også kunne have været
mærke i et våbenskjold. Det sidste fandt Rothe
sandsynliggjort derved, at han lige ved siden af,
omend på et yngre malelag, fandt et våbenskjold med ibskal over en næsten udslettet indskriftlinje. Måske har der været tale om en frise
af flere gange ommalede stiftervåbener, som det
kendes fra en række andre købstadskirker.
Det fundne gjorde indtryk af at være yngre end
hvælvdekorationen (nr. 1) fra 1440, da det et sted
greb ind over denne. Sonderinger efter maleri
overfor på sydvæggen gav intet resultat.
5) O.1520, en større figurudsmykning, der
har omfattet de to kapeller, muligvis også korets
nordvæg, og som var markeret med Lange
(Munk)-våbener, af hvilke i hvert fald ét tilhørte
stiftsbispen Iver Munk (1499-1536). Det var
malet i østre side af buen ind til nordre kapel (fig.
51). Munkvåbenet her, holdt af to køllebærende
vildmænd, var nemlig kronet af en bispehue
med bagved stillet bispestav, ved hvis fod der på
fotografiet anes rester af et lille bomærkeskjold,
eventuelt malerens. Herunder var rester af en
trelinjet minuskelindskrift, formentlig på latin,
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Fig. 51. †Kalkmaleri o. 1520 i buen til nordre kapel (s.
211). Biskop Iver Munks våben over bomærkeskjold
(malerens?) og ulæselig bygningsindskrift. Eigil
Rothe fot. 1906. - †Wandmalerei um 1520. Wappen des
Bischofs Iver Munk oberhalb eines Schilds mit Eigentumsmarke (für den Maler?) und einer schwer lesbaren Bauinschrift im Bogen des nördlichen Kapellenanbaus.

men for ødelagt til at kunne læses. I buen overfor fremdrog Rothe rester af en mand, der stod
på en stor pokalfod og fra en bødkret kande
hældte noget over i en lille skål. Han synes at
have haft sværd ved siden, og over ham anes på
fotografier et skriftbånd (jfr. fig. 23). Inde i kapellet viste afdækning sig næsten umulig, idet
maleriet overalt fulgte med ned ved afbankningen. Rothe kunne dog i vægnicherne konstatere
evangelistsymboler og engle, og i hvælvet fremkom rester af samme bladværk som i søndre kapel (jfr. fig. 42).

14*

212

HOLSTEBRO KIRKE
Fig. 54. †Kalkmaleri o. 1520 i søndre kapels hvælv,
søndre vestkappe. Løvværk med drolerier: klatrende
mand og herover en mand med hoved og overkrop i
en blomst. Tv. anes det meste af en grinende mand i
vestre sydkappe (s. 214). Eigil Rothe fot. 1906. - †Ge-

wölbemalerei um 1520 im südlichen Kapellenanbau, südliche Westkappe. Laubwerk mit Drolereien: kletternder
Mann und über ihn ein Mann mit dem Kopf und Oberkörper in einer Blume. Links das meiste von einem lachenden
Mann in westlicher Südkappe.

Fig. 52. †Kalkmaleri o. 1520 i søndre kapels hvælv,
søndre vestkappe (s. 214). S. Peter. Eigil Rothe fot.

1 9 0 6 . - †Gewölbemalerei um 1520 im südlichen Kapellenanbau, südliche Westkappe. St. Peter.

I søndre kapel var bemalingen foretaget oven
på udsmykningen fra 1468 (nr. 2), men fulgte
denne ved at have skjolde i samme højde på
væggene, her dog i forbindelse med billedmotiver. På østvæggen fremkom nord for vinduet rester af Maria, stående i strålekrans med det
nøgne Jesusbarn siddende på højre arm (fig.
150). Umiddelbart syd herfor fandtes et Lange
(Munk)-våben af tartscheform, som ikke var
forbundet med biskoppelige insignier og derfor
ikke behøver at have været Iver Munks. Syd for
vinduet fremkom i forbindelse med en ødelagt
fremstilling af Flugten til Ægypten et tilsvarende skjold med borgmester Poul Juuls bomærke og herover øjensynligt rester af hans
navn; der var her tydeligt tale om en moderniseret gentagelse af våben og indskrift fra 1468,
malet blot en halv meter fra det oprindelige (jfr.
fig. 49). På sydvæggen fremkom øst for vinduet
et maleri af S. Martin stående i bispeskrud i færd
med at dele sin kappe med et stort sværd (fig.
53). Ved hans side var rester af et skriftbånd.
Kapellets hvælv havde på ribberne lette og
flygtigt tegnede bladkviste, mens kapperne
rummede et tæt og sammenhængende løvværk
med runde frugter og store blomster. I nogle af
blomsterkalkene sad mandlige helgener, vistnok
Fig. 53. †Kalkmalerier 1468 og o. 1520 i søndre kapel.
Poul smeds navn og bomærkeskjold (th.) tilhørende
†dekoration nr. 2 (s. 210). S. Martin i færd med at dele
sin kappe (tv.), en del af †dekoration nr. 5 (s. 212).
Eigil Rothe fot. 1906. - †Wandmalereien 1468 und um

1520 im südlichen Kapellenanbau. Rechts Name und Eigentumsschild für Poul den Schmied von †Wandmalereien
1468. Links St. Martin bei der Teilung des Mantels, Teil
der †Wandmalerei um 1520.
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55). Også østkappen i syd havde forneden to helgener, den ene Filip med kors; den anden ses på
fotografier næsten ødelagt, da Rothe måtte
banke figuren delvis bort af hensyn til den underliggende indskrift (jfr. fig. 48). I vestkappen i
syd var den øvre af to helgener måske Jakob den
Ældre. Til venstre for ham sad en fugl og en
frugtplukkende kvinde, til højre en mand med
underligt stift grin (fig. 54 tv.). Endelig kravlede
nederst i kappen en lignende småperson af sted
på alle fire. Også sydkappen i vest rummede to
helgener, af hvilke S. Peter var ganske velbevaret (fig. 52). Over den anden klatrede en noget
flegmatisk mand, hvorover en anden lille skikkelse havde stukket hoved og overkrop i en
blomst, så den bare ende stod i vejret (fig. 54). I
nordre vestkappe sad en velbevaret S. Andreas
med skråkors (fig. 154).
Udsmykningen har sine nærmeste paralleller i
Skive kirkes omfattende hvælvudsmykning fra
1522 og i Vestervig og Saltum, hvor løvværket
befolkes af lignende fornøjelige drolerier og fabelvæsner. Eftersom borgmester Poul Juul må
have været død, da udsmykningen kom til, synes gentagelsen af hans navn og skjold (fra nr. 2)
at vidne om veneration og et ønske om at fastholde mindet om hans indsats. Lange(Munk)våbenet kan eventuelt have tilhørt en af de
mange slægtninge, som Iver Munk anbragte i sit
stifts forvaltning.
6) O.1662. På nordre kapels vægge sluttede sig
til Tvisklosters eller Buchwalds †krypt (nr. 2, s.
281) to våbener for slægterne Buchwald og Rantzau samt 'tvert over for' følgende bibelcitat:
»Salige ere de Døde, Som døe Herefter i Herren;
Ja Aanden Siger, at de skal Hvile af deres Arbejde, men deres Gierning følge med dem.
Apoc:14 (v. 13) Leve vi, da leve vi i Herren; Døe
vi, da døe vi i Herren; derfor, Hvad Heller vi
Leve eller døe, da Høre vi Herren til«.
7) O. 1674, i buen til søndre kapel, en formentlig kalkmalet epitafieindskrift over løjtnant
Caienus. Se †mindetavle nr. 2, s. 276.
8) Formentlig 1757. På fotografier af kirkens
indre anes overkalket hængedraperi, malet i
hvælvingen over prædikestolen og (†)altertavle
nr. 2 (jfr. fig. 88, 100).
145

Fig. 55. †Kalkmaleri o. 1520 i søndre kapels hvælv,
søndre østkappe. Paulus med sværd og derover en
kentaur, forfulgt af en mand med hævet stav (s. 214).
Eigil Rothe fot. 1906. - †Gewölbemalerei um 1520 im

südlichen Kapellenanbau, südliche Ostkappe. Paulus mit
Schwert; oberhalb dieser Figur ein Kentaur, von einem
Mann mit gehobenem Stock verfolgt.

alle apostle, mens der spredt i rankeværket fandtes fugle og mere eller mindre groteske, nøgne
småfigurer. Måske fordi de to nordkapper og
den tilstødende kappe i øst kun blev delvist afdækket, kendes ingen figurfremstillinger herfra.
De øvrige fem kapper rummede hver én eller to
figurer i blomsterkalke, således at man udmærket kan tænke sig, at hvælvet oprindelig har
rummet alle tolv apostle. Sydkappen i øst rummede således to helgener, den sydligste Paulus
med sværd, og over ham sås en hårfager kentaur
med bue, forfulgt af en mandsling med hævet
stav, mens der over flitsbuen sad en fugl (fig.
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Fig. 56. Altertavle, 1907, med genbrug af relieffer og skæringer fra (†)altertavle nr. 1, o. 1520, og 2, 1757 (s. 235,

2 3 9 ) . HW f o t . 1 9 9 6 - Retabel, 1907, mit wiederverwendeten Reliefs und Schnitzarbeiten eines spätgotischen (†)Flügelaltars, um 1520, bzw. eines (†)Rokokoaltars, 1757.

INVENTAR
Oversigt. Hovedstykkerne i indretningen er direkte
overført fra den 1906 nedrevne middelalderkirke, således reliefferne i en 1907 rekonstrueret nederlandsk
altertavle fra o. 1520, prædikestolen fra o. 1630, altersølv og alterstager fra baroktiden, en alterskranke fra
1724, to tavler fra 1742, tre lysekroner, skænket 1660,
1742 og 1788, en nederlandsk lysearm med årstal
1599, et kirkeskib fra midten af 1700'erne og endelig
en klokke, støbt af Caspar König i Viborg 1770. Andre af den gamle kirkes klenodier, en figurgruppe,
Nådestolen, fra o. 1500, og et krucifiks, fra o. 1750,
har fået plads i kirkerummet så sent som 1983.
Inventaret i øvrigt er hovedsagelig fra opførelsen
1906-07 og er udført efter tegninger af kirkens arkitekt. Stolestader, paneler, salmenummertavler, dørfløje og et pulpitur i vestre korsarm fremstår i bejdset
fyr med politurbehandling. Malerarbejdet 1906-07
skyldes malermesterbrødrene Bengt og Rasmus
Licht, Holstebro, idet dog mere krævende opgaver

blev overladt dekorationsmaler H.F. Svendsen, København. Han tog sig således noget håndfast af renæssanceprædikestolens istandsættelse og forsynede
selv felterne med figurmaling; dens himmel kom
først op 1916 efter at have fået en noget skånsommere
istandsættelse ved Johannes Malling. Kirkens oprindelige orgel, leveret 1907 af Joh. P. Andresen & Co. i
Ringkøbing, er 1957 erstattet af det nuværende, som
er bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Endelig blev i forbindelse med kirkens 75 års jubilæum
1982 iværksat gennemgribende istandsættelse af rummets historiske inventar og gravminder, ligesom orglet blev udvidet, et stort klokkespil anskaffet og de to
ovennævnte klenodier bragt tilbage til byens kirke fra
Holstebro Museum.
Kirken har 1907-37 selv haft en art museum for inventar og gravminder fra den gamle kirke indrettet i
tårnets loftsrum bag orglet. Her var på sydvæggen
ophængt fire pengebøsser (s. 258), Heinrich von
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Münchhausens *mindetavle (nr. 3, s. 270), ovennævnte krucifiks og figurgruppe fra o. 1500 samt en
*skrifttavle fra Lindes †gravkrypt (nr. 3, s. 282). På
vestvæggen hang et *altertavlemaleri fra 1757 (s.
239), to *lysearme af smedejern (s. 261) og i nord ind
mod hvælvingen seks fag af en *(†)brystning fra et
orgelpultitur 1624 (s. 258). Ydermere må man i
tårnrummet eller andetsteds have opbevaret en *læsepult fra o. 1500 og en *pengekiste fra 1794. Alt dette
kom 1937 til Holstebro Museum tillige med *kisteplader og *kistebeslag fra †gravkrypterne. De havde
siden 1907 været ophængt på dåbsværelsets vægge
(jfr. s. 280f.).
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gulve. Denne omfattende restaurering skønnedes nødvendig, idet reliefferne ved en tidligere
genbrug 1757 var blevet ændret og forvansket af
den kunstfærdige sognedegn Christen Nødskov
(se s. 240f.). En del af hans tilføjelser, udført i
blødt træ, er stadig bibeholdt. Eigil Rothes genskabelse af reliefferne og den tilhørende staffage
og arkitektur baserede han til dels på nøje studier af bedre bevarede nederlandske altertavler.
Således kan sidefelternes rankebaldakiner være
hentet fra altertavlen i Viborg Søndre Sogns
kirke.
Reliefferne, der er 42-45 cm høje, hovedrelieffet (c) dog 77 cm, beskrives her fra nord: a.
Bebudelsen (fig. 57) med englen kommende ind
fra venstre til en mindre, gestikulerende Maria;
mellem dem står Marias beskedne læsepult, og
som baggrund tjener en stor omhængsseng. Alt
er nyskåret, bortset fra de to kvindefigurer, der
ganske vist stammer fra det nederlandske alterskab, men som først 1757 har fundet anvendelse
i Bebudelsesscenen. Om denne første genbrug vidner endnu 'englens' vinger, der er påsat
som en tilføjelse i blødt træ 1757 (jfr. s. 242 og
fig. 91).
b. Jesu Fødsel (fig. 58). Omkring barnet ses til
venstre Maria, knælende i tilbedelse, til højre
Josef, der står rejseklædt med stok og brændende vokslys. Over krybben kommer to nysgerrige dyr til syne, mens to hyrder står med
deres stave bag Maria og Josef Barnekrybben er
fornyet 1757, de andre figurer er gamle, mens
hyrderne først har fået deres plads i relieffet 1907
(jfr. fig. 92). Indtil da var de indsat i to andre
relieffer (d og e, jfr. s. 242 og fig. 93-94). Også
en del af arkitekturbaggrunden er gammel,
mens det øvrige er nyskåret efter bevarede
*fragmenter (jfr. s. 236f.).
c. Hovedrelieffet (fig. 83) er en fremstilling af
Jomfru Marias død, omgivet af apostlene, af
hvilke én giver hende et vokslys i hånden. Marias underansigt er nygjort ligesom vokslyset,
idet scenen 1757-1907 var ændret til en fremstilling af Jakobs død - Maria med tilføjet skæg
og vokslyset erstattet af en kongestav (jfr. fig.
89, 90). Af de tre figurer i forgrunden, der er
skåret for sig, bærer personen til højre, som re149

ALTER O G A L T E R P R Y D E L S E R
Alterbordet er muret, 230x106 cm, 98 cm højt,
med en beklædning i flerfarvet marmor, der fortil danner fire rudefelter med et gyldent kors i
midten. Bagtil er i bordet indbygget en nyere
sikkerhedsboks.
Altertavlen (fig. 56) er udført som en reduceret
og forenklet udgave af et nederlandsk alterskab
som ramme om fem relieffer, der er overført fra
den gamle kirkes (†)altertavler, og som oprindelig har hørt hjemme i en fornem og sjælden nederlandsk altertavle fra o. 1520 (jfr. s. 235f.). Alterskabet har form af en bred skærm med fire
kvadratiske, profilkantede felter og et højere
midtfelt, alt på en stor predella, hvis tre felter
rummer skriftbånd med indskriften: »Jesus
Christus Guds Søn Verdens Frelser« (i versaler
og uncialer). Skabet er tegnet af arkitekt Ahlmann efter forslag af relieffernes restaurator, Eigil Rothe. Han har ud over de middelalderlige
figurskæringer genbrugt en del af deres arkitekturbaggrund med stavværk, og dertil scenernes
nethvælv og to forsirede, leddelte søjler (sammenstykket af flere stumper) med afsluttende fialer, der flankerer midtfeltet. Søjlerne har høje
plinte og lader foroven plads for (ikke rekonstruerede) småfigurer under fialer. Det meste af
arkitekturen er dog nyskåret 1907, således alle
sidefelternes baldakiner, og af midtfeltets polygonalt fremspringende stavværksbaldakin er
kun beskedne dele gamle. Endelig har Rothe nyskåret ikke ubetydelige dele af selve reliefferne,
således næsten overalt de til scenerne hørende
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Fig. 57-58. Altertavle 1907, reliefferne a og b (s. 216). 57. Bebudelsen. De to figurer er fra o. 1520, men stammer
fra et andet motiv i (†)altertavle nr. 1 (s. 235) og har stort set bibeholdt deres opstilling fra (†)altertavle nr. 2, 1757
(s. 239 og fig. 91). 58. Jesu Fødsel. Med undtagelse af barnet (fra 1757) er figurerne middelalderlige, men
'hyrderne' er 1907 tilført fra andre relieffer (s. 245 med fig. 93-94). Den højre synes oprindelig at have hørt til i et
†relief af Fremstillingen i Templet. HW fot. 1996. - Retabel, 1907, mit Reliefs. 57. Verkündigung mit zwei Figuren
um 1520, die aber von anderswo im spätgotischen (†)Flügelaltar stammen und im großen ganzen ihre Aufstellung aus dem
(†)Rokokoaltar, 1757, beibehalten haben. 58. Geburt Christi. Mit Ausnahme des Kindes (aus 1757) sind die Figuren
mittelalterlich, die 'Hirten' jedoch wurden 1907 anderen Reliefs entnommen und spaterhin hinzugeführt. Der Rechte scheint
ursprünglich zu einem †Relief von der Darbringung Christi im Tempel gehört zu haben.

lieffets eneste, fodtøj og må være tilført scenen
1757, uden at Rothe har fundet anledning til at
ændre herpå. Den må have afløst en apostel,
knælende foran et bord (nu med røgelseskar,
oprindelig velnok med bog, jfr. ndf. og fig. 89,
93); han har oprindelig haft plads foran Marias
seng (jfr. fig. 82), men Christen Nødskov brugte
ham 1757 som den ældste af De Hellige Tre Konger i relief e (se ndf.). Flere småpartier og -dele
af relieffet er nyskåret 1907, således forgrundsapostlenes bogposer, og rygpanelet bag sengens
puder er nygjort efter model af en tavle i Statens
Historiske Museum i Stockholm. Af arkitekturindfatningen er store dele gamle (jfr. ovf.).
d. Omskærelsen (fig. 85). Som scenens midtpunkt ligger barnet på et draperet bord, holdt

frem fra venstre af en fornemt klædt kvinde,
mens ypperstepræsten, med briller og eksotisk
dragt, fører kniven fra den anden side. Bag ham
står endnu en mand og rundt om barnet yderligere fire kvinder, de to bageste med tændte lys,
der er en misforstået tilføjelse fra Rothes side
(jfr. fig. 94).
e. Kongernes Tilbedelse (fig. 84). Barnet, på
moderens skød, rækker armene ud mod en
foran et bord knælende mand, der 1757 er flyttet
fra ovennævnte relief c og sat i den ældste konges sted. De to andre konger står bagved med
lågpokaler; den ene er efter tidens sædvane
fremstillet som neger (morian). Til venstre for
Maria står Josef rejseklædt og bag ham en af
kongernes tjenere, der har taget sin hat af og
154
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rødt, grønt og megen forgyldning så vidt m u ligt genskabt efter de fundne rester (jfr. s. 238 og
fig. 83). Tavlen er konserveret 1983 og istandsat
efter et mindre hærværk 1988.
Fra en (†)sidealtertavle i den gamle †kirke
stammer en figurgruppe, Nådestolen (fig. 59), o.
1500, der, efter 1937-83 at have været i Holstebro Museum, atter er kommet tilbage til kirken.
Gruppen, 78 cm høj, fremstiller den aldrende,
tronende Gud Fader, der fremviser sin martrede
søn i form af en smertensmand stående ved sin
højre side. Gud Fader, hvis krone nu mangler
fem nedtappede blade, har bølget hårpragt og
fuldskæg med meget lange, snoede lokker. Billedhuggeren lader hans knæ fremtræde noget
ubehjælpsomt samlede bag den fodside klædnings knækfolder, mens hænderne griber stift
om sønnens brystkasse. Jesus (fig. 155), der
fremviser såret i sin venstre hånd og med højre
viser hen til sidevunden, bærer kort lændeklæde
og en snoet tornekrone, hvis forreste del nu er
flækket af. Af tronsædet er kun siden modsat
Jesus i behold, med rester af en fiale. Den ret
reliefagtige gruppe har udhulet bagside og en
nedboring i Gud Faders krone, der er ført igennem til hulningen; ved tronsædet et jernbeslag
fra en tidligere opsætning. Bemaling fra
1700'erne, udbedret ved en istandsættelse 1983.
Hudfarven er lys (uden blod), håret brunt, Gud
Faders kappe mørkeblå, hans kjortel rød som
også Jesu lændeklæde, mens tornekronen og
tronsædet har grøn farve. Gud Faders klædning
smykkes af mønstre med lidt forgyldning, der
også ses på kronen. Ældre farver eftersøgtes
ikke 1983, men findes næppe heller i større o m fang.
Nådestolsgruppen fandtes i 1800'erne i den
gamle †kirkes sakristi (se s. 247). 1907-37 var
den hensat i tårnet og er efter tilbageføring fra
Holstebro Museum 1983 istandsat og ophængt
på korets østvæg over døren til præsteværelset.
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Fig. 59. Nådestolen, figurgruppe, o. 1500 (s. 218), fra
en †sidealtertavle i den middelalderlige †kirke (s.

2 4 7 ) . H W f o t . 1 9 9 6 . - Gnadenstuhl, u m 1500. Figurengruppe eines †Seitenaltars in der mittelalterlichen †Kirche.

holder den foran sig. Ved restaureringen har
Rothe rykket lidt om på de tre bagvedstående
og flyttet en fjerde (næppe tilhørende) til relief b
som hyrde (jfr. ovf. og fig. 93). Et par småtilføjelser fra 1757 er ikke ændret, således nogle hænder og på det lille bord et røgelseskar; det har
afløst noget 1757 bortskåret, formentlig en åben
bog.
Skabet har forgyldning og bemaling i hovedsagelig sort og blåt; bag predellaens hvide skriftbånd med forgyldt skrift er malet forgyldt bladværk i middelalderstil på rød og blå bund. På
middelalderskæringerne er den oprindelige staffering med fint differentieret karnation, blåt,
156

ALTERTILBEHØR
Altersølv (fig. 60), 1907, i forenklet middelalderstil, leveret af Mathias Lind, Holstebro og skænket af kvinder i menigheden. Kalken, 25 cm høj,
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Fig. 60. Altersølv, 1907, leveret af Mathias Lind, Holstebro, med oblatæske 1891 (s. 219f.). HW fot. 1996. Silbernes Altargerät von Mathias Lind in Holstebro, 1907.
Oblatendose 1891.

har sekstunget fod, sekssidede skaftled og knop
med rudebosser, hvorpå Jesu navn læses i graveret fraktur. Bægeret, med tud, har graveret
kors og en buefrise med blade, der ses tilsvarende på foden tillige med frakturindskriften:
»Skænket af Kvinder i Menigheden«. Disken,
tvm. 16,5 cm, har kalkfodens sekstungede form
og graverede blade omkring et cirkelkors i fordybningen. På fanens underside ses samme indskrift som kalkens omkring Linds stempel (Bøje
6738) og guardeinmærke for Christian F. Heise i
København (1904-32).
Fra den gamle kirke er overført en disk, der er
leveret 1867 og har stempel for Christian Andreas Meilsøe, Holstebro (Bøje 6729). Disken,
tvm. 14 cm, har graveret cirkelkors og på undersiden en påskrift, »Fornyet 1867«, som henviser til, at den har hørt til et ældre altersæt og er
udført som erstatning for dettes †disk fra 1763;
den til dette sæt hørende *kalk fra 1622 (fig. 96)
er siden 1937 i Holstebro Museum (jfr. s. 247),
men hentes til kirken ved højtider, hvor den da
benyttes sammen med disken fra 1867.
Også det øvrige altertilbehør stammer hovedsagelig fra den gamle kirke. Oblatæsken (fig. 60),
udført 1891 af Peder Erlandsen i Holstebro, er
cylindrisk, tvm. 13 cm, 10 cm høj, med let
hvælvet, korsprydet låg. Under bunden ses graveret: »Holstebro Kirke d. 2. Marts 1891« samt
stemplet »Erlandsen« og et guardeinmærke for
Simon Groth, København (1863-1904).
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159

Alterkanden (fig. 62) er skænket 1702 af Karen
Solgaard (jfr. †oblatæske nr. 1, †lukket stol nr. 1,
epitafium nr. 4 og †gravkrypt nr. 4 med *kisteplade nr. 3) og renoveret 1861 af Christen Andreas Meilsøe, Holstebro. Den 18 cm høje kande
har cirkulær fod og svajet korpus med kuglekronet låg, alt smykket med en elegant, konkav
godronnering. Over hanken er gækken udført
som akantusløv, mens tuden smykkes af et laurbærkranset mandshoved med langt skæg. Herunder er på korpus graveret med skriveskrift:
»Guds Ord med Jesu Bøn herover Læses maa
Om Viin med Jesu Blod schal Sand Foræning(!) faa
Til saadan Hellig Brug og Guds Navens Ære
Mig Karen Solgaard Ydmÿgst lod Frembære
1702«

Herunder er tilføjet oplysningen »Restaureret
1861«, hvortil svarer Meilsøes stempel under
bunden (Bøje 6731). Ved hans arbejde er den
oprindelige mesters stempel øjensynligt gået
tabt. 1737 betaltes guldsmed Lund (Villads Lauridsen Lund) for reparation af kandens fod med
tillagt sølv, og 1828 ses udgift for lodning af
nogle huller.
Sygesæt. 1) (Fig. 61), o. 1625, et sjældent tidligt eksemplar, der tilsyneladende ikke har båret
stempler. Kalken, med nyt bæger, 11,5 cm høj,
har cirkulær fod, der på renæssancevis er drevet
sekssidet op imod skaftledene. Hver anden side
161
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Fig. 61. Sygesæt, o. 1625 (s. 219). HW fot. 1998. Krankengerätesatz,

um 1625.
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Andreas Meilsøe. Til det hører nu to nyere
dele, vistnok begge fra 1934: en vinbeholder med
skruelåg er udformet som bægerindsats, mens
en cylindrisk oblatæske, tvm. 5 cm, 1,7 cm høj,
har korsprydet låg og på undersiden Københavnsmærke »1934« samt guardeinmærke for
Johannes Siggaard (1932-60). Cylindrisk futteral
af kunstlæder fra 1934. 2) Fra første halvdel af
1900'erne, i sølvplet, med oblatæske og vinflaskeindsats til bægeret. I cylindrisk lærredsfutteral. 3) Nyere, i sølvplet, leveret af Bobjerg Tin
og Sølv, Viby Sjælland. I kasse med betræk af
gråt kunstlæder. 4) Nyere, i sølvplet, med flaske
og småbægre. I trækasse med foring af fløjl.
†Sygesæt. 1907 fandtes ud over det ovennævnte
nr. 1 endnu et siden forsvundet sæt.
Alterstagerne (fig. 63), fra o. 1650, er 55 cm
høje, balusterformede med to pæreformede og
tre skarpryggede led. Stagerne, der formodentlig er identiske med dem, der nævnes 1655, repareredes 1747, blev 1986 stjålet fra kirken,
men er atter tilvejebragt. En syvstage er fra 1907,
47 cm høj, på foden versalindskrift: »Skænket af
Herle Marie Kaysen«. Stagen har tilhørt et par,
idet en tilsvarende †syvstage fra 1907 er stjålet
1986. I det daglige står på alteret et sæt nye,
31
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Fig. 62. Alterkande, 1702, skænket af Karen Solgaard

( s . 2 1 9 ) . H W f o t . 1 9 9 6 . - Abendmahlskanne, gestiftet
von Karen Solgaard, 1702.

smykkes af graverede konturlinjer og små neglesnit, hver anden af akantusløv. Skaftet er sekssidet, knoppen linseformet med tovsnoet midtvulst og derover en graveret bort af akantusagtige bladspidser. Disken, tvm. 8,5 cm, har
bølgekantet fordybning og graveret cirkelkors
på fanen. Sættet, der har næsten jævngamle sidestykker i Ringkøbing kirke (s. 99) og i Ribe
S. Katrine og Ølgod kirker, måtte 1643 repareres med to lod sølv, idet kalkens skaft var
brækket. 1697 betaltes »Hans Guldsmed« (vel
Hans Sørensen) for lodning af den lille kalk og
disk, 1781 omtales en tilhørende †vinflaske af
glas, hvortil Joachim Weller gjorde et sølvbeslag, og 1862 blev sættet forgyldt af Christen
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Fig. 63. Alterstager, o. 1650 (s. 220). HW fot. 1996. Altar-Leuchterpaar, um 1650.
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enkle alterstager af træ og en dertil svarende syvstage. I koret stod efter 1907 to †kandelabre af
smedejern, 265 cm høje, hver med 16 'lamper'.
En alterbog, Christian Ill's Bibel fra 1550, er
1994 skænket kirken af Axel Clausen og hustru
Maja. Udstillet i en lille montre ved vestre korsarms nordvæg.
Messehagler, 1985, fire i de liturgiske farver
rød, violet, grøn og hvid, bekostet ud af en anonym gave og efter designkonkurrence udført af
Inge-Lise og Flemming Bau, Århus. †Messehagler. 1907 havde kirken en rød hagel af silkefløjl med guldkors. En ny anskaffedes 1927.
Alterskranken (fig. 65, 69), overført fra den
gamle kirke, er skænket af Kirsten Hartvigsdatter 1724 (jfr. †gravsten nr. 29). Den er udført af
forgyldt smedejern, 72 cm høj, siden 1907 noget
udvidet og tresidet opstillet med 13 fag og plysbetrukket knæleskammel. Skranken prydes af
store volutsnoede bladstængler og kugleknopper over stiverne. I midtfaget ses over årstallet
»1724« giverinitialerne: »M.H.S.K.H.D.« for
den afdøde ægtemand Milter Hansen (†1708) og
Kirsten Hartvigsdatter (†1729), der 1720 erhvervede en begravelse (jfr. s. 249). Ved opstillingen
1907 er tilføjet to ekstra fag yderst.
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Fig. 64. Krucifiks, o. 1750 (s. 221, 250). HW fot.
1 9 9 6 . - Kruzifix, um 1750.

DØBEFONT, KRUCIFIKS,
PRÆDIKESTOL
Døbefont, 1907, af grårød poleret granit, 81 cm
høj, pokalformet med basefod og sekssidet
kumme, der har korsprydede skjoldfelter og en
beskeden fordybning passende til dåbsfadet.
Midt foran alterskranken (jfr. fig. 13, 69). Det
tilhørende dåbsfad er udført efter Ahlmanns udkast, tvm. 63 cm. Det har skålformet, glat fordybning og på fanen fremstilling af fisk og lam
mellem reliefversalindskrifterne: »Herre frels
mig« og »bliv ren«. På undersiden en reparation. Dåbskande, 1908, af messingblik, 37 cm høj,
med kors, leveret af Dansk Paramenthandel.
Krucifiks (fig. 64), o. 1750, figuren voluminøs,
84 cm høj, af senmiddelalderlig type. Hovedet
hælder dødt mod højre skulder, armene er udstrakte, lændeklædet kort med snip ved højre
hofte, højre fod drejet ind over den venstre. En
24

24

Fig. 65. Alterskranke, 1724, midtfaget med årstal og
initialer for giveren Kirsten Hartvigsdatter og hendes
da afdøde mand Milter Hansen (s. 221, 249). HW fot.
1 9 9 8 . - Altarschranken, Mittelfeld mit Datum und Stiftermonogrammen, 1724.
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Horne, Ølgod, Fåborg og Grindsted har signeret sig »H.P.S«, vel for »H(ans) P(eder) S(øn)«
eller måske »H(ans) P(edersøn) S(nedker)«.
Ved opsætningen i kirken 1907 udførtes en
håndfast restaurering og afrensning, der ikke
omfattede himlen, idet denne først blev opsat
efter en mere skånsom istandsættelse 1916. Kurvens fire fag arkadefelter indrammes af lister
med neglesnit og flankeres af korintiske hjørnesøjler med beslagværksprydbælte, der står foran
profilindrammede højfyldinger. Arkaderne har
løvværksprydede pilastre med profilkapitæl, og
de profilerede bueslag ledsages af tandsnit og en
bort af små rudebosser og cirkelornamenter; i
sviklerne akantus-treblade. Forneden står pilastrene på vandrette rammestykker, der har spor
af en senere bortskåret reliefversalindskrift, som
1767 læstes: »Adam lapsus Gen:3 Jesus mortuus
Rom 4« (Adams fald, Genesis 3. Jesu død, Romerbrevet 4). Over hjørnesøjlerne har frisen retkantede fremspring med beslagværk, under
dem er postamentets fremspring volutformede
med rudebosser på siderne, mens forsiderne
præsenterer variationer af snedkerens karakteristiske løvehoveder og vrængemasker (fig. 67).
Indskrifterne, i profilindrammede felter, er
snedkerens ikke mindre typiske reliefversaler
med kuriøse sammenskrivninger og orddelinger. I frisen læses: »Raab høyt spar icke opløft
din Røst som en Basvne oc kvndgiør mit Folck
169

Fig. 66. Prædikestol, o. 1630, udsnit af himlen med
fløjte- eller basunblæsende engle (s. 223). HW fot.

1 9 9 7 . - Kanzel, um 1630. Ausschnitt aus Schalldeckel mit
flötespielenden oder posauneblasenden Putti.

snoet tornekrone sidder ned over panden, øjenlågene hænger tungt, læberne er fyldige, hår og
skæg langt og bølget med en snip hængende ned
på højre skulder. Mens figuren er af eg, uden
udhuling i ryggen, men med to tilpløkkede indboringer i isse og nakke, er korset udført i blødt
træ (ormehuller ses). Det har form af en glat
stamme, hvori der har været indsat grenstumper, af hvilke to er i behold ved figurens venstre
side; øvre korsarms lille skrifttavle er af påsømmet jernblik.
Bemalingen, på kridtgrund, stammer fra
1700'erne og er formentlig oprindelig, med partiel overmaling, der er bibeholdt ved en istandsættelse 1983, da gyldne partier nyforgyldtes.
Hudfarven er lys med lidt kindrødt og blod, hår
og skæg forgyldt, tornekronen grøn, lændeklædet gråt med højlys i guld, korset sortbrunt med
rester af lidt rød skrift. Oprindeligt var hudfarven mere rødlig og lændeklædet blåt (med forgyldning).
Krucifikset, der kan være udført af Christen
Nødskov til opsætning over korindgangen i den
gamle kirke (jfr. s. 250), var 1907-37 hensat i
kirketårnet, hvorefter det kom til Holstebro
Museum. Efter 1983 at være tilbageleveret kirken og istandsat, er det nu ophængt på korets
vestvæg.
Prædikestol (fig. 68), o. 1630, udført af en sydvestjysk snedker, der på lignende prædikestole i

Fig. 67. Løve- og vrængemaske, detaljer af prædikestol o. 1630 (s. 222). HW fot. 1996. - Löwen- und
Dämonenmaske,

Details von Kanzel um 1630.
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dieris Ofvertredelse oc Iacobs Hvs dieris Sønder. Esai 58 (v. 1)«, i postamentet: »Øxen liger
alerede hos Roden af træene derfore hvilket tre
som ike ber god Frvct skal ophvgis oc kastis i
Ilden. Mat. III (v. 10)«. Under postamentfremspringene flankerer englehoveder hængestykker, der har form af lidt gnidrede rulleværkskartoucher.
Prædikestolens profilgesims, med læsepult fra
midten af 1800'erne, er fornyet 1907 ligesom
gulvet, der hviler på en pille af granit, og den
svungne opgang, der er af smedejern med trin i
ferniseret træ.
Himlen danner en stor polygon med seks fag
ud mod kirkerummet. I frisen, som kantes af
tandsnitlister og har volutfremspring med neglesnit, læses: »Saa gak nv hen ieg vil vere met
din Mvnd oc lære dig hvad dv skalt sige Mar. 16
(v. 20) oc Herren arbeidede met dem«. Topstykkerne har form af store rulleværkskartoucher
med arkadefelt og kantes på hjørnerne af basuneller fløjtespillende engle (fig. 66), af hvilke to er
fornyede 1916. Himlen savner nu spor af hængeornamenter, og dens loft fremtræder glat fornyet med bibeholdelse af den gamle midtroset.
Felterne har på det gamle træpanel malerier af
de fire evangelister, udført 1907 af dekorationsmaler H. F. Svendsen, København. Alle fremtræder som knæstykker med bog, pen og symbolvæsen på en sortgrå baggrund. Fra opgangen
ses Johannes, Mattæus, Markus og Lukas.
Kurvens træværk i øvrigt har H. F. Svendsen afrenset 1907 og forsynet med en delvis staffering
i brogede, laserende farver, der angiveligt er en
genskabelse af de oprindelige; indskrifterne står
forgyldte på sort bund. Himlen er 1916 stafferet
i overensstemmelse med da konstaterede, originale farver (se s. 252 med fig. 101). En konserverende istandsættelse er foretaget 1983.
Prædikestolens mester, »H.P.S«, der formentlig videreførte et værksted efter Christen
Pedersen snedker i Heager (Øse sogn, Ribe
amt), kendes fra adskillige sydvestjyske arbejder
dateret mellem 1603 og 1626 (jfr. ovf.). Hans
virke i Holstebro kan have fundet sted engang
inden for samme periode med base i Heager.
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Fig. 68. Prædikestol, o. 1630, tilskrevet snedkeren
»H.P.« (s. 222). HW fot. 1996. - Kanzel, dem Tischler
»H.P.« zugeschrieben, um 1630.

Men den omstændighed, at der i Holstebros
umiddelbare nærhed kendes yderligere et par arbejder af h a m , antyder, at snedkeren efter
1626 har forlagt sit værksted til Holstebro, og at
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Fig. 69. Interiør mod syd. HW fot. 1996. -

hans udførelse af byens prædikestol derfor kan
henføres til o. 1630. Den oprindelige bemaling
er 1916 dokumenteret på himlen (jfr. fig. 101),
og prædikestolen er i øvrigt restaureret flere
gange før opsætningen i den nuværende kirke,
således 1705, 1861 og 1883 (se nærmere s. 251f.).
Herom vidner en påskrift med sort skriveskrift
på panelet inde i kurven: »Sognepræst i Holstebro Christen Christensen Solgaard lod paa
sin egen Bekostning Prædikestolen reparere
1705. - 1861 blev den paa ny restaureret. 1883
restaureret og malet Egetræ«.
Prædikestolen er opsat på hjørnepillen mellem
koret og østre korsarm, himlen først 1916 efter
nogle år på kirkeloftet. På pillen under himlen er
under gudstjenester opsat en lysearm (fig. 76) fra
1599 (se s. 229).

Kircheninneres gegen Süden.

STOLEVÆRK, PULPITURER,
ORGLER M.M.
Stolestaderne, af bejdset fyr med politurbehandling, har skrå fyldingsryglæn og mod midtgangen svære gavle, der foroven er udsvejfede og
forsynet med karvskårne ornamenter og kristne
symboler. Lavere fyldingsgavle afslutter mod
væggene og korsarmene, hvor der er løse stole,
dels nyere, dels fra 1907 med stejl ryg og sort
læderbetræk. Bænke i stil med staderne er opsat
ved korets vestvæg, østre korsarms sydvæg,
skibets sydvæg samt i tårnrummet, og på vestre
korsarms pulpitur findes langbænke med åben
ryg. En nyere lænestol til præsten er i barokstil,
af mørk eg med rødt plysbetræk, der er fæstnet
med storhovedede messingsøm.
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Pengeblokken, 85 cm høj, består af en bejdset
fyrretræspiedestal, der er udført i stil med stolestaderne og bærer en korsprydet messingboks
med pengetragt. I tårnrummet ved indgangen.
Pengebøsser. På en bænkegavl ved indgangen er
fæstnet en bøsse af brunmalet metalblik med
hvid versalskrift: »Til Menighedsplejen«. To
messingbøsser med påskrifen: »Til Ydre Mission« er opsat dels sammesteds på en af pillerne
til orgelpulpituret, dels ved vestre korsarmsindgang.
Pulpiturer. 1) 1907, i vestre korsarm, med en
fyrretræsbrystning i senromansk stil, der omfatter fire fag med åbne trekløverarkader. Pulpiturets bjælker hviler i væggene og på en kraftig fyrretræssøjle med bladkapitæl. Det kassetteagtige loft er let tøndehvælvet, gulvet amfiteatralsk stigende med enkle, åbne bænke. 2) 1957,
orgelpulpitur over kirkeindgangen i syd, tegnet
af arkitekt Mogens Koch og integreret med hans
samtidige orgelfacade (jfr. ndf.). Kirkens første
†orgelpulpitur sammesteds hørte til †orglet fra
1907 og var som dettes facade tegnet af kirkens
arkitekt Vilhelm Ahlmann (jfr. ndf. og fig.
70).
Orgel, 1957, oprindelig med 31 stemmer, tre
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius &
Co., Kgs. Lyngby. Af hensyn til det romantiske
orgelrepertoire foretog Th. Frobenius & Sønner
i 1982 en udvidelse til 45 stemmer, fire manualer
og pedal.
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Hovedværk

Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Nasat 2 2/3'
Oktav 2'
Waldfløjte 2'
Mixtur IV
Dulcian 16'
Trompet 8'

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Svelleværk (tilbygget 1982)
Bordun 16'
Rørfløjte 8'
Flûte harmonique 8'
Viola di Gamba 8'
Celeste 8'
Oktav 4'
Tværfløjte 4'
Quint 2 2/3'
Waldfløjte 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur IV
Trompet 8'
Obo 8'
Clairon 4'
Tremulant
Svelle

Rygpositiv

Pedal

Gedakt 8'
Principal 4'
Blokfløjte 4'
Gedakt 2'
Quint 1 1/3'
Sesquialtera II
Scharflll
Dulcian 8'

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Mixtur IV
Fagot 16'
Trompet 8'
Cornet 2'

Brystværk

Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Principal 2'
Oktav 1'
Cymbel II
Krumhorn 8'
Tremulant
Svelle (trinbetjente låger)
Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. Kopler:
SV-HV (1982), RP-HV, BV-HV, SV-RP (1982),
HV-P, RP-P, SV-P (1982). Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Koplerne SV-HV og SV-RP er elektriske,
de øvrige mekaniske.

Orgelfacaden og det tilhørende orgelpulpitur (fig.
69), alt i ubehandlet fyr, er tegnet af Mogens
Koch og regnes blandt hovedværkerne i periodens danske orgelarkitektur. Den enkle og
prunkløse facadeopbygning består af et centralt
orgelhus (med spillebordsparti, brystværk og
hovedværk), et rygpositiv samt et pedalværk,
der opfylder den nordre del af pulpituret; pulpiturets søndre del er indrettet som tre store sangerstole med skråtstillede baldakiner. Ved på
denne måde at kombinere orgelhuse og sangerstole har arkitekten opnået balance i en asymmetrisk orgelopbygning. For at undgå at den
meget store pedalværksfacade dominerer helheden, er prospektpiberne her udført i kobber i
stedet for tinlegering. Pibefronterne i de fire
værker er analogt opbyggede, hver med seks pibegrupper à fem piber. Antallet af pibefelter varierer i de forskellige facadeafsnit. I kirkens sydende.
†Orgel, 1907, oprindelig med 18 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Joh. P. Andresen
& Co., Ringkøbing, o. 1930 udvidet til 20 stemmer af A. C. Zachariasen, Århus. Før udvidelsen var dispositionen:
174
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Manual I

Bordun 16'
Dolce 8'
Gedakt 8'
Fløjte 8'
Fugara 8'
Principal 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Rauschquint 2 2/3-2'
Trompet 8'

Manual II

Gedakt d'amore
Salicional 8'
Vox celeste 8'
Violinprincipal 8
Fløjte 4'
Oboe 8'
Svelle
177

Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Basun 16'
5 kopler, automatisk pedalomveksling m.m. 1 7 8

Fig. 70. Interiør mod syd med †orglet fra 1907, bygget af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing (s. 225).
†Facade og †pulpitur var tegnet af Vilhelm Ahlmann.
Walther Frobenius fot. 1950. - †Orgel 1907, von Joh.
P. Andresen & Co., Ringkøbing, gebaut. †Prospekt und
†Pulp i tur von Vilhelm Ahlmann.

Manual I

Bordun 16'
Gedakt 8'
Fløjte 8'
Fugara 8'
Principal 8'
Oktav 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Trompet 8'

Manual II

Gedakt d'amore 8'
Salicional 8'
Vox celeste 8'
Violinprincipal 8'
Fløjte 4'
Svelle
Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Basun 16'

5 kopler, automatisk pedalomveksling m.m. Pneumatisk aktion, keglevindlader. Elektrisk luftforsyning.
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Efter omdisponeringen og udvidelsen o. 1930
havde dispositionen følgende sammensætning:
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†Orgelfacade og †orgelpulpitur fra 1907 (fig. 70), i
skønvirkestil, var tegnet af Vilhelm Ahlmann.
Facaden havde tre pibefelter, midtfeltet med trekløverbue og flankeret af søjlepar, sidefelterne
rundbuede. To lidt tilbagetrukne indgangspartier med draperede forhæng var udformet analogt med sidefelterne og indgik således i den
samlede facadeopbygning, der kronedes af gennembrudte friser med kniplingsagtig ornamentik. Pulpituret havde 15 gennembrudte arkadefag, af hvilke de 11 sprang svaleredeagtigt frem
over kirkens sydindgang. Alt træværk stod i
bejdset fyr med politurbehandling. I kirkens
sydende.
TAVLER, B E L Y S N I N G M . M .
Salmenummertavler, otte ens, af fyr med kronende trekantgavl, 145x80 cm, indrettet med
hængecifre i letmetal. Træet står bejdset med politurbehandling. Fordelt på skibets vægge og på
korsarmenes nordvægge.
Præsterække- og latinskoletavle (fig. 71), 1742,
oprindelig opsat af sognepræst Jens Bircherod
Meldahl (jfr. lysearme og †gravsten nr. 16), tillige med to ildebrandstavler (en bevaret s. 228
og en forsvundet s. 260) efter bybranden 1734,
idet formålet var at bevare navnene på såvel kirkens præster som latinskolens rektorer og diverse velgørere. Efter en udvidelse 1938, da en
attika med topstykke tilføjedes, måler den store,
arkitektonisk opbyggede tavle nu 290x160 cm.
Storstykket flankeres af spinkle, hule og kniplingsagtigt gennembrudte søjler med ægge179
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stavskapitæl, der står på høje fyldingspostamenter. Frise og postament er ganske lave og har
over og under søjlerne fremspring, der nederst
afsluttes af hængekugler og øverst bærer små
kuglespir. De udsavede, gennembrudte vinger
er beskedne, den nye attika næsten kvadratisk
og udformet som en enklere udgave af storfeltet
med et topstykke, der indfatter en medaljon.
Træværkets bemaling og indskrift går vel delvis tilbage til 1742, men udgøres nu af op-, tilog nymaling fra første del af 1800'erne og 1938.
Grundfarven er grå, søjlerne er hvide, siraterne
forgyldte, og i topmedaljonen ses et Jahveøje på
blå bund. Indskrifter med gul skriveskrift på
sort bund, hvorunder i storstykket anes ældre
bogstaver med samme skrift. Hovedfeltet har
tre kolonner. Den venstre er en række over sognepræsterne, som er ført frem til 1961 og indledes således: »Sogne Præsternes Navne. Hr.
Hans Knudsen, Sogne Præst til Holstebroe og
Borbjerg med 2. Capelianer. A(nn)o 1490. Hr.
Bertel Bloch og Hr. Peder Povelsen, som var
udi Kong Hanses Tid...«. Midtrækken og den
højre række omfatter latinskolens velgørere og
rektorer under overskriften: »Den latinske Skole
var af højlovl(ig) Ihukommelse Kong Christian
III benaadet med Moberg Kongl. Tiende 1542
og begavet af følgende Guds Børn Tid efter anden«. Herefter anføres i tavlens midtrække otte
navngivne velyndere med deres skænkede beløb, sammenregnet til 1776 rdl. 4 mk., og de
afsluttende ord: »Foruden mange fleere Donationer som for Vitløftighed Skyld her forbigaaes«. I højre række læses: »Har haft Rectores
som følger:« efterfulgt af 15 rektornavne fra
Christian Vind 1550 til Mag. Hans Spleth
1722. I frisen læses: »Psalm. 115 l.v. Ikke os
Herre, ikke os, men giv dit Navn Ære!« og i
postamentet: »Dan: 12,13. Gak til Enden og du
skal hvile, og staae i din Lod ved Dagenes
Ende«.
Attikafeltets indskrift fra 1938 gengiver en latinsk påskrift fra en nu forsvunden †ildebrandstavle (se s. 260). Hermed er alle Jens Bircherod Meldahls mindeindskrifter fra 1742 atter til
stede i kirken. Præsterække- og latinskoletavlen
med de to ildebrandstavler udgjorde oprindelig
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Fig. 71. Præsterække- og latinskoletavle, 1742 (s.
226), opsat efter bybranden 1734 af sognepræst Jens
Bircherod Meldahl tillige med to ildebrandstavler (s.
2 2 6 , 2 6 0 ) . H W f o t . 1 9 9 8 . - Pastoren- und Lateinschuletafel, 1742. Nach dem Stadtbrand 1734 vom Pfarrer Jens
Bircherod Meldahl errichtet, zugleich mit zwei Tafeln in
Erinnerung an den Brand (vgl. Abb. 80).

en helhed, som Jens Bircherod Meldahl lod ophænge på sydvæggen i den gamle kirkes kor (jfr.
s. 260 og fig. 80). 1907 fik tavlen plads i det
nyindrettede præsteværelse. 1938 foretoges
nævnte tavleudvidelse efter tegning (1937) af
Hans Arentoft, og tavlen fik sin nuværende
plads på tårnrummets vestvæg. Ved en konserverende istandsættelse 1984 er dekomponerede
fernislag fjernet.
Præsterækketavler. 1-3) Nye, ens hvide træplader med overskrift i forgyldte versaler og navne
anført i antikva. Tavlerne 1-2 omfatter kapella147
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nerne ved kirken, mens nr. 3 er blank (endnu
ubenyttet). I vestre korsarm på sydvæggen under pulpituret.
Ildebrandstavle (fig. 73), 1742, opsat af sognepræst Jens Bircherod Meldahl til minde om bybranden 1734, oprindelig sammenhørende med
ovenstående præsterække- og latinskoletavle
samt yderligere en nu forsvunden †ildebrandstavle (s. 260). Den lille fyrretræstavle, 67x59
cm, har form som en husgavl med profilramme,
udsavede småvinger, hængestykke og et kronende, drejet spir. Tavlen rummer over påskriften »Nil nisi reliqviæ!« (intet andet end rester) et
maleri af en på små kugler stående pyramide,
hvorpå er fæstnet en skriftrulle med sort skriveskrift: »Post funera talia vigeant in Memorial«
(efter sådanne dødsfald skal de leve i erindringen), henvisende til de på nævnte †mindetavle
omtalte ulykker og de på præsterække- og latinskoletavlen anførte navne. Med samme skrift
fortsættes på pyramidens nedre del: »Sumptus
in has Tabulas contigit esse meus IBM« (disse
tavler er ophængt på min bekostning I(ens) B(ircherod) M(eldahl)). På et græsdække foran pyramiden er anført årstallet »1742«, flankeret af
dødssymbolerne vinget timeglas (tv.) og kranium med knogler (th.). Til venstre for pyramiden rækker Herren sin hånd fra en sky ud imod
skriftrullen. Påskrift med hvid skriveskrift på
sort bund; rammen står grå med lidt forgyldning og sort. Oprindelig ophængt på sydvæggen i den gamle kirkes kor (jfr. s. 260 og fig.
80). Siden 1907 midt på østre korsarms østvæg.
Et maleri, Den barmhjertige Samaritan, er signeret »Einar Gross 1947«. Det er udført som et
bueformet frescomaleri, 104x212 cm, i kirkens
sydende (fig. 70), men måtte i forbindelse med
orglets fornyelse 1957 overføres på lærred og
flyttes til sin nuværende plads på vestpulpiturets
sydvæg. Maleriet, der præges af lyse grønne og
blå toner, har en smal hvidmalet ramme.
Lysekroner. 1) (Fig. 72), 1660, skænket 1661 af
borgmester Niels Sørensen og rådmand Ib Lassen (begge af slægten Solgaard, jfr. †epitafium
nr. 1 og †gravsten nr. 13). Kronen, 90 cm høj,
har balusterstamme med vaseagtigt midtled,
glat hængekugle og 2x6 S-svungne lysearme,
179

Fig. 72. Lysekrone nr. 1, 1660, skænket af borgmester
Niels Sørensen og rådmand Ib Lassen (s. 228, 261).
HW f o t . 1 9 9 7 . - Kronleuchter mit Stifterinschrift,

1660.

Fig. 73. Ildebrandstavle 1742 (s. 228), opsat efter bybranden 1734 af sognepræst Jens Bircherod Meldahl
( j f r . f i g . 8 0 o g s . 2 6 0 ) . H W f o t . 1 9 9 7 - Tafel 1742, nach
dem Stadtbrand 1734 vom Pfarrer Jens Bircherod Meldahl
errichtet.
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der fremtræder glatte med lidt bruskornamentik
i de indre slyng; lyseskålene synes i det væsentlige fornyede. Ringen, hvori kronen hænger,
har graveret årstal »1660«, og på hængekuglen
læses med graverede versaler: »Kiercken til Zirat oc andre til et got Exempel A(nn)o 1661 er
denne Lys Crone foræret af Niels Sørensøn Borgemester oc Ib Lassøn Raadmand her vdi Holsbrov«. Indtil 1906 i den gamle kirkes kor (se s.
261 og fig. 80). Nu midt under vestre korsarms
pulpitur i et gammelt men 1907 stærkt afkortet
ophæng af sortmalet smedejern.
2) (Fig. 74), 1742, skænket af Niels Nielsen
Nyboe og Maren Nielsdatter Juul (jfr. kirkeskib). Kronen, 88 cm høj, har kraftig stamme
af form som to vaseled med godronneringer
omkring en krans af otte bugtede lysearme, der
smykkes af akantus og udspringer fra et skægget
mandshoved; lyseskålene er delvis nye. På den
ottesidede hængekugle er graveret versalindskriften: »Givet i Iesu Navn til Guds Huusus(!)
Ære og Prydelse af Niels Nielsen Nyboe, Maren
Niels Datter Iuul Holstebroe den 24. September
Anno 1742«. I den gamle kirke havde kronen
frem til 1906 plads i skibets fjerde hvælvfag (se s.
261 og fig. 79-80). Nu i tårnrummet med fornyet ophæng af sortmalet smedejern.
3) (Fig. 75), 1788, skænket af Christen Lassen
Nyboe, der samme år stiftede lys til kronen (jfr.
†gravsten nr. 45 og 49). Den er 104 cm høj og
har balusterstamme med 2x6 S-svungne lysearme, der har sideskud og mellemfaldende pyntearme med småspir; lyseskålene er fornyede. På
den glatte hængekugle ses med store versaler
graveret: »Til Guds Aere givet af Christen Lassen Nyboe A(nn)o 1788«. Oprindeligt ophæng
af sortmalet smedejern med gyldne klokkeled.
Frem til 1906 i den gamle kirke, formentlig i
dens søndre korsarm (se s. 261 og fig. 80). I
østre korsarm.
4-10) 1907, i barokstil, seks ophængt i to rækker over skibets og korsskæringens stolestader,
den syvende på vestre korsarms pulpitur.
Lysearm (fig. 76), 1599, udført af Hans Rogier
i Amsterdam og skænket af sognepræst Jens
Bircherod Meldahl (†1749, jfr. †gravsten nr. 16).
Selve svingarmen, 32,5 cm, der udgør en skæl-
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Fig. 74. Lysekrone nr. 2, 1742, skænket af Niels Nielsen Nyboe og Karen Nielsdatter Juul (s. 229, 261).
HW f o t . 1 9 9 7 . - Kronleuchter mit Stifterinschrift, 1742.

dækket, slynget slange med opspilet gab, udgår
fra en cirkulær vægplade, tvm. 15 cm, der har
form af et let fremspringende løvehoved. Vægpladen har en fliget rand af rulleværk, inden for
hvilken der løber en versalindskrift på hollandsk
og latin: »Sterck als den leev, voorsichtich
Voort, Tslanghen vier. Fe(cit) Hans Rogier

185

Fig. 75. Lysekrone nr. 3, 1788, skænket af Christen
Lassen Nyboe (s. 229, 261). HW fot. 1996. - Kronleuchter mit Stifterinschrift, 1788.
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Fig. 76. Lysearm til prædikestolen, 1599, udført af Hans Rogier i Amsterdam (fig. 229). Skænket af sognepræst
Jens Bircherod Meldahl o. 1740. HW fot. 1996. - Wandleuchter für die Kanzel. Eine Arbeit von Hans Rogier in
Amsterdam, 1599. Stiftung des Pfarrers Jens Bircherod Meldahl um 1740.

1599« (stærk som løven, forsigtige ord, slangen
vogter. Hans Rogier gjorde (mig) 1599). Lyseskålen er fornyet ligesom det hængeled, hvormed armen fæstnes i løvens gab. Det sjældne
importstykke er et serieprodukt med sidestykker i Rijksmuseum, Amsterdam, i Sønderho
kirke på Fanø (DK Ribe 2176) og i Den antikvariske Samling i Ribe. Armen hørte i den
gamle kirke til prædikestolen (se s. 261 og fig.
100) og tjener, opsat på pillen bag prædikestolen, stadig prædikanterne.
Kirkeskib (fig. 77), en navnløs fregat fra midten af 1700'erne, skænket af Niels Nielsen N y boe (jfr. lysekrone nr. 2, s. 262 og fig. 80).
Det brede agterspejl har fremstilling af Håbet i
form af en kvinde med anker og fugl, i gavlen
derover flankerer stående løver en tretårnet
borg. Skibet, der er repareret 1808, 1868-69,
1898, 1907 og 1947, har farvesætning fra 1898,
en bemaling i sort med guldbronzering under
vandlinjen og på siraterne. Ophængt i buen til
østre korsarm.
En †ligvogn fra 1865 solgtes 1920 (se s. 262).
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Fig. 77. Kirkeskib fra midten af 1700'erne, skænket af
Niels Nielsen Nyboe (s. 230). HW fot. 1996. - Votif-

schiff, Mitte 18. Jh., gestiftet von Niels Nielsen Nyboe.
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TÅRNUR OG KLOKKER
Tårnur, 1907, installeret af firmaet Bertram Larsen, København, udført af støbejern. Gangværk
med Grahamsgang samt time- og halvtimeslagværk. Opsat i næstøverste tårnstokværk ud for
de tre runde skiver i vest, syd og øst, som er
forsynet med dobbelte støbejernskarme og dækglas.
Et klokkespil er 1973-74 skænket som fællesgave fra Holstebro by i anledning af dens 700
års-jubilæum. Spillet er leveret af firmaet Thubalka i Vejle, og klokkerne er støbt af Eijsbouts
i Holland. De 48 klokker kan betjenes manuelt fra et stokklaviatur, men anslås ellers
med elektromagnetisk aktiverede hamre fra
en automatisk spillemekanisme, der går i gang
tre gange dagligt: Kl. 8 afspilles »Morgenstund
har guld i mund«, kl. 15 »Du gav mig, o Herre,
en lod af din jord«, og kl. 18 »Nu takker alle
Gud«. 28 af klokkerne har hver sin indskrift,
udformet af kirkens præster og menighedsrådet;
den største klokke bærer på legemets ene side
følgende versalindskrift: »Lovsyng Herren, thi
stort har han øvet, lad det blive kendt på den
vide jord! Bryd ud i fryderåb Zions beboere, thi
stor i Eders midte er Israels Hellige!« og på den
anden side: »Som den største af 48 klokker,
skænket til Holstebro kirke i anledning af byens
700 år af Holstebro Kommune, af pengeinstitutter og institutioner, af firmaer og beboere i Holstebro, støbtes jeg år 1974 af Eijsbouts i Holland«.
Klokker. 1) (Fig. 78), 1770, støbt af Caspar
König i Viborg, tvm. 72 cm. Slagringen har
profilering, halsen en omløbende bladbort og
derunder trelinjet, latinsk indskrift med reliefversaler: »Anno 1770 Me fvdit Wiburgi Könnig«
(år 1770 støbte mig König i Viborg). Klokken
har glatte hanke og er fæstnet i en ny slyngebom
af eg. Overført fra den gamle kirkes tårn (se s.
263f.) til den nuværende kirkes, hvor den hænger østligst i klokkestolen.
2) 1973, støbt af Eijsbouts i Holland, tvm. 123
cm. Den brede klokke har over en profileret
slagring reliefversalerne: »Eijsbouts støbte mig
år 1973 til Holstebro kirke som afløser for en
190
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Fig. 78. Klokke nr. 1, støbt af Caspar Kønig i Viborg
( s . 2 3 1 ) . HW f o t . 1 9 9 6 . - Glocke, ein Guß des Caspar
Königs in Viborg.

klokke fra 1906«. På legemet findes reliefstøbt
en krone over minusklerne: »bom«, og om halsen en trelinjet minuskelindskrift, der som forgængerens fra 1906 gentager indskriften fra
den gamle kirkes *stormklokke (se ndf. og s.
263).
En †klokke, leveret 1906 af De Smithske Klokkestøberier i Aalborg, havde overtaget størrelse
(tvm.), navn og indskrift fra den gamle *stormklokke (s. 263). Endvidere bar den følgende påskrift: »Min Røst er Genklang af Naadeordet:
Endnu er der R u m ved Nadverbordet. Lukas 14,
22-23« samt årstallet 1906 og kong Frederik
VIII's kronede navnetræk. Omstøbt 1973 (jfr.
ovf.).
147
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Fig. 79. Indre set mod øst. A. Vorbeck fot. 1906. -

I N V E N T A R I †KIRKE
Oversigt. Den gamle †kirkes bevarede inventar er som
nævnt hovedsagelig overført til den nuværende; vigtige stykker er dog i Holstebro Museum og i Nationalmuseet. Ældst er *stormklokken (nr. 1) fra 1470,
støbt af mester Klavs som en gave fra borgmester
Poul Juul og nu i Nationalmuseet. Her er også en del
*stavværk m.m. fra kirkens største klenodie, en fornem nederlandsk (†)altertavle (nr. 1) fra o. 1520, hvis
relieffer og figurer for størstedelen er genbrugt i den
nuværende altertavle. Fra senmiddelalderen er yderligere bevaret en figurgruppe, Nådestolen, der stammer fra en (†)sidealtertavle, og en sjælden *læsepult,
nu i Holstebro Museum.
Renæssancetiden repræsenteres af prædikestolen
fra o. 1630, tilskrevet snedkeren »H.P.S.«, et *arkadefag fra et 1624 opsat †orgelpulpitur (i Holstebro
Museum), og af det ældste altersølv: en *alterkalk,
skænket 1622 af sognepræst og kirkeværge Niels Villadsen (i Holstebro Museum), og et ikke mindre sjældent sygesæt, der må dateres o. 1625. Også en lysearm er i renæssancestil, udført af Hans Rogier i Am-

Kircheninneres gegen Osten, 1906.

sterdam 1599, men den er først skænket til kirken af
sognepræst Jens Bircherod Meldahl (†1749) sammen
med et par *lysearme af smedejern (i Holstebro Museum).
Det mindre udstyr er overvejende fra baroktiden.
Alterstagerne er fra o. 1650, en alterkande er skænket
1702 af Karen Solgaard, mens et *dåbsfad af sølv er
udført 1760 af Joachim Weller som gave fra Christian
Sigfred Eenholm og Anna Marie Poulsen (i Holstebro Museum). Kirkens tre gamle lysekroner er skænket hhv. 1660 af borgmester Niels Sørensen og rådmand Ib Lassen (nr. 1), 1742 af Niels Nielsen Nyboe
(nr. 2), der også gav et stort kirkeskib, og 1788 af
Christen Lassen Nyboe (nr. 3).
Foruden de nævnte lysearme lod sognepræst Jens
Bircherod Meldahl 1742 opsætte både en præsterække- og latinskoletavle og to ildebrandstavler, af
hvilke én er i behold. Af en (†)altertavle (nr. 2) fra
1757 er, foruden genbrugte middelalderrelieffer m.m.
fra (†)altertavle nr. 1, hovedsagelig bevaret storfeltets
*maleri, Korsfæstelsen, der er signeret af Mogens
Christian Thrane. Et par *stolegavle m.m. (i Holstebro Museum) er fra 1768, mens et krucifiks må
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dateres o. 1750. I øvrigt repræsenteres 1700'erne af et
panel med alliancevåben fra Karen Solgaards og
Heinrich von Münchhausens †lukkede stol (nr. 1), af
en klokke (nr. 2), støbt 1770 af Caspar König i Viborg, samt en *pengekiste fra 1794, der vistnok var
opsat til fordel for hospitalerne i Helsingør, Fredericia
og Holstebro.
Indretning og istandsættelser. Som kirkerummet stod
ved nedrivningen 1906, gik dets indretning tilbage til
en større renovering 1757-70, hvis præg af barok- og
rokokotid kun var nødtørftigt dækket af en nymaling
med egetræsådring fra 1883 (jfr. fig. 79, 100).
Kronen på værket i den sengotiske kirkeindretning har
været opsætnigen af den nederlandske høj altertavle til
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værnehelgenen Jomfru Marias ære (rekonstruktion
fig. 81), formentlig samtidig med, at kirken fik en
stor †kalkmalet figurudsmykning (nr. 5). Til indretningen i øvrigt har foruden nævnte *læsepult hørt et
†skab (nr. 1) bag alteret med våbener for den sidste
katolske Ribebisp Iver Munk (1499-1536) og hans
domkapitel. Endnu et †skab (nr. 2) kan have tjent
†sidealtre som det, fra hvis tavle den nævnte Nådestolsgruppe er i behold (måske et Kristi legemsalter).
Rummets efterreformatoriske indretning var under
stadig udbygning, men synes at have vist så stor kontinuitet, at en rekonstrueret indretningsplan for tiden
o. 1800 (fig. 80) i sine hovedtræk må have gyldighed
allerede fra 1600'erne. Renæssancetidens brogede far-

Fig. 80. Indretningsplan o. 1800. A. Alter med (†)altertavle nr. 2 (s. 239). B-C. †Nicher med †dåbsengel og
sognepræstens †skriftestol (s. 244f., 250, 254). D. Alterskranke (s. 221, 249). E. †Degnestol (s. 254). F. Tre tavler
fra 1742 til minde om byens ildebrande (s. 227ff., 260). G. Sakristi med kapellanens †skriftestol, †bord, †stole
samt †kiste og †skab til messeklæder m.m. (s. 254, 257). H. Prædikestol (s. 250). I. †Stolestader, hovedsagelig
fornyede 1765 og 1768 (s. 252). J. †Orgelpultitur 1624 med †orgel fra 1705 (s. 258f.). Tallene 1-9 angiver †lukkede
stole (s. 254), nr. 1-2 stod under orgelpulpituret, nr. 5 og 8 oppe på pulpituret. Belysning mv.: 10. Lysekrone nr.
1 (s. 228, 261). 11. Lysekrone nr. 2 (s. 229, 261). 12. Formodet plads for lysekrone nr. 3 (s. 229, 261). 13. Lysearm
ved prædikestolen (s. 229, 261). 14. Kirkeskib 1742 (s. 230, 262). 1:300, tegnet af M N 1998. - Einrichtungsplan um
1800. A. Altar mit (†)Altaraufsatz 1751. B-C. †Nischen mit †Taufengel und †Beichtstuhl des Pfarrers. D. Altarschranken.
E. †Küsterstuhl. F. drei Tafel von 1142 in Erinnerung an die Stadtbrände. G. Sakristei mit †Beichtstuhl des Hilfsgeistlichen, †Tisch, †Stühle sowie †Truhe und †Schrankfür Meßgewände u.a.m. H. Kanzel. I. †Gestühl, hauptsächlich erneuert
1165 und 1168. J. †Orgelempore 1624. mit †Orgel 1105. Die Ziffern von 1 bis 9 zeigen †Logen an, Nr. 1-2 befanden sich
unterhalb der Orgelempore, Nr. 5 und 8 oben auf der Empore. Beleuchtung u.a.m.: 10. Kronleuchter 1660. 11. Kronleuchter 1742. 12. vermuteter Platz für Kronleuchter 1188. 13. Wandleuchter bei der Kanzel. 14. Votivschiff 1142.
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veholdning belyses af farveundersøgelser på *arkadefeltet fra †orgelpulpituret 1624 og på prædikestolens
himmel (jfr. fig. 101, 105). 1704 bekostede sognepræst
Christen Christensen Solgaard en restaurering og nymaling af prædikestolen, nu med perlegrå grundfarve. Renæssancestoleværkets ordning er ikke nærmere kendt, da man først 1767 optog det tidligste
stolestaderegister. Men man havde efter tidens sædvane plads efter rang og stand med borgmesterens og
magistratens stole forrest i skibet nærmest prædikestolen. Denne gamle orden blev i 1700'erne delvis opbrudt, ved at de fremmeste familier lod indrette †lukkede stole med vægge, loft, vinduer og døre, tidligst
øjensynligt Karen Solgaard og Heinrich von Münchhausen 1704. Deres †lukkede stol (nr. 1) fik plads under orgelpulpituret, mens andre snart kom til både på
orgelpulpituret og i korsarmene, hvor de er angivet
på indretningsplanen (fig. 80).
1755 henvendte sognepræst Ebbe Kynde (1749-73)
sig til byfogeden om opbakning til en hovedreparation; og gennem den følgende lille menneskealder
fornemmer man bag mange initiativer denne engagerede mand, der selv gennem sin indberetning til
biskop Bloch 1767 har leveret en storartet beskrivelse
af kirkens møblering og udstyr. Han havde 1755 i
lang tid 'drevet på' for at få oprettet et stolestaderegister og havde nu søgt at få holdt syn over indretningens brøstfældighed, især stolenes, men oplevede
modstand fra byens borgere, der modsatte sig udgifter. Den store istandsættelse 1757-70 skulle som
nævnt komme til at præge rummet helt til nedrivningen. Begyndelsen gjordes i koret 1757-60, hvor
middelaldertavlen 1757 afløstes af en †tavle (nr. 2) i
barok- og rokokoformer, som kort efter (1759?) fik
tilføjet nicher ved siderne til skriftemål (i syd) og dåb
(fig. 88). Den nye dåbsindretning havde - som det
fremgår - form af en svævende engel, der holdt dåbsfadet frem i en gylden krans. Arrangementets hovedmotiv var et *maleri, Korsfæstelsen, af Mogens
Christian Thrane, og derudover genbrugtes relieffer
fra middelaldertavlen, idet man bl.a. ændrede en figurrig fremstilling af Marias Død til patriarken Jakobs (jfr. fig. 89-90). Det teologisk gennemarbejdede
billedprogram med bibelindskrifter skyldtes formodentlig Ebbe Kynde selv - måske med bistand fra
biskoppen Hans Adolf Brorson og den erfarne Mogens Christian Thrane. Selve altertavlen bekostedes
af købmandsenken Mette Juul, 'dåben og skriftestolen' af købmand Kristen Jakobsen, og for skulpturog snedkerarbejdet stod degnen i Idum, Christen
Nødskov. Måske er nævnte krucifiks en enlig bevaret
rest af de arbejder, han udførte for kirken - også i de
følgende år. Istandsættelsens anden fase, en renovering i skibet 1765-70, påbegyndtes således af Christen
og Åge snedker med 12 nye stolestader øst for tværgangen. 1768 fortsattes vestover med nye stader,
30

hvoraf de nævnte *gavle er i behold, mens man i
korsarmene sparede ved at udføre stader af de bedste
gamle materialer, inden alt 1770 blev malet af Niels
Holm. Samtidig kom også orglet under behandling.
Dets pulpiturbrystning blev 1766 renoveret af Christen Nødskov og maler Jens Riim, hvis farver med
marmorering ses på det bevarede *arkadefelt (fig.
105). Endelig forsynede Nødskov 1769 †orgelfacaden
med sirater, bl.a. en glorie og to basunengle, der sikkert har lignet den nye altertavles bekroning.
Ebbe Kynde har med god samvittighed kunnet
overlade efterfølgerne et kirkerum, der - efter ombygning af †lukket stol nr. 4 til pulpiturstol i søndre
korsarm 1776 og omflytning af lysekronerne 1789 må have fremtrådt som på indretningsplanen o. 1800
(fig. 80). Den har i det væsentlige kunnet modelleres
over planen fra 1904 (fig. 19e), idet det mest omfattende arbejde i løbet af 1800'erne var en stoleistandsættelse med efterfølgende egetræsmaling 1883.
ALTRE OG ALTERPRYDELSER
†Alterborde. 1) N æ v n t 1690 i forbindelse m e d en
gulvreparation. 2) 1757, et panelværk u d f ø r t til
den n y e (†)altertavle, ca. 140x140 cm, helt op
i m o d østvæggen (jfr. fig. 19e, 80). For arbejdet
m e d bordet, omtalt s o m den n y e 'alterfod' betaltes Christen L u n d t ø m m e r m a n d og hans karl.
D e r m e d g i k bl.a. 13 af kirkens fjæl, og af s ø m
indkøbtes 180 'hele l o f t s ø m ' og ti store 'spigr e r ' . 1871 nævner Frølund alterbordet s o m 'en
brædekiste, hvori intet f i n d e s ' .
†Alterklæder. 1637 gjordes et alterklæde af en
g a m m e l messesærk, og 1649 betaltes for seks
alen lærred til et klæde. 1677 skænkede b o r g m e ster Anders Rasmussen Holst og hans hustru
A n e Jensdatter N ø r a g e r et alterklæde, der bar
initialer og årstal: » A . R . S . H . A . J . D . N . 1677«
(jfr. †gravsten nr. 20), og s o m fandtes f r e m til
midten af 1800'erne. 1735 købtes til et nyt alterklæde 16 alen lærred samt tråd og fløjlsbændel. 1757, efter fornyelsen af alterbordet (jfr.
ovf.), blev alterklæderne sat i stand, 1841 anskaffedes et nyt klæde, og både 1842 og 1858
betaltes skrædderen for at forbedre alterklæder
m e d silke og ekstra fløjl. 1896 købtes et nyt
alterklæde af rødt fløjl m e d guldgaloner, vel
det, der optræder i den ny kirkes ældste inventarier.
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†Alterduge. En dug, hvortil 1677 medgik fem
kvarter hvide, brede kniplinger, var ifølge Frølund forsynet med følgende initialer og årstal:
»C.S.S.HLD.M.M.D.LG.G.T.G.H.P. 1687«.
Han opløste de fem sidste bogstaver som »G(ivet)
T(il) G(uds) H(uses) P(rydelse)« og foreslog i
øvrigt, at nogle af initialerne kunne passe på en
Horslund eller en Lægård. 1730 blev en dug
(den samme?) vendt og dens kniplingskant derfor fastsyet til den anden side. 1767 betaltes j o m fru Sahl for at sy otte alen vævede kniplinger om
en dug, mens hun skulle gøre en anden af en
gammel messeskjorte.
(†)Altertavler. 1) O .1520, en sjælden nederlandsk altertavle, måske fra Antwerpen, hvoraf
der er bevaret en række relieffer m.m. i den nuværende altertavle fra 1907 (fig. 56) samt en del
*stavværk m.m. i Nationalmuseet (fig. 86). Af
regnskabsnotitser fra før tavlens adsplittelse
1757 fremgår, at den foruden de vanlige store,
bevægelige fløje havde et sæt mindre foroven
(jfr. ndf.), der må have sluttet sig til det høje
midtparti, ofte kronet af kølbuer, som er typisk
for tidens nederlandske alterskabe. Dette træk
kendes fra to andre af de fire udskårne nederlandske altertavler fra det middelalderlige Danmark, som er bevaret eller lader sig rekonstruere. En altertavle i Bocholt, Belgien, med sikkerhed udført i Antwerpen, har også topfløje,
og dens relieffer viser en så stor lighed med Holstebrotavlens, at dennes opbygning og billedprogram må formodes at have svaret ret nøje
hertil. Bocholttavlens henførelse til et Antwerpenværksted, sikret ved byens indbrændte
mærker, gør det endvidere nærliggende, at
også den gamle tavle i Holstebro har været et
Antwerpenarbejde. Sikkert er det dog ingenlunde.
Tavlens formodede opbygning er her skitsemæssigt rekonstrueret (fig. 81). I overensstemmelse med kirkens indvielse til Jomfru Maria (jfr. s. 162) har tavlen skildret Gudsmoderens
historie og forherligelse. Som i Bocholt må
selve alterskabet formentlig have været tredelt
med relieffer i to rækker. De ydre felter har da
rummet fire scener fra Jesu Barndomshistorie
(på tegningen mærket A), af hvilke er bevaret
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Fig. 81. (†)Altertavle o. 1520, nederlandsk, principskitse af den oprindelige opbygning. A. Skabets sidefelter med fire scener af Jesu Barndomshistorie: Jesu
Fødsel, Kongernes Tilbedelse, Omskærelsen og formentlig †Frembærelsen i Templet. B. Marias Død.
C. Tavlens †hovedmotiv, formentlig storfigur af Maria med Barnet og/eller Jesu stamtræ (Jesse Rod). D.
†Predella. E. †Sidefløje (dobbelte). F. †Topfløje. Teg-

n e t a f M N 1 9 9 8 . - (†)Flügelaltar u m 1520, niederländische Arbeit, Prinzipskizze von der Originalaufbau. A. In
den Seitenfeldern des Schreins vier Szenen aus der Kindheit Jesu: Geburt Christi, Drei Könige, Beschneidung und
vermutlich †Darbringung Christi im Tempel. B. Entschlafen der Gottesmutter. C. †Hauptthema des Altars, vermutlich Großfigur der Gottesmutter und/oder des Stammbaums
Jesu (der Wurzel Jesse). D. †Predella. E. †Dobbelte Flügel. F. Die oberen †Flügel.

Jesu Fødsel (fig. 58), Kongernes Tilbedelse (fig. 84)
og Omskærelsen (fig. 85), mens der af et fjerde,
formentlig Fremstillingen i Templet, kun synes
bevaret enkeltfigurer, som nu indgår i andre relieffer (jfr. ndf.). Det eksisterende større relief af
Marias Død (fig. 83) må snarest have haft plads
forneden i midten (B), mens man i det store,
høje felt derover har set den oprindelige tavles
nu manglende hovedmotiv (C). Der har snarest været tale om en stor figur af Maria med
barnet eller, som i Bocholt, et vældigt relief af et
Jessetræ (Jesu stamtræ) med Maria bærende Jesusbarnet allerøverst. Endelig kan også tavlens forsvundne predella (D) have rummet udskæringer (snarest dog maleri), mens de ligeledes ukendte fløje (E og F) må formodes alene
at have haft malerier. Som rekonstruktionsskitsen antyder, må de bevarede relieffers nicher antages hovedsagelig at have været betydeligt lavere, end Eigil Rothe rekonstruerede dem, således at bagklædningernes stavværk sås bag figu201
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rerne, og ikke, som nu, over dem (jfr. fig. 5658), og for både de højeste bevarede stavværksvinduer og de tresidet fremspringende
baldakiner (jfr. fig. 56, 86) må det gælde, at de
snarere har sluttet sig til tavlens manglende hovedmotiv (C) end til det relief af Marias Død,
Rothe 1907 måtte gøre til hovedmotiv.
Relieffernes fremtræden efter ændringer og
restaurering 1757 og 1907 er beskrevet ovf. (s.
216f.). Af originalt fra relieffet med Jesu Fødsel
(fig. 58) er kun Maria, Josef og dyrene (jfr. fig.
92). Forholdsvis velbevaret er derimod Kongernes Tilbedelse (fig. 84), hvoraf i hvert fald Maria
med barnet, Josef og de to yngste konger er de
gamle; derimod er den ældste konge siden 1757
erstattet af en foran et bord knælende mand,
som må være overført fra relieffet af Marias
Død (jfr. ndf.). Velbevaret er også Omskærelsen
(fig. 85), der vel efter figurflytninger 1907 (jfr.
ndf. og fig. 94) fremstår nogenlunde originalt,
når bortses fra de af Rothe tilsatte lys. Hvis det
formodede fjerde relief fra Jesu barndomshistorie har vist Bebudelsen, som rekonstrueret 1757
og 1907 (fig. 57, 91), er der næppe noget i behold af det, da den eksisterende scenes to middelalderfigurer hverken er Gabriel eller Maria,
men må være hentet fra en eller flere andre sce203

ner. Snarere end Bebudelsen har et fjerde relief
fra barndomshistorien, som i Bocholt, vist
Fremstillingen i Templet. I en sådan figurrig
scene ville man også bedre kunne indpasse både
de to prægtigt klædte figurer i den rekonstruerede Bebudelse og andre reelt løse figurer, hvis
placering voldte Rothe vanskeligheder. Som
rest af et sådant relief af Fremstillingen må med
stor sandsynlighed anses en mand med hævet
venstre pegefinger, der af Rothe er anbragt som
hyrde med stav bag Josef i fødselsscenen (fig.
58), men som før 1907 stod i omskærelsesscenen
(fig. 94), øjensynligt med det lys, der netop hører til ved Fremstillingen i Templet. Endelig er
det store relief af Marias Død velbevaret (fig.
83). Af forgrundens tre særskilt skårne figurer
hører den længst til højre stående imidlertid ikke
til relieffet. En sammenligning med samme
scene i Bocholt og andetsteds viser, at den nærmeste af de to andre snarest har stået på hans
sted, mens pladsen midt for sengen har været
optaget af en ved et bord knælende apostel, som
siden 1757 gør det ud for den ældste konge i
Kongernes Tilbedelse (fig. 84, 93). Før 1757
må der på den knælende apostels bord have ligget en åben bog (nu afløst af et røgelseskar).
Hvorledes relieffet oprindelig har været disponeret, er her forsøgt skitsemæssigt rekonstrueret
(fig. 82).
Af skabets rige arkitekturudsmykning genbrugtes adskillige dele 1757, og disse er nu for størstedelen inkorporeret i den nuværende kirkes altertavle (hovedsagelig i midtfeltet, jfr. s. 216f.).
Det gælder reliefnichernes nethvælv med kapper, der mødes i grater, det gælder søjleplinte
og søjlestykker med skaftringe, der fremtræder
kannelerede og raffineret snoede, og som må
have markeret skabets lodrette tredeling. Hertil
kommer to fialer og først og fremmest et større
antal gennembrudte stavværkspaneler, der har
dannet baggrund og sider i de perspektiviske reliefnicher. En del *arkitekturdetaljer (fig. 86) var
1907 for ødelagte til at kunne genanvendes i det
ny skab og overlodes derfor til Nationalmuseet
(inv.nr. D169/1989). Det drejer sig om følgende
stykker, af hvilke a-o er gengivet (fig. 86). Begyndende i øvre række til venstre ses: a. Et
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Fig. 82. Marias Død, rekonstruktion af altertavlerelief o. 1520 med oprindelig figuropstilling (s. 236, jfr.
fig. 83, 90). Tegnet af M N 1998. - Das Entschlafen der
Gottesmutter. Rekonstruktion eines Reliefs um 1520 mit
ursprünglicher Anordnung der Figurengruppe.
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Fig. 83. Marias Død, altertavlerelief, o. 1520, efter restaureringer 1757 og 1907 (jfr. fig. 82, 89-90) genbrugt i den
nuværende kirkes altertavle (s. 216, 236). Roberto Fortuna fot. 1998. - Das Entschlafen der Gottesmutter, Altarrelief
um 1520. Nach Restaurierungen 1757, bzw. 1907, im Altaraufsatz der heutigen Kirche wiederverwendet.

rundbuet stavværksvindue, der efter form og
højde, 65 cm, kan formodes at have dannet bagvæg i en større niche. b. Et tilsvarende, 54 cm
højt, hvis skrånende vinduessål viser, at det har
hørt til siden af en større reliefniche. c-e. Tre
stavværksvinduer, oventil åbne, højde hhv. 48,
42 og 44 cm, der har dannet bagklædning (d) og
207
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sider i nicher. f-g. To over hinanden opsatte
stavværksvinduer, 29 og 25 cm høje, det øvre
led i en i øvrigt ødelagt vinduesrække. h-o. To
fragmenter af stavværk (h-i) og seks (j-o), oprindelig ens stavværksdele, 24,5 cm høje, der
forneden har åbne rundbuer med mere eller
mindre ødelagt stavværk. Af sidernes skråfase
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Fig. 84-85. Kongernes Tilbedelse (84) og Omskærelsen (85). Altertavlerelieffer, o. 1520, efter restaureringer 1757
(jfr. fig. 93-94) og 1907 genbrugt i den nuværende kirkes altertavle (s. 217, 236, 242). HW fot. 1996. - Drei
Könige (84) und Beschneidung (85). Altarreliefs um 1520. Nach Restaurierungen 1757, bzw. 1907, im Altaraufsatz der
heutigen Kirche wiederverwendet.

og sømrester ses, at stykkerne har dannet sider i
polygonalt fremspringende baldakiner, vel over
skabets centrale hovedscene. Ikke gengivet på
fotografiet er endvidere: p. Et søjlestykke, 42
cm højt, jfr. ovf. samt q-r. To rester af hvælv
(største mål 16 og 14 cm), begge til indsættelse i
et stumpvinklet hjørne og med rester af små
fæstnelsesdyvler.
Arkitekturdelene i Nationalmuseet er nu de
eneste dele fra altertavlen, hvorpå man (under
senere farver) direkte kan iagttage rester af tavlens middelalderstaffering, en klar forgyldning på
ganske tynd kridtgrund. Af de betydelige farverester, som Rothe iagttog 1907 og tog udgangspunkt i ved sin rekonstruktion af tavlens
staffering (jfr. fig. 83), kan som eksempel anføres følgende fuldt dokumenterede staffering
på Josef i relieffet af Jesu Fødsel: Der var bevaret
karnation, på hår, skæg og øjenbryn sås gråt,
mens klæderne havde været forgyldte med blåt
foer; inderklædningen smykkedes endvidere af
en blå kantning. Også på hovedklædningens
puld sås forgyldning med snoet turbanklæde i
hvidt og grønt, sandalerne og deres remme
havde været sorte, lyset gullighvidt med en rød
flamme.
Tavlens anskaffelse i begyndelsen af 1500'erne
har været kronen på værket i den senmiddelal211
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derlige kirkes indretning. Den usædvanligt
fornemme tavle, der må være sejlet over Nordsøen og måske fragtet op ad Storåen, kan have
repræsenteret en gave til kirken fra enkeltpersoner (jfr. borgmester Poul Juuls stormklokke
1470, s. 263), men kan fuldt så vel være finansieret over kirkekassen.
O.1677 kaldes tavlen i Resens Atlas for et meget sjældent og kostbart arbejde, rejst ved den
bageste kant af alteret. Og det noteredes, at tavlens 'tegn og figurer' viste, at den var lavet på et
tidspunkt, hvor papismen endnu var i sin velmagt. Yderligere ville Resen vide, med hjemmel
i ældre beboere, at tavlen oprindelig var et
stykke af en kongeseng, 'som blev sejlet hertil
fra England på et skib', men sammen med skibet blev knust ved det nærliggende forbjerg
Bovbjerg. Sammen med de øvrige brudstykker,
der var tilbage, skulle den være bragt ind til
byen og dér 'indviet til kirken til det brug, den
har nu'. Endnu 1769, 12 år efter tavlens ødelæggelse, refererer Danske Atlas til lokale traditioner om den, dog nu således, at 'den gamle altertavle' skulle være gjort af vraget af et skib, som
en prins af England var strandet med ved Bovbjerg (jfr. sagn s. 164).
1675 fastgjorde Børge smed et hængsel til en
alterfløj, 1688 brugtes jernbånd til 'de to døre'
213
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Fig. 86. *Stavværk fra altertavle o. 1520 (s. 236f., jfr. s. 216), nu i N M . Roberto Fortuna fot. 1998. - *Maßwerk
aus Flügelaltar um 1520.

(vel hovedfløjene), og 1689 betalte man Christen maler for at staffere tavlen; herunder fik han
særskilt 2 mk. 8 sk. for at male 'de to øverste
døre på alteret' (opmaling af figurmaleri?). Ved
samme lejlighed blev nogle 'billeder' slået fast i
tavlen, og 1692 fik Peder maler 2 mk. 4 sk. for at
forbedre de store alterdøre. 1757 blev tavlen
afløst af nedenstående.
2) (Fig. 88) 1757 (og 1759?), en stor arkitektonisk opbygning i barokstil med nye rokokoelementer i ornamentikken, ifølge indskrift skænket af Mette Juul, enke efter Klaus Schive (jfr.
†gravsten nr. 38). Den var udført i fyrretræ og
må tilskrives Christen Nødskov, der forenede
billedskærerhåndværket med embedet som sognedegn i Idum. I arrangementet indgik flankerende hjørnenicher til dåb og skriftemål, tilføjet
30
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umiddelbart efter som gave fra den til Ålborg
flyttede købmand Kristen Jakobsen, vistnok
1759.
Bevaret er, foruden genbrugte relieffer, stavværk m . m . (fra nr. 1) og nogle småtilføjelser fra
1757 (i fyr) til reliefferne, alt beskrevet ovf. s.
216f., 236f. og ndf., storfeltets *maleri, Korsfæstelsen, som er signeret af Mogens Christian
Thrane (fig. 87). Det oventil rundbuede maleri,
152x80 cm, er udført på et fyrrepanel, 216x111
cm, hvis nedre del dækkes af en påsat indskrifttavle, mens det foroven afsluttes af et pålagt,
profileret bueslag fra tavlens storfelt. Fremstillingen svarer til Thranes gengivelse af motivet
1727 i Børglum klosterkirke (Hjørring amt).
Jesus, der hænger dybt i armene, rammes af
himmelsk lys, Maria bærer blå kappe, Johannes
217
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Thrane«. På indskrifttavlen læses i gylden
fraktur på sort bund:
219

»Ak! fordunklet Jacobs Stierne!
Skiønt dog Herlighedens Glands,
Ak! hvor døde du dog Gierne!
Ak! sligt overgaar ald Sands.
Jeg i Jesu Blod og Saar
Lægedom for Sielen faar
Du foer op i Herlighed
Jesu lad mig følge med.«
Indskriften er aldrig overmalet. Bueslaget
fremstår gråt med (uægte) forgyldte profiler. En
renseprøve midtfor viser lysere grå og inderst
rødt.
Altertavlen (fig. 88) havde over højt postament et anseligt storstykke, der tredeltes af parvise korintiske pilastre (yderst) og tilsvarende
frisøjler, og hvis højtsiddende malerifelt med
rundbueafslutning brød igennem frisen op i tavlens kronende gavl. Det store middelalderrelief
af Marias Død, kuriøst ændret til patriarken Jacobs død (jfr. ndf.) havde plads i postamentet og
skød med en tilsvarende rundbueafslutning op i
storfeltet, mens de øvrige, mindre relieffer var
indsat i fire sidefelter, i nord den af Nødskov
nysammenstillede Bebudelse over Fremstillingen i Templet, i syd Jesu Fødsel over Kongernes
Tilbedelse. Til postament og frise hørte under
og over frisøjlerne glatte fremspring, til postamentet rocaillevinger og til storstykket vinger i
form af hængeklæder med ovalmedaljon i rocailleindfatning. Den rundbuede gavl, der holdtes af knælende engle yderst på storgesimsen,
havde perspektivisk tilbageskrånende sider med
rocailleprydede kanter. Midt i gavlen sad et rocaillefelt, og øverst afsluttede en stor stråleglans
med et skyomkranset trekantfelt.
Middelalderreliefferne var anbragt i nicher med
en sammenflikket indfatning af stavværk og andre gamle arkitekturdele. Som beskrevet bar reliefferne mere eller mindre præg af beskæring,
ramponering og forskellige figuromflytninger,
der for det meste har været ret tilfældige eller
æstetisk bestemte, men som dog også viser en
vis bestræbelse for teologisk og billedmæssig
helhed. De mindre *tilføjelser og nyskæringer i
220

Fig. 87. (†)Altertavle nr. 2, 1757, *midtfelt med maleri, Korsfæstelsen, signeret af Mogens Christian
Thrane (s. 239). I Holstebro Museum. HW fot. 1996.

- (†)Altaraufsatz 1757. *Mittelfeld mit Kreuzigungsgemälde, signiert von Mogens Christian Thrane.

en rød, og til baggrundens mørke skyer hører
en antydet rødmen over Jerusalems fjerne tårne.
Under korset læses signaturen: »Pinxit M. Ch.
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Fig. 88. (†)Altertavle nr. 2, 1757 (s. 239), med relieffer genanvendt fra (†)nr. 1 samt to o. 1759 tilføjede nicheopbygninger ved siderne til dåb og skriftemål (s. 244f., 250, 254). Tilskrevet Christen Nødskov, degn i Idum.
A. Vorbeck fot. før 1900. - (†)Altaraufsatz, 1757, mit wiederbenutzten Reliefs aus (†)Flügelaltar, um 1520, sowie mit
zwei an den Seiten um 1159 hinzugefügten Nischen für Taufe und Beichte. Dem Küster von Idum, Christen Nødskov,
zugeschrieben. Zustand vor 1900.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 89a-b. (†)Altertavle nr. 2, 1757, relief af Marias/
Jakobs Død. Udsnit, den døendes hoved (jfr. fig. 90).
a. Med 1757 tilføjet fuldskæg. b. Efter fuldskæggets
aftagning 1906 (s. 216, 242, jfr. fig. 82, 83). E. Rothe
fot. 1907.
vom Tod
fenden. a.
nahme des

- (†)Altaraufsatz 1757, wiederbenutztes Relief
Mariä/Jakobi. Ausschnitt mit Kopf des EntschlaMit 1757 hinzugefügtem Vollbart. b. Nach AbVollbarts, 1906.

fyr, som udførtes af Nødskov, og som ikke bibeholdtes i den nuværende kirkes tavle, er siden
1907 i Nationalmuseet (fig. 95) og vil blive opregnet i følgende gennemgang af reliefferne
(mærket med *). Det store relief af Jacobs Død
(fig. 90) havde Nødskov som nævnt ændret fra
en oprindelig fremstilling af Marias Død ved at
give Maria *skæg og *Jacobsstav i hænderne
(fig. 89-90), ligesom forgrundens figurer var
omflyttet i forhold til både den oprindelige (fig.
82) og nuværende (fig. 83) opstilling. Af det oprindelige skabs søjler til markering af dets tredeling havde Nødskov alene bibeholdt plintene og
221

oven på dem sat de fialer, der må have hørt
hjemme langt højere oppe. Af de mindre relieffer sås øverst i nord Bebudelsen (fig. 91) i en udgave, der skyldtes Christen Nødskovs sammenstykning af figurer fra andre scener, suppleret af
egne småtilføjelser som Gabriels vinger (bibeholdt), *læsepulten (fig. 95) og *forhænget bag
Maria. Overfor i syd var Jesu Fødsel (fig. 92)
reduceret til det nødvendigste med en 1757 fornyet barnekrybbe (bibeholdt) og en *ægkrybbe til staldens hø (fig. 95). Forneden i nord
sås Omskærelsen (fig. 94) med en tilflyttet lysholder, overfor i syd Kongernes Tilbedelse (fig. 93)
med et par tilflyttede ekstrafigurer, således den
fra det store relief overførte, knælende apostel,
der skulle gøre det ud for den ældste konge, og
hvis lille bord Nødskov forsynede med et brændende røgelseskar (bibeholdt).
Træværkets bemaling kendes i det væsentlige
først efter op- og nymalinger 1846 og 1881, som
man ser på fotografier fra o. 1900 (fig. 88). Men
ikke blot maleriet og de opmalede indskrifter
gik tilbage til 1757, også farverne synes kun at
have undergået ret begrænsede ændringer. På
bueslaget over storfeltets *maleri må den
nævnte renseprøves røde være fra 1757, den lysgrå fra 1846 og den mørkere grå fra 1881.
Grundfarven i tavlens sidste år var en lys marmorering, mens søjle- og lisénskafter havde en
mørkere og blank marmorering, reliefferne stod
hvide på blå bund. Lister og ornamenter fremstod for en del mørke, men hovedsagelig hvide
med en del forgyldning. I stråleglansen læstes
Jahves navn på hebræisk, i gavlfeltet versalerne
»Soli Dei Gloria« (Gud alene æren) og i storvingernes ovalmedaljoner stiftelsesindskriften:
222

»Guds Altar:Tavle stod
Høytrængend' til at gives
En bedre Prydelse;
Da Mette Juul, Claus Schives,
En Kiøbmands:Enke loed
Omgiøre den af Nye,
Til Herrens Navns Priis,
Og Ziir for denne Bye«.
Indskrifterne i øvrigt var forgyldte på en sort efter 1846 hvid - bund og anført med skrive-
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Fig. 90. Jakobs Død, udsnit af (†)altertavle nr. 2, 1757, egentlig et relief af Marias Død fra (†)nr. 1, o. 1520. Maria
har faet tilføjet skæg og Jakobsstav, mens forgrundens figurer er flyttet (eller byttet om) (s. 216, 242, jfr. fig.
82-83, 89). A. Vorbeck fot. 1906. - Der Tod Jakobi, Ausschnitt aus (†)Altaraufsatz, 1757. Ursprünglich ein Relief vom

Entschlafen der Gottesmutter im (†)Flügelaltar, um 1520, wo der Mariafigur späterhin Bart und Jakobsstab hinzugefügt
wurden, während die Figuren im Vordergrund umgestellt sind (vgl. Abb. 82-83, 89). Zustand 1906.
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Fig. 91-92. (†)Altertavle nr. 2, 1757, relieffer. 91. Bebudelsen (s. 242), sammenstillet af figurer og arkitekturdele
fra (†)nr. 1 samt nyskåret pult og forhæng (jfr. fig. 57, 95 og s. 216 med fig. 58). 92. Jesu Fødsel, genbrugt fra
(†)nr. 1, bårne- og vægkrybbe nyskårne (s. 242). E. Rothe fot. 1906. - (†)Altaraufsatz, 1757. Reliefs. 91. Verkündi-

gung, zusammengestellt aus Figuren und Architekturfragmenten vom (†)Flügelaltar sowie aus neu geschnitztem Pult und
Vorhang (vgl. Abb. 57, 95). 92. Geburt Christi, wiederbenutzt aus (†)Flügelaltar, Kinder-und Wandkrippe neu geschnitzt
(vgl. Abb. 95). Zustand 1906.

skrift, når bortses fra den ovf. citerede, bevarede
frakturindskrift under storfeltets Korsfæstelsesmaleri, hvis ord knyttede sig både til maleriet og
til det underneden anbragte relief af patriarken
Jacobs død. Til dette sluttede sig endvidere de
følgende to vers på postamentets fremspring:
»Jacob paa sit Sotte:Sted
Taler, og Tolv Sønner tier;
Spaaer om Siloh, selv kuns bier
Efter Herrens Salighed.
Gid jeg og i Kamp og Nød
Maa i Troe og Haab ham ligne,
Og hans Sæd min Siæl velsigne,
Saa jeg faaer en salig Død!«

Under relieffet af Bebudelsen læstes: »Engelen
Mariæ fører Sligt et Bud som Sjæle rører. Luc: 1
V:35«, under Jesu Fødsel: »Rigest Barn her fattig ligger; Men beriig mig usle Tigger! Luc: 2
V:7«, under Omskærelsen: »Tidlig Jesu Blod
begynder At forsone mine Synder. Luc: 2

V:21«, og under Kongernes Tilbedelse: »Viise
Offer dig frembære; Jeg vil Hjertet dig forære.
Math: 2 V:11«.
Til alteropbygningen hørte som nævnt en
dåbsniche og skriftestol, tilføjet, vistnok 1759, i
form af to ens, flankerende nicheopbygninger
(fig. 88), der hævede sig over et vægpanel, som
fra alterbordet strakte sig i to gange fire fag mod
nord og syd langs korvæggene. Disse panelstykker, hver med to bredfyldinger mellem
smallere højfyldinger, dannede i midten et
stumpvinklet knæk, følgende korpolygonen.
Skrævende over dette knæk rejste nicheopbygningerne sig med svungne, akantusprydede volutsider, der kantede et svajet nichefelt og kronedes af en fremspringende rundbuegavl med
palmet og en afsluttende stråleglorie som altergavlens, flankeret af småspir. Den nordre niche
var indrettet til dåb med en ophængt dåbsengel
(jfr. s. 250), foran den søndre har præsten haft
sæde ved skriftemålet (jfr. s. 254).
223
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Fig. 93-94. (†)Altertavle nr. 2, 1757, relieffer genbrugt fra (†)nr. 1, o. 1520. 93. Kongernes Tilbedelse (s. 242).
Den knælende 'konge' stammer oprindelig fra relieffet af Marias død (jfr. s. 236 og fig. 82). 94. Omskærelsen (s.
242). Manden med lys og opadpegende hånd er formentlig oprindelig fra et †relief af Fremstillingen i Templet (s.
236). E. Rothe fot. 1906. - (†)Altaraufsatz, 1757, wiederbenutzte Reliefs aus (†)Flügelaltar, um 1520. 93. Drei Könige.

Der kniende 'König' stammt ursprünglich aus dem Relief vom Entschlafen der Gottesmutter (vgl. Abb. 82). 94. Beschneidung. Die mdnnliche Figur mit Kerze und nach oben zeigender Hand stammt ursprünglich aus einem †Relief von der
Darstellung Christi im Tempel. Zustand 1906.

Nicheopbygningernes bemaling må fra første
færd have været afstemt tavlen og siden opmalet
med den. Forneden i nicherne stod anført en lille
gåde, der i form af et spørgsmål og svar viste
hen til (og 'skjulte') navnet på ovf. nævnte Kristen Jakobsen, giveren af dåb og skriftestol o.
1759. I nord og syd læstes:
»Om nogen spør; hvo givet har
Den Daab? da bliver herpaa Svar:
Hans Navn man ey maa sette.
En Christen, som herfra gik ud,
En Jacobs Søn med Tak til Gud
Det Bethel loed oprette.
Gen. 28, v. 18-22 og 35, v. 3-7. «
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Nicherne og deres panel havde malerier, der som
tavlens kan have været Thranes værk, men som
i betragtning af deres lidt senere udførelse også

kunne være malet af en anden. De anes på ældre
fotografier (jfr. fig. 88 ). I dåbsnichens svajede
felt sås, som baggrund for den ophængte dåbsengel, Jesu Dåb i Jordan med en dalende due i
himmelstråler, hvori stod skrevet: »Denne er
min Søn den elskelige, i hvilken jeg haver Behagelighed. Matth. 3 v:17«. I sydsidens skriftemålsniche var afmalet David med harpen (og Batseba?) vedføjet ordene: »Jeg har syndet imod
Herren« (2 Sam. 12,13) samt Natan over: »Herren har ogsaa borttaget din Synd, du skal ikke
døe. 2 Sam: 12 v: 13«. Endelig havde vægpanelernes fire bredfyldinger malerier, der fra nord
viste Jesus udsender apostlene (jfr. fig. 88) vedføjet:
»Gaar hen og lærer alle Folk og døber dem i
navn Faderens og Sønnens og den hellig Aands.
Matth. 28 v: 19«, Jesus velsigner de små børn vedføjet: »Lader smaae Børn k o m m e til mig og
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forhindrer dem ikke; thi Guds Rige hører saadanne til. Marc. 10 v: 14«, Tolderen og farisæeren
vedføjet (under den første): »Gud vær mig Syndere naadig Luc: 18 v: 13« samt Kristus og synderinden, han til bords, hun liggende bag hans
fødder, vedføjet: »Dine Synder ere dig forladne«.
Den nye og 'meget smukke' altertavle sagdes
1763, få år efter opsætningen, at være udført ved
en gave af 100 rdl. fra Madam Mette Juul, og
'hjælp af de gamle billeder', ligesom tavlen
fremhævedes for sin 'nederste afdeling' med
'den gamle Jacob med sine 12 sønner om sig'.
Samme kilde angiver, at en 'ubenevnt' købmand
i Ålborg, født i Holstebro, til kirkens nytte
havde givet andre 50 rdl., som brugtes til 'en
nye font', dvs. til de formentlig 1759 tilføjede
fonte- og skriftenicher ved siderne.
Altertavlens opsætning 1757 blev foretaget
over to dage af Christen Nødskov snedker med
hjælp af en svend og en dreng, ligesom der af225
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regnedes forplejning 'en hel uge' til maleren og
hans tre folk, der hentedes fra Viborg i kirkeværgens egen vogn. At Nødskov ikke blot
havde opsat, men også udført tavlen, fremgår
vel ikke direkte, men må formodes med Frølund, der 1871 ville vide, at både Christen N ø d skov og hans søn, begge 'degne i Idom', havde
været 'ikke uheldige billedskærere'. Hvis
Nødskov således var tavlens mester, hvad også
andre arbejder af ham tilsiger, kan det meget
vel også have været ham, der snart efter tilføjede
dåbs- og skriftenicherne.
Tavleopbygningens komposition, eventuelt
med sidenicherne planlagt allerede fra 1757, er
imidlertid så veludtænkt både i sin form og teologi, at det er et spørgsmål, hvem der her kunne
have bistået sognedegnen. En nærliggende m u lighed er den involverede maler Mogens Christian Thrane, der havde medvirket til flere lignende, store barokkompositioner, således den
12 m høje alteropbygning med malerier i Børglum kirke (Hjørring amt), og som vides også at
have kunnet udfylde rollen som entreprenør
med ansvar for både snedker-, billedhugger- og
malerarbejde. Yderligere kunne stiftsbispen
Hans Adolf Brorson tænkes involveret, eventuelt tilskyndet af provsten Ebbe Kynde, der var
gift ind i Brorsonfamilien.
Hvem der end var involveret i tavlens koncipering, er det påfaldende, hvordan man har
taget udgangspunkt i middelaldertavlens disponering (jfr. fig. 81). For så vidt er denne jo bibeholdt, men det katolske hovedmotiv til Marias
forherligelse er fjernet og erstattet af den malede
Korsfæstelse, ligesom man ud over forandringen af Marias Død til Jakobs har normaliseret de
fire scener af barndomshistorien ved sammenstilling af en Bebudelsesfremstilling.
1834 fæstnedes nogle nedfaldne lister på altertavlen, 1846 blev den nymalet af Heinrich
Schaumburg, og 1859 underkastede maler Clemens Toft den en afstøvning, vaskning og mindre farveudbedring. 1881 maledes den af Carl
Kielgast, der atter gav den lidt bronze 1898. Da
var sidenicherne borttaget, eller blev det i hvert
fald før 1900 (jfr. fig. 79 og 153). 1906 betaltes en
snedker for at nedtage tavlen og indpakke de
30
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Fig. 95. (†) Altertavle nr. 2, 1757, *detaljer af fyrretræ,
som ikke er genbrugt i den nuværende kirkes altertavle (s. 240ff.): Vægkrybbe, pult (jfr. fig. 91-92) samt
Jakobs skæg og stav (jfr. fig. 89-90). I NM. Roberto
Fortuna fot. 1998. - (†)Altaraufsatz 1757. *Details aus
Föhrenholz, die im Retabel der heutigen Kirche nicht wiederbenutzt wurden: Wandkrippe, Pult (vgl. Abb. 91-92)
sowie Bart und Stab Jakobi (vgl. Abb. 89-90).
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dele, der skulle restaureres og genbruges. Storfeltets *maleri ophængtes i den nye kirkes tårn
(jfr. s. 216) og kom 1937 til Holstebro Museum
(inv.nr. 3728), hvor en konservering er foretaget
1990.
Fra en (†)sidealtertavle stammer formentlig en
figurgruppe, Nådestolen (fig. 59, 155), der er beskrevet under den nuværende kirke (s. 218).
Gruppen, fra o. 1500, kan oprindelig have udgjort hovedbilledet i en Kristilegemsaltertavle. I
1800'erne fandtes 'Faderen og Sønnen' i sakristiet, ifølge senere oplysning som led i en
yderst særegen opstilling. Fra dens øvre nedboring, 'huldet i billedet', skulle nemlig have ført
en 'kanal ned i grunden eller kælderen, og efter
sigende blev, i den katolske tid, det overflødige
vievand hældt der ned igennem, for at det ikke
skulde blive profaneret ved at blive kastet ud af
kirken'. Bag den kuriøse forklaring, meddelt
Nationalmuseet 1901, fornemmes ud over
gamle antikatolske beretninger om grædende
helgenbilleder (således i Karup, Viborg amt)
også en vis (misforstået) viden om vievands faktiske håndtering i den katolske kirke. 1898 var
gruppen lagt på kirkeloftet og forevistes her for
Eigil Rothe. 1907 overført til den nye kirkes
tårnrum.
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ALTERTILBEHØR
*Alterkalk (fig. 96), skænket 1622 af sognepræst
og kirkeværge Niels Villadsen (jfr. †gravsten nr.
6), bægeret er fornyet 1763 af Joachim Weller.
Den sjældne renæssancekalk, 18,5 cm høj, har
sekstunget fod, hvis standkant har profilering
og indprikket bort, mens oversidens tunger
dækkes af et tæt blad- og blomsterværk på prikket bund. Foden er på renæssancevis drevet stejlt
op mod det sekssidede skaft, hvis nedre led, ligesom også knoppen, er dekoreret sammen
med foden. Knoppen er sekstunget med antydede, mellemfaldende rudebosser. Det øvre
skaftled fremtræder glat med lodrette riller og
er formentlig sammenhørende med Wellers
glatte bæger, der hviler i en lille kurv i form af
en bladhvirvel (stempler savnes). Under foden
233

Fig. 96. *Alterkalk, 1622, skænket af sognepræst og
kirkeværge Niels Villadsen (s. 219, 247). I Holstebro
Museum. HW fot. 1996. - *Kelch mit Stifterinschrift,
1622.

læses med graverede versaler: »Anno 1622
Her Niels [Vill]atzen Sog[nepræst] oc Kierckwerge«.
Giveren har som kirkeværge ladet sølvet fra
en ældre †kalk indgå, idet kirkens regnskaber
1622 anfører betaling for 'kalken at omgøre og
forgylde'. I inventariet 1655 nævnes også den
tilhørende tdisk. 1682 indkøbtes lærred til to
†kalkklæder, der 1689 sagdes at være brugt om
kalk og disk i kirken og 'til de syges besøgelse'. 1703 var kalken 'brækkelig' og repareredes af Hans guldsmed (Hans Sørensen) med
tillæg af et lod sølv, og 1711 måtte både kalk og
disk loddes. 1763 fik Joachim Weller betaling for
forgyldning og for at forny bægeret og disken.
1937 overført til Holstebro Museum, men siden
235
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1989 benyttet i den nye kirke ved højtider (jfr. s.
219). Den fine og skrøbelige kalk underkastedes
1991 forsigtig istandsættelse ved Søren Weitemeyer.
En disk fra 1867 og en oblatæske fra 1891 er
overført til den nuværende kirke og beskrevet
herunder (s. 219), ligesom en smuk alterkande fra
1702 (fig. 62), der er skænket af Karen Solgaard,
og hvortil hun vistnok 1731 føjede nedenstående
†oblatæske nr. 1.
†Oblatæsker. 1) 1731, vistnok skænket af Karen
Solgaard. Forsynet med følgende indskrift:
168

»Her tages af det Jesus gav
Sin Kirke til en Føde
Før Hand Sin Aand i Fadrens Haand
Opgav og for os døde.
Ak! naar jeg tar af dette Kar,
Og deeler til de Giæster,
Som knæle ned, jeg troer og veed
O Jesu, Kiære Mester!
At du gaar ind i Siel og Sind
Det Væsen at forklare,
Hvordan din Brud du løste ud
At være uden Fare
For Helveds glød og Syndens Stød
I alle sine Dage:
Tak Jesu Sød for Livsens Brød
Du undte os at Smage. A(nn)o 1731«.
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Også kirken synes at have bidraget til æsken,
idet dens regnskaber under 1731 anfører godt 9
lod sølv til en sølvæske. Først Hofman og
Pontoppidan (1763 og 1769) anfører Karen Solgaard som giver af æsken, der 1781 må være
afløst af nr. 2 og 1871 var forsvundet.
2) 1781, udført af Joachim Weller som 'en liden nye sølv-buddike til messebrød'. 1 81 8
blev æsken 'omgjort' med tillagt sølv, 1871
øjensynligt omtalt som en 'simpel sølv oblatæske uden indskrift'.
†Alterkander. 1) 1655 nævner inventariet en ny
tinpotte til messevin, der 1693 blev loddet og
udpoleret af Hans tinstøber. 2) 1847, af kongeligt porcelæn, leveret af købmand Karl Wium,
København. Den var vistnok sort.
Sygesæt, o. 1625, med †vinbeholder (1781?), se
s. 219 og fig. 61.
Alterstager, o. 1650, se s. 220 og fig. 63. †Alterstager af træ optræder i inventarierne fra 1721 til
30
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1768, da et par gamle trælysestager afhændedes
på auktion.
†Alterbøger. 1629 anskaffedes en alterbog og en
kirkeordinans, og 1636 betaltes for skind og indbinding af kirkens bibel. 1679 skænkede Christen Linde en alterbog, 1688 forbedredes inventariet med endnu en, og 1699, 1717 og 1721 betaltes for indbinding af gamle alterbøger. En ny
bibel fik 1732 bindets fire hjørner beslået med
messing, og 1783 kom en ny koralbog med den
agende post fra København. 1820 påtegnede
sognepræsten Christian Mikkelsen Hasle, at ingen af de i inventariet anførte bøger, bibel, koralbog, kirkeritual og salmebog, var i kirken eller havde været der i hans tid. Der fandtes kun
fra enkelte af dem nogle stumper og løse blade,
som viste, at bøgerne var fortæret af fugt og
'rådenhed'. Præsten havde derfor selv foræret
kirkens alter en tysk bibel med sølvspænder og
stærkt indbundet.
*Læsepult (fig. 97), o. 1500, 136 cm høj, bestående af et aftageligt, skråtstillet pultbræt og et
cylindrisk, snoet skaft, nedtappet i en krydsfod
med udskårne drager. Pultbrættet, 29x43 cm, er
sammensat af to planker, samlet med nyere revler af fyr, og har en konisk afsluttet tap nedfældet i skaftets øvre ende, der er markeret ved
et sekssidet led. Krydsfoden, 74x72 cm, består
af to kraftige, overskrammede planker, der
yderst har form af fire dragehoveder med store
øjne, halvåbne tandgab og en antydet forkrop
med småpoter (fig. 98). Egetræet står afrenset
og mørkbejdset med enkelte rester af farve, således en smule rødt og hvidt.
Pulten, der må være anskaffet til det gotiske
korrum, har kun få sidestykker i landet, således
et nogenlunde samtidigt eksemplar fra Sønder
Borris kirke (Bølling hrd.). Den optræder tidligst i kirkens inventarier 1721; 1850 stod den i
sakristiet, hvor et 'læsestativ' 1858 blev malet to
gange med perlefarve. 1898 var pulten henlagt
på kirkeloftet. Den kom til Holstebro Museum
1937 (inv.nr. 00.84).
†Messehagler. 1635 blev kirkens hagel repareret, 1641 fik den nyt sort underfoer, og 1650
kom der atter en halv alen sort rask under haglen, 'som det andet var bortslidt'. Ifølge inven-
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tariet 1655 var haglen af rødt fløjl med sølv- og
guldkors i kniplingsarbejde. 1706, 1718 og 1730
blev den kantet med røde silkebånd, og 1747
anskaffede man en ny, der året efter kaldes broderet. 1779 var der blevet røde klude af den
ældre hagel, som 1785 afløstes af en ny i karmoisinrødt fløjl med sølvbrodering og guldgaloner; den rekvireredes fra København, hvor en
'Hr. Ørsted' fik betaling. En hagel brugtes
1844 som betræk for alterskrankens knæfald,
mens en ny nogenlunde tilsvarende samtidig leveredes af farver H. P. Feller. Den opbevaredes
1871 sammen med haglen fra 1785 i sakristiet.
1887 skaffede man gennem den stedlige manufakturhandler S. Simonsen en ny hagel af rødt
silkefløjl med guldgaloner, der var udført af
skræddermester J. Petersen på Gråbrødretorv i
København.
Alterskranken, givet 1724 af Kirsten Hartvigsdatter, er beskrevet s. 221. I den gamle kirke
udgjorde skranken kun 11 fag og var opstillet
tværs over rummet som aflukke omkring et
korgulv, der omfattede korpolygonen (jfr. fig.
80 og 88). Låger fandtes både i nord og syd, den
nordre med giverens og hendes mands initialer
(fig. 65). 1763 nævnes 'jern-sprinkelværket'
for alteret i forbindelse med giverens fundats
1720, der forpligtede kirken til at vedligeholde
et stakit omkring hendes og hendes mands gravsted på kirkegården (jfr. †gravsten nr. 29).
Måske har det 'evige' stakit skullet associere til
'alterstakittet'. Det var fra starten ikke solidt opsat, idet skranken allerede 1731 var 'færdig at
vælte o m ' og måtte hæftes med fire jern. 1780
måtte smeden reparere en af lågerne, og 1782
betaltes sadelmageren for at betrække knæfaldet, der blev fornyet 1842. Det blev i første omgang betrukket med fåreskind, 1844 med fløjl
fra en gammel messehagel. 1894 betaltes maler
Carl Kielgast for bronzering af skranken.
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Fig. 97-98. *Læsepult, o. 1500. I Holstebro Museum.
97. Helhed. 98. Detalje af foden med dragehoved.

HW f o t . 1 9 9 8 . - *Lesepult, um 1500. 97. Gesamtaufnahme. 98. Detail vom Fuß mit Drachenkopf.

DØBEFONTE, KRUCIFIKS,
PRÆDIKESTOL M.M.
†Døbefonte. 1) Middelalderlig(?). 1677 betaltes
for 'fonten at sværte'; øjensynligt kasseret med
anskaffelsen af nr. 2.
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blev den malet og forgyldt, 1859 og 1885 repareret.
3) 1888-89, af bornholmsk granit i pokalform,
leveret »fult poleret« af De Forenede Granitbrud
og Stenhuggerier ved Rønne. Fonten stod 1906
i koret midt foran alterskranken (jfr. fig. 79).
Et *dåbsfad (fig. 99), af sølv, fra 1760, hørende
til ovenstående †dåbsengel, er udført af Joachim
Weller og skænket af justitsråd Christian Sigfred
Eenholm og Anna Marie Poulsen (jfr. †lukket
stol nr. 6). Det er ovalt, 36,5x22 cm, med skævknækket fane og i fordybningen givernes graverede våbener over indprikket »1760«. Fadets
størrelse er netop afpasset, så det kunne ligge i
en forgyldt krans, som dåbsenglen holdt
frem. Siden 1937 i Holstebro M u s e u m .
†Dåbsfade. 1) Et messingfad indkøbt 1709 til
†font nr. 1, loddet 1757. 2) 1888, til †font nr. 3,
leveret af Messing- og Blikvarefabrikant Chr.
A. Wagner i København. En †dåbskande af porcelæn anskaffedes 1863. Den var vistnok
hvid. †Fontelåg. 1725 betaltes for et dækken
over fonten.
Et krucifiks fra o. 1750 er beskrevet side 221
med fig. 64. Det er ikke nævnt i regnskaber og
beskrivelser, men kan være udført af Christen
Nødskov og har formentlig tjent som korbuekrucifiks over korindgangen. 1898 lå det på kirkeloftet.
†Korskranke(?). 1650 udhuggedes to 'forrustne' dørhager til kordøren, vel som led i en
art korskranke.
†Skranke(?). 1634 blev en 'savdelle' slået for
'sprinkelværket' i søndre korskirke.
Prædikestolen fra o. 1630, tilskrevet den sydvestjyske snedker »H.P.S.«, er overført til den
nuværende kirke og beskrevet s. 222f. (jfr. fig.
68). Den havde formentlig fra første færd plads
ved korsskæringens nordøstre pille med opgang
langs korets nord væg, som det ses af et fotografi
(fig. 100, jfr. fig. 19e, 80). Det viser kurven med
en oprindelig, svajet †underbaldakin, hvis profilribber synes at løbe sammen i et hoved forneden. På himlens loft anes de †profilribber,
som fandtes indtil 1916, og stolens opgang med
udsavede balustre var - som det ses - en fornyelse fra 1700'erne. Alt træværk, inklusive ma30
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Fig. 99. *Dåbsfad af sølv, 1760, udført af Joachim
Weller, med våbener for giverne Christian Sigfred
Eenholm og Anna Marie Poulsen (s. 250). I Holstebro Museum. Museumsfoto. - *Silberne Taufschale
mit Stifterwappen, eine Arbeit von Joachim Weller, 1760.

2) 0.1759, i form af en †dåbsengel ophængt i
en samtidig nicheopbygning nord for alteret
(jfr. fig. 88), et arrangement, der kun har haft
ganske få sidestykker i landet. Englen, godt
en meter høj og formentlig udskåret i fyr, var
ophængt skråt svævende i en kæde. Den holdt i
højre hånd en palmegren, mens den venstre bar
en forgyldt krans, hvori det bevarede *dåbsfad
passede (jfr. ndf. og fig. 99). Figuren, der var til
at hejse op og ned, havde som baggrund nichen
med maleri af Jesu Dåb samt en Helligåndsdue
og citat fra Matt. 3,17, alt beskrevet under (†)altertavle nr. 2 (s. 244f.). Den særegne niche til
dåb var føjet til den 1757 opsatte altertavle, formentlig 1759, men kan meget vel være planlagt samtidig med tavlen. Ligesom selve tavlen
skyldes dåbsenglen formentlig billedskæreren
og degnen Christen Nødskov. I hvert fald havde
den ikke ringe lighed med de engle, der sås
yderst på altertavlens storgesims (jfr. fig. 88).
Englen måtte 1765 fæstnes af Jens smed, 1830
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Fig. 100. Prædikestol, o. 1630 (s. 222, 250, jfr. fig. 68) med blik ind i nordre korsarm, hvor man ser †lukket stol
nr. 3 (s. 255). A. Vorbeck fot. 1906. - Kanzel, um 1630, mit Blick auf †geschlossene Loge im nördlichen Kreuzflügel.
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Fig. 101. Prædikestolshimmel, skitse med angivelse af
de oprindelige farver på topstykkerne (s. 252). Tegnet
af Johannes Malling 1916. - Schalldeckel, Skizze mit

Angabe der Originalfarben an den

Aufsätzen,

1916.

lerifelterne, var siden 1883 egetræsådret, mens
indskrifterne stod forgyldte.
For himlens vedkommende findes nærmere
oplysning om de ældre farver, der iagttoges ved
dens istandsættelse 1916, i alt tre lag. Den oprindelige, stærkt brogede staffering dokumenterede Johannes Malling i små skitser. Grundfarven var blågrå, topstykkernes felter (fig. 101)
blågrå i en cinnoberrød arkade, mens kartoucherne stod i guld og sølv på brun bund. Englene havde hudfarve, gyldent hår, røde kinder,
gråt instrument og i øvrigt en bemaling af dragt
og vinger changerende i guld og sølv. Friseindskrifterne var forgyldte på sort bund, fremspringene grå, røde og forgyldte, listerne overalt vekslende i blågråt, grønt, brunt og cinnoberrødt.
Prædikestolen nævnes tidligst 1634, da der i
den gjordes et sæde, »som hr. Pouell Capeian
bruger«. En af sognepræst Christen Christensen Solgaard bekostet istandsættelse 1705 omfattede (i hvert fald på himlen) en ændring af
grundfarven til perlegråt, og sølvet dækkedes
overalt med zinnoberrødt og hvidt. Til minde
om istandsættelsen anførtes inde i stolen en, siden stærkt forkortet, indskrift, der 1767 læstes:
»A(nn)o 1705 lod Hr. Christen Christensen Solgaard Sogne Præst her paa Stædet reparere og
staffere denne Prædike Stoel paa sin egen Bekostning, Gud fornemmelig til Ære, Kirken til
Prydelse og andre til et got Exempel«. 1716
30
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nævnes for første gang beklædning af prædikestolen, hvortil hørte grønne bånd og snore, og
1742 betaltes for lås og nøgle til stolen, hvis oprindelige †opgang således har haft dør. 1755 beklagede sognepræst Ebbe Kynde, at prædikestolstrappen var så stejl, 'at mand kun med besværlighed kommer derop'. Opgangens fornyelse skete formentlig samtidig med de store arbejder ved altertavlen 1757 og i årene derefter.
1773 fik præsten en †fodskammel på prædikestolen, og 1842 fæstnedes nogle lister og en fylding.
En lidt større istandsættelse 1861 omfattede nymaling ved Clemens Toft, hvortil må henføres
en på himlen konstateret staffering i mørkegråt,
hvidt og forgyldning. Efter egetræsmaling 1883
fremtrådte prædikestolen som ved kirkens nedrivning.
En lysearm fra 1599 (fig. 76) ved prædikestolen
(jfr. fig. 100) er skænket af sognepræst Jens Bircherod Meldahl (1730-49) og beskrevet s. 229.
30

STOLEVÆRK M.M.
†Stolestader. De stader, der fandtes frem til kirkens nedrivning 1906, stammede i hovedsagen
fra en delvis stolefornyelse i årene 1765 og 1768
og bar derudover præg af en normaliserende
istandsættelse 1883 (jfr. fig. 19e, 79, 100). Bevaret er enkelte dele af fyrretræ, der efter nedrivningen har været genbrugt i et lysthus og nu
er i Holstebro Museum (inv.nr. 03.127-30). Af
to næsten ens *gavle er den ene komplet (fig.
102), 149 cm høj, den anden afbrudt forneden, nu
142 cm høj. Begge udgør på sydvestjysk manér
et rammeværk med to fyldinger og krones af et
topstykke i form af en pålagt muslingeskal. En
gennembrudt låge (fig. 102), 102x76 cm, og en
lignende dør, 165x80 cm, synes begge udført til
lysthusbrug af genbrugt stolepanel med udsavede balustre, der vel ikke har hørt til det egentlige stoleværk. Træværkets bemaling stammer
fra tiden som lysthus, hvor hængsler på den
store gavl har afløst ældre fra stolelåger. En
jævnførelse med fotografier (jfr. fig. 79) viser, at
de bevarede gavle må stamme fra skibet neden
for tværgangen og således fra arbejderne 1768
(jfr. ndf.).
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Stolestader nævnes tidligst 1621, da der gjordes en stol til 'rettermanden' (bødlen); 1626 repareredes 'stolen under pulpituret', og både
1629 og 1632 arbejdede snedkere ved stoleværket. 1638 brugtes 'tre fyrrefjæle og noget egetræ
til bænke og en skammel at lade børnene sidde
på i den nørre korskirke'. 1640 måtte man reparere en brækket kvindestol i 'nør side inden
kirkedøren', ligeledes en mandsstol i søndre kapel. 1642 nævnes kvindestole både på den søndre og den nordre side, mens tre stole i koret var
ødelagt ved 'folkens mængde' under kyndelmissemarkedet. 1647 gjordes døre i borgmesterens,
byfogedens og magistratens stole, der formentlig efter sædvane var forrest i skibet (jfr. Ringkøbing s. 110). 1655 udførtes 'en liden stol under
orgelværkets trappe' og efter borgmester Iver
Jensens befaling 1656 to skamler i øverste (østligste) mandsstol (vel borgmesterstolen). 1660
blev i koret opsat tre 'skamler' til skolebørn, vel
discipelstole (jfr. s. 170). 1688 nævnes stole i tårnet, og 1692 bemærkedes, at kirken ikke havde
noget stolestaderegister, hvorfor der var megen
urigtighed med stolestadernes indfæstning (den
afgift, der betaltes ved lejemålets indgåelse); byens øvrighed og kirkeværgerne ville sammen
indrette et register. Nogen orden er der k o m met, for 1711 satte man 'knappe', d.e. hatteknager, i mandsstolene, og 1716 betaltes en maler for
at sætte numre på stolene. 1717 repareredes discipelstolene i koret, mens en rektorstol fik indsat
egetræ 'til fødder'. En brudebænk fik 1736 nye
fjæle til sæde, 1769 en lås(?), og 1777 gjordes en
skammel til brudefolkene.
I en henvendelse 1755 fra Ebbe Kynde til byfogeden søgte han især om støtte til en hovedrestaurering af stoleværket og til optagelse af et
stoleregister, som kunne bringe orden i folks
pladser i kirken. Kynde anså reparationen for
højlig fornøden, da der ikke engang var 'lejde
eller fodstykke' i de øverste stader på begge sider, de fleste stole savnede bund, og overalt sås
hist og her brøstfældighed. Arbejdet påbegyndtes 1765 med god hjælp af 100 rdl., som var
skænket til formålet af handskemager Kristen
Vang og hans kone Dorthe Sørensdatter.
Samme år fuldendte Christen (Nødskov) og
30

Fig. 102. Stoleværksrester. En *stolegavl fra 1768 og
en låge, der er udført af samtidigt *stolepanel. Har
efter 1906 været genbrugt i et lysthus (s. 252). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - Reste von Gestühl,
*Wange 1768, Tür aus einem zeitgleichen *Paneel. Nach
1906 in einer Laube wiederbenutzt.

Åge snedker med en svend 12 stole i koret med
tilhørende låger, seks på hver side af midtgangen, og begyndte på istandsættelsen af det øvrige stoleværk. Ifølge Kyndes indberetning
1767 var korets 12 nye stole alle kvindestole, og
han skønnede, at det i alt ville blive til 29
mands- og 43 kvindestole med 4-6 sæder, alt
efter som stolene var lange til. Arbejdet fortsattes 1768 med 15 nye stole i kirkens nordside,
derpå 11 i syd, øst for kirkedøren, og to vest for
den, til hvilke de bevarede *gavle (fig. 102) må
have hørt. I tilbygningerne sparede man ved at
udføre stolene af de bedste af de gamle materialer, i søndre korsarm 12 'indelukte' stole (dvs.
med låger), i nordre korsarm tilsvarende otte og
i tårnet seks. De stole, der var udført af gammelt
træ, fik alle nye 'opstandere eller knapstykker'
(gavle) og i øvrigt nyt, hvor det var nødvendigt.
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Til stoleværkets maling benyttede Niels Holm
1769-70 ingredienser som 'blegrødt, sølverglød,
okkergul, brun- og kobberrødt'. Da var den af
Kynde efterlyste stolefortegnelse allerede udarbejdet; for almindelige stader anfører den alene
indfæstning, men ingen årlig afgift som ved de
efterhånden ni-ti lukkede stole, der siden 1704
havde bredt sig i stoleværket (jfr. ndf. og fig.
30

80).

1793 betaltes for overstrygning af nogle stole
og døre med bleghvidt, 1853 og 1858 repareredes stole og skamler, og 1859 fornyede man
lukketøjet på stolelågerne.
1871 beskrev Frølund nøje stolene, hvis antal
og placering stort set var uændret fra 1768. I
nordre korsarm noterede han sig en gammel
gavl med initialerne »CSSV 1693«, ligesom han
roste den i det væsentlige bibeholdte bemaling
ved Niels Holm 1769-70. Frølund kaldte ham en
'mer end dygtig' maler, der bl.a. 'på en ganske
snild måde i en åreknude' på mandsstol nr. 6
havde fået anbragt navnet på den daværende kirkeværge, Niels Særkiær, og årstallet 1770.
Istandsættelsen 1883 omfattede som nævnt en
generel overhaling af stoleværket, hvorefter alt
egetræsmaledes, og staderne fremtrådte, som de
kendes fra planen 1904 og gamle fotografier (fig.
19e, 79, 100). Som det fremgår havde bænkene
fyldingsryglæn, gavlene vest for tværgangen
var uforandrede fra 1760'erne, de øvrige tilsvarende, men med en tresidet afslutning, der kan
have været fra 1883.
Præstestole. Se ndf. †skriftestole og sakristiets
†rumindretning, der henviser til præstestolsfunktioner.
†Degnestol, 1615, stærkt fornyet 1768, oprindelig med indskriften: »A(nno) 1615 Lod Hr.
Niels Willadssen giøre denne Degne Stoel«.
1640 lagdes nogle gulvsten i altergulvet ved degnestolen. 1693 kom der en fjæl i degnens stol,
1706 og 1711 yderligere nogle planker og nye
jernhængsler. 1768 blev stolen nygjort med
'egeleede (låger) og fjælegulv'. 1845 betaltes
saddelmager Smidstrup for betrækning af degnestolen, der på ældre fotografier ses ved korets
sydvæg mellem alterskranken og de forreste
stolestader (jfr. fig. 88). Man ser en pult, der i
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sin kerne kunne være fra 1615, med to udskårne
rocaillegavle og lidt af en oventil udsvejfet låge
fra 1768.
†Skriftestole. 1) Tidligst nævnt 1679 som præstens; formentlig i koret. Den blev da færdiget
med træ og søm. 1755 kaldte sognepræst Ebbe
Kynde skriftestolene (†nr. 1 og 2) for de usleste,
han havde set. 2) Tidligst nævnt 1724 som kapellanens; i sakristiet. Den fik småreparationer
1724, 1731 og 1739, og 1746 måtte Niels Howitz
tage sig af dens knæleskammel. 1755 nævnes
stolen i ussel stand (jfr. nr. 1). 1768 brugtes de
bedste materialer ved istandsættelse af sakristiets
skriftestol, der endnu stod der 1871 uden at blive
benyttet. 3) O.1759, udført som en fornyelse
af nr. 1 i form af en niche ved altertavlens sydside, foran hvilken præsten har modtaget skriftemålet (jfr. fig. 88). I nichen, der er beskrevet
under (†)altertavle nr. 2 (s. 244ff), var malet
David og Natan samt på det tilhørende vægpanel andre scener med tilknytning til skriftemålet. 1784 anskaffedes en ny skammel til skriftestolen ved alteret.
†Lukkede stole og pulpiturer. I løbet af 1700'erne
opsatte menighedens fremmeste personer en
halv snes såkaldt lukkede stole, der havde karakter af familieloger med vægge, loft, vinduer og
døre. Danske Atlas opregner 1769 ti sådanne,
men det samtidige stoleregister udviser kun betaling for ni. Af stolene var nr. 5 og 8 'høj'- eller
pulpiturstole, idet de stod på kirkens vestpulpitur flankerende orglet, ligeledes nr. 4, der var
opsat i åbningen til søndre korsarm; efter en
ombygning 1776 havde den i modsætning til de
øvrige lukkede stole intet loft (jfr. fig. 79). Placeringen af stolene er søgt angivet på en plan
over indretningen o. 1800 (fig. 80, nr. 1-9). 1845
svaredes fortsat afgift af ni lukkede stole, der
1871 opregnes og beskrives af Frølund, som tillige oplyser navne på de enkelte stoles skiftende
brugere. Frølund forklarer Danske Atlas' angivelse af stoletallet til ti med, at der for to af de
angivne brugere skulle være tale om den samme
stol (ndf. nr. 7). Helt har han dog ikke kunnet
holde styr på de lukkede stole og måtte således
opgive at finde ud af, hvilke stole der 1769 var
angivet som købmand Hans Rasmussens og
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ægtefællernes våbener og initialer (fig. 103), nu
genbrugt som mindetavle (nr. 8, s. 275). På tavlen læses i gul skriveskrift på grågrøn bund:
»H(einrich) B(urchard) v(on) M(ünchhausen)
K(aren) S(ol) G(aard)« over deres alliancevåben
og årstallet »A(nn)o 1704«. Hans våbenmærke,
en munk, står på hvid bund, hendes på lysblå
bund; hjelmprydelserne fremtræder blå og
hvide. 1742 var Karen Solgaards gavebrev til
kirken ledsaget af en forpligtelse for fremtidige
brugere af stolen til at holde hendes begravelse i
'smuk og reenlig stand' (jfr. †gravkrypt nr. 4).
Frølund beskrev 1871 stolen med 'hendes selvlavede våben, en sol i lysblåt felt og på hjelmen
et par duer, der næbbes...'. Da stolen blev
nedtaget o. 1890, udtog man våbenpanelet og
opsatte det som mindetavle i tårnet over begravelsen. Siden 1907 i ny ramme på østre korsarms gavlvæg.
2) 1715, opsat af Jørgen Thøgersen Hvas og
hans hustru Maren Andersdatter, formentlig i
skibets nordvesthjørne under pulpituret som
pendant til nr. 1 (jfr. fig. 80,2). Inde i stolen
læste Frølund: »Gud vær mig synder nådig!
Herre Gud Zebaoth hør min bøn, Jakobs Gud,
mærk hende, ps. 84«, ligesom den bar initialer
og årstal: »J.T.S.H.M.A.D.H. 1715« for Jørgen
Thøgersen Hvas Maren Andersdatter Hvas.
1769 benævntes stolen efter købmand Hans Rasmussen (DaAtlas 799), der havde fæstet den efter
madam Hvas 1732.
3) 1717, indrettet af 'badskærer og broksnider'
Peder (eller Peiter) Matthiessen v. Ahlen østligst
i nordre korsarm (jfr. fig. 80,3), hvor den siden brugtes bl.a. af Ebbe Kynde. I hans tid er
der formentlig sket en gennemgribende fornyelse af stolen. I hvert fald kronedes den i
1800'erne af en udsvejfning med muslingeskal
som stolegavlenes fra 1765 og må således formodes tilpasset stoleværkets fornyelse i
1760'erne; fortil havde stolen bueåbninger over
fyldingspanel (jfr. fig. 100). På Frølunds tid bar
stolen, uvist hvorfor, den forlængst afdøde
løjtnant Caienus' våben (†1674, jfr. †epitafium
nr. 2), 'der i rødt skjold bærer en guld hejre med
en kugle i højre klo, og på hjelmen en del kornaks samt hans hustrus navnetræk »E.G.K.« (Ev183
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Fig. 103, Mindetavle nr. 8, o. 1890, over ritmester
Heinrich Burchard von Münchhausen og Karen Solgaard (s. 275), udført af panel med våbener fra deres
(†)lukkede stol, nr. 1, fra 1704 (s. 255). HW fot. 1996.

- Gedenktafel für Rittmeister Heinrich Burchard von
Münchhausen und Karen Solgaard, um 1890, hergestellt
aus Vertäfelung mit Wappen von ihrer (†)geschlossenen
Loge, um 1704.

købmand »Boe Christians« (jfr. ndf. nr. 2 og
10?). 1871 var stol nr. 8 på orgelpulpituret overgået til organistens brug, 1892 var de ibrugværende stoles tal nede på syv, idet nr. 1 var nedtaget, og 1903 forsvandt også nr. 5 syd for orglet, idet man her indrettede plads for sangkoret.
1) 1704, indrettet af Karen Solgaard og hendes
3. mand, ritmester Heinrich Burchard von
Münchhausen, vestligst i skibets sydside under
†orgelpulpituret (jfr. fig. 80,1), hvor parret sad
nær deres †gravkrypt (nr. 4) i tårnet, og hvorfra
Karen Solgaard siden fik udsigt til sit prægtige
epitafium (nr. 4) på nordvæggen (jfr. også alterkande, †oblatæske og *mindetavle nr. 3). Bevaret af stolen er et panel af fyr, 63x43 cm, med
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frosyne Gotfredsdatter Kaienus) i grønt skjold,
som holdes af en hund og bærer et par hvide
vinger i stedet for hjelm'. Med arbejderne 1883
blev udsmykningen dækket af egetræsfarve (jfr.
fig. 100), og 1885 satte en snedker nyt panel i
stolen.
4) Før 1723, opsat af sognepræst Søren Lugge
(jfr. mindetavle nr. 5 og †gravkrypt nr. 7) og
ifølge Ebbe Kynde udformet som et lukket pulpitur med våben for Lugge og hans 2. hustru
Helene Margrethe Helverskov (†1723). Stolen
må fra første færd have haft plads i åbningen til
søndre korsarm, hvor den 1776 blev nybygget
(fig. 80,4), så den fra kirkerummet fremtrådte
med en tresidet fremspringende fyldingsbrystning uden loft (jfr. fig. 79). Efter ændringen
1776, hvorved løjtnant Caienus' epitafium (†nr.
2) i buen ødelagdes, blev stolen ved auktion erhvervet af Simon Nyboe. 1778 satte maler Hans
Kjær grundfarve på den nye pulpiturstol, og
1831, da stolen tilhørte amtsforvalter Frederik
Christian Schierbeck, fik Heinrich Schaumburg
betaling for at overstryge den tre gange med
perlefarve og forgylde detaljer både ud- og indvendig. Frølund var 1871 klar over, at stolen
oprindelig havde båret Lugges våben, 'som ellers er mig ubekendt'. 1 8 5
5) 1726, opsat af apoteker Heinrich Mühlmann på vestpulpituret syd for orglet (jfr. fig.
80,5), hvor også Frølund nævner den. 1861
blev stolen malet, og 1903 blev den overladt til
brug for sangkoret.
6) Før 1757, opsat af justitsråd Christian Sigfred Eenholm vestligt i nordre korsarm (jfr. fig.
80,6 og *dåbsfad). Da den i 1800'erne ved en
lille muslingprydet fronton var sammenkoblet
med sin nabostol øst for norddøren (nr. 3), kan
den som denne tænkes at være helt eller delvis
fornyet i 1760'erne. 1871 sås dog endnu på stolen
'justitsråd Eenholms mærke og hustruens våben, et rødt skjold, hvori en til højre vendt, tilbageseende, stående kronet guld ørn med åbent
næb og udstrakte vinger; oventil to ved en sølvbjælke gjorte små taskesnit med en seksoddet
guld stjærne i hver. På hjelmen trende strudsfjer,
den mellemste sølv, den yderste højre rød og
den venstre blå'. Endvidere læste Frølund initia31
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lerne »C.S.E.A.M.P.« for Christian Sigfred
Eenholm og Anna Marie Poulsen og vidste at
oplyse, at hendes slægt var adlet 1713. 1885
satte en snedker nyt panel i stolen.
7) O.1760. I 1769 benævnt både efter købmand Thomas Bastrup Lund og apoteker Jakob
Elias H o f m a n n , men der var ifølge Frølund
tale om samme stol østligt i søndre korsarm (jfr.
fig. 80,7).
8) Før 1767, da benævnt efter 'Postmester
G r ø n ' , som kan være enten den daværende
postmester Peder Pedersen Grøn eller hans fader, Peder Pedersen Grøn den ældre, der var
postmester 1725-49. Stolen fandtes på vestpulpituret nord for orglet (fig. 80,8). 1861 blev
den malet; 1871 var den overgået til organistens brug.
9) Før 1767, da benævnt efter byfoged Jens
Reenberg Curtz (†1771). Den brugtes siden af
sognepræst Christian Hannibal Holm (1773-82)
og hans efterfølgere og stod 1871 vestligst i
søndre korsarm (jfr. fig. 80,9).
10?) Benævnt 1769 efter »Boe Christian«;
stolen er enten nedlagt kort efter eller er identisk
med en af de øvrige.
Til sakristiets †rumindretning hørte foruden
†skriftestol nr. 2, diverse †skabe og †kister (se
ndf.) samt den senmiddelalderlige figurgruppe
og læsepult (se ovf. med fig. 59, 97) også forskellige møbler. 1690 betaltes der for at fastslå et
†bord, og 1769 købte man på auktion efter Else
Damgaard en †lænestol, som 1857 blev fornyet.
1881 blev i sakristiet et bord fornyet og en †servante anskaffet, mens man 1897 indkøbte otte
†rørstole hertil.
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K I S T E R , SKABE, P E N G E B E H O L D E R E
†Kister. 1628 sattes et stykke egetræ i kirkekisten, og 1644 betaltes for reparation af dens lås
og nøgle, begge arbejder måske foranlediget af
krigstidsindbrud. 1667 udførtes en ny kiste til
messeklæder med beslag af 'byens smed'. Året
efter blev en gammel kiste, som stod i sakristiet,
solgt til borgmesteren, og 1733 sattes ny lås i
'halvkisten' i sakristiet, som tjente til forvaring
af messeklæderne og andre af kirkens sager.
30

257

INVENTAR I †KIRKE

gemme for kirkens kar og tøj'. Skabets placering kan vel ikke have været i søndre korsarm,
der jo ikke havde nogen nordvæg; måske sad det
i korsskæringens nordøstre pille til betjening af
altre ved korindgangen? 3) I korpolygonens
søndre mur havde Frølund endvidere opdaget et
tilmuret gemme, der måske kan have rummet et
skab.
Andre †skabe. 1676 udførte en snedker et skab
til messehaglen, hvortil hørte hængsler og
kroge. Skabet nævnes i sakristiet 1683, da det fik
nyt hængsel. 1692 nævnes et andet skab, der
med en 'spiger' blev slået fast ved fonten, og
1844 leveredes et skab til den nye messehagel.
*Pengekiste (fig. 104), 1794, til tre separate
indsamlingsformål, formentlig hospitalerne i
Helsingør, Fredericia og Holstebro. Kisten har
form som en høj jernbeslået fyrretræskasse på
plint med udsvejfede fødder, 81x40 cm, 94 cm
høj. Kortsiderne har to vandrette jernbånd,
langsiderne tre lodrette, der er ført hen over låget og her forsynet med tre høje og let ovale
pengetragte af jernblik, hvortil der indvendig
hører separate rum. Til de to ydre jernbånd hører overfaldslukker, til det midterste en indvendig nøglelås. Nyere bemaling i orange med
sorte bånd og øverst på en af gavlene frakturindskrift i sort: »De fattiges Bøsse«. Kistens funktion må forstås i lyset af en lignende offerkiste i
Ribe S. Katrine kirke, der tjente indsamling til
fordel for det stedlige hospital samt hospitalerne
i Helsingør og Fredericia, der havde kongelige
privilegier på kollekter hhv. i hele riget og i Ribe
stifts kirker. Det nævnte antal låse tyder på, at
det var denne 'kirkeblok', der 1794 udførtes af
snedker Søren Brandt, mens Søren smed fik betaling for beslag med 'påslagen lås' og to hængelåse, hvortil kom maling. Indtil 1856 stod 'kirkens gamle blok' (denne?) i koret, derefter i
tårnrummet ved indgangen. Siden 1937 i Holstebro Museum (inv.nr. 03.727).
†Pengeblokke. En 'kirkeblok', måske forgænger for ovenstående *pengekiste, måtte 1780
have ny (hænge)lås, eftersom 'skarnagtige mennesker' havde opbrudt den forrige. Deres onde
hensigt var ikke lykkedes, idet den inderste lås
havde 'givet dem afvisning'. 1784 betaltes for en
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Fig. 104. *Pengekiste, 1794, udført af snedker Søren
Brandt og Søren smed, formentlig til fordel for hospitalerne i Helsingør, Fredericia og Holstebro
(s. 257). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. -

*Geldtruhe, von Tischler Søren Brandt und Søren dem
Schmied ausgeführt, vermutlich für die Hospitäler in Helsingør, Fredericia und Holstebro, 1794.

†Privatkister. 1627 og atter 1630 klagede Iver
von Buchwald over, at han ikke havde kunnet få
udleveret de ejendomsbreve på sin gård Rybjerggård, der var hensat i en forseglet kiste i
Holstebro kirke; to andre kister stod i Velling
kirke. Det ses heraf, at Holstebro kirke efter
middelalderlig sædvane har fungeret som en art
'sikkerhedsboks' for privatfolks værdier og dokumenter.
†Middelalderlige skabe. 1) Fra begyndelsen af
1500'erne, omtalt o. 1677 som et skab i koret,
hvorpå man så Ribebispen Iver Munks (14991536) og hans domkapitels våben. Skabet må
have været indbygget i en dyb, fladbuet niche i
korets østvæg (jfr. s. 183 og fig. 22). Det var
ifølge Frølund forsvundet 1871. 2) Frølund
nævner, efter en omtale af søndre kors (arm), at
der i 'samme korses nordre væg' fandtes indmuret 'et skab af egeplanker, hvis bestemmelse
er ukendt, men som rimeligst har tjent til
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ny kirkeblok, 1790 for en ny lås til de fattiges
blok ved kirken, 1824 afhændedes en gammel
blok på auktion, og 1831 solgte man noget gammelt jern af en kirkeblok.
†Pengetavler lader sig i kirkens regnskaber ikke
altid skelne fra †klingpunge (jfr. ndf.). 1654 betaltes for en 'skuffe til de armes penge', 1701 for
'en tavle at gå med i kirken', 1718 blev der gjort
en ny tavle for Helsingørs skole, 1719 en tavle
for byens egen skole. Kirkens tavle, hvormed
må menes tavlen til kirkens vedligeholdelse, fik
1723 en blikdåse, og 1725 forsynede Jakob smed
den med et nyt skaft. 1778 lod man udføre to
nye tavler til ombæring i kirken, mens en ældre
blev repareret.
†Klingpunge. 1647 forærede jomfru Anne Sehested kirken to punge af sort fløjl med sølvsnore til at 'sanke almissepenge'. 1679 og 1680
købtes to nye almisseposer, og 1698 blev en
'tavle' repareret med silke og læder. At en 1705
anskaffet 'tavle' ligeledes havde form af en
klingpung, ses af medgåede materialer: en blikplade, fløjl, sølvsnore og silke. 1727 betaltes for
'den ene kirketavle at færdige med ny jernbøjle
og pung'.
*Pengebøsser, 1887, af jernblik. 1) (Fig. 151)
formet som en keglestub med låg, pengetragt,
to hanke og overfaldslukke, 17 cm høj. Slidt sort
bemaling. 2) Tilsvarende, med påskrift: »De
Fattiges Bøsse«. Begge er siden 1937 i Holstebro
Museum (inv.nr. 03.725-6). Sammen med dem
maledes 1887 to tilsvarende †pengebøsser 'med
skrift', den ene kasseformet (jfr. fig. 153).
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DØRFLØJE, ORGLER,
ORGELPULPITUR
†Dørfløje. Da der 1643 blev udført en ny kirkedør, genbrugte man øjensynligt jernet fra en
ældre dørfløj, og der leveredes nye egefjæle,
nagler, en lås med nøgle samt til beslag 32
skålpd. jern 'til hjælp til det gamle'. De vandrette jern var indfældet i plankerne, idet en snedker
betaltes for at indhugge tre lange jern på kirkedøren og hjælpe smeden med at hænge den.
1677 blev hængslerne på en kirkedør 'færdiget'
med jern, og 1718 blev samme dørfløj, der da

var brøstfældig, overklædt med tømmeret fra
den gamle fløj i nordsidens da tilmurede dør;
fire pd. jern blev tillagt beslagene. 1733 blev 'døren' tjæret med tilsætning af 1/2 pd. brunrødt,
og 1770 købtes til en ny dørfløj egeplanker,
skruenagler og en dobbelt lås med forblik. Ved
auktion 1808 afhændede kirken bl.a. en egedør
med jernbeslag og lås, 1840 repareredes der ved
nordre korsarms ydre dørfløj, og 1846 blev den
fornyet af snedker J. H. Vang. Både 1843 og
1849 overstrøg Heinrich Schaumburg kirkens
tre døre med perlegråt, siden gav Clemens Toft
1861 en dør fernis, 1863 en anden stenfarve.
Endelig leverede snedker N. C. Petersen 1877 en
dobbelt dør med karm og 1881 en udvendig
spidsbuet dør med tillæg af glas og jernsprosser, hvorefter kirkens dørfløje må have fremtrådt, som de kendes på ældre fotografier og
tegninger (jfr. fig. 17, 19, 33, 41).
Et i orgelpulpitur fra 1624 strakte sig 1906 ca. 2
m ud fra skibets vestende og havde adgang ad en
trappe ved tårnrummets sydvæg (jfr. fig. 19e,
80). Brystningen kendes gennem et bevaret *arkadefelt (fig. 105) og et fotografi, der viser felterne mellem flankerende pilastre; frise og postament havde glatte fremspring, de nedre afsluttet med drejede hængekugler, der, som de
udsavede hængestykker, synes at have været fornyelser fra 1766. Pilastrenes og felternes former
fremgår af det bevarede stykke af fyr, der viser
en kanneleret, jonisk pilaster med beslagværksprydbælte. Arkaden har kannelerede pilastre
med profilkapitæl og et af æggestav og spidstunger ledsaget bueslag, mens der i sviklerne ses
trekoblet bladværk. Foroven er et stykke profileret rammeværk i behold. Under en egetræsmaling fra 1883 er 1936 på det bevarede stykke
fremdraget en staffering ved maler Jens Riim
1766, mens tre andre farvelag er undersøgt.
1624 optræder i regnskabet udgifter til adskilligt slags tømmer til pulpituret samt kost i 20
dage til 'tømmermanden selvanden', og endnu
1626 gjordes noget ved orgelværkets trappe.
Farveundersøgelsen 1936 på det bevarede felt viste 'af træværkets første staffering' sølv på bueslaget, blåt på rammelisten og i øvrigt rødt i
kannelurerne, på prydbælterne og som bund i
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værende kirkes tårn (jfr. s. 216). Senest 1936 må
de fem øvrige felter være kasseret. Det bevarede
felt kom 1937 til Holstebro Museum (inv.nr.
03.733).
†Orgler. 1) Bygget 1625 af ukendt mester; det
stod på det året før opsatte orgelpulpitur i kirkens vestende (jfr. ovf.) og havde forsølvede piber i facaden. 1633 udførte 'orgelmesteren af
Ringkøbing' nogle arbejder ved piberne, og i
perioden 1663-88 blev der flere gange foretaget
reparationer ved bælgene.
2) 1705, med ét manual, bygget af ukendt mester, muligvis Elias Wernitz i Viborg. I 1762
blev det 'fornyet' (hovedistandsat og ombygget?), takket være en donation fra købmand
Christian Melchiorsen Solgaard og dennes hustru Mette Borch (jfr. †gravsten nr. 42), og
1768-69 udsmykkede Christen (Nødskov) snedker facaden med 'en Gloria, ved siderne af
samme 2 engle med basuner, og ved begge sider
af orgelværket 2 smukke fløj stykker i billedhuggerarbejde'. I en omtale fra 1871 anføres det,
at instrumentet havde syv stemmer, ét manual
og anhangspedal. 1830 blev orgelfacaden perlemalet med forgyldte prydelser. Blypiberne
og vindladen afhændedes 1861 til orgelbyggeren
Johan Andreas Ohrt og gik senere til grunde ved
en brand på dennes værksted. Træværk mv.
bortsolgtes på auktion. Et klokkespil blev genanvendt i †orgel nr. 3. På orgelpulpituret,
bag et 'stakitværk' med to aflåste døre.
3) 1861, bygget af Johan Andreas Ohrt, Gram;
restaureret, ombygget og udvidet 1883 af Frederik Nielsen, Århus. Før ombygningen lød
dispositionen, med 11 stemmer, to manualer og
pedal:
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Fig. 105. †Orgelpulpitur 1624, et bevaret *arkadefelt
fra brystningen med maler Jens Riims bemaling 1766
(s. 258). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - †Or-

gelempore 1624. Ein aus der Brüstung erhalten gebliebenes
*Arkadenfeld mit der Bemalung des Malers Jens Riim
1766.
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sviklerne. I fyldingen kunne ikke konstateres rester af det oprindelige maleri, der må have været
der, eller som i hvert fald har været påtænkt fra
første færd. Foruden orglet rummede pulpituret
en del stole; 1720 gjordes således 'skamler' deroppe. De er få år efter blevet helt eller delvis
fortrængt af to lukkede stole (nr. 5 og 8), som
flankerede orglet. 1759 repareredes orgeltrappen
af Christen Nødskov, der 1766 tog sig af 'brystværket' ved orglet, formentlig ved tilføjelse af
de ovennævnte hængeornamenter. Herefter blev
brystningen, 'efter forhen gjort akkord i provst
Kyndes overværelse', malet af maler Jens Riim,
der selv leverede oliefarver, bogsølv og guld.
Hans staffering, i hvidt, gult og guld med rødmarmoreret fylding, ses på det bevarede felt
(fig. 105). Herover er konstateret en opmaling
med gråmarmorering, formentlig fra 1830, da
orglet maledes. Den lukkede stol (nr. 8) nord for
orglet var 1871 overtaget af organisten, mens
den i syd (nr. 5) 1903 fjernedes for at give plads
til koret. Efter pulpiturets nedtagning 1906 reddedes seks fag brystning til 'museet' i den nu-
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Manual I

Manual II

Principale 8 Fod
Gamba 8 Fod
Bordun 16 Fod
Gedakt 8 Fod
Octav 4 Fod
Fløjte 4 Fod
Qvint 2 2/3 Fod
Octav 2 Fod
Pedale
Tertz 1 3/5 Fod
Dolcian 16 Fod
Trompet 8 Fod
Klokkespil (fra †orgel nr. 2). Manualomfang: C-c'",
pedalomfang: C-c'. Koppel I-P. De to manualværker
var placeret på samme vindlade. Orgelhuset havde
intet loft.
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1883 erstattede Frederik Nielsen trompeten
med en Rørfløjte 8 Fod, i manual I tilføjedes
endvidere en Fugara 8 Fod, og der etableredes et
manualkoppel II-I. Pedalstemmen Dolcian 16
Fod blev taget ud af b r u g .
Ved kirkens nedrivning blev orglet overtaget
af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing efter
forgæves at have været annonceret til salg i Holstebro Avis. 1908 opstilledes det i Gislev kirke
(Svendborg amt). På orgelpulpituret, med spillebord i orgelhusets nordside.
†Orgelfacaden, i nygotisk stil, havde fire pibefelter, af hvilke de to midterste var samlet under
en fælles overbygning og derved fik karakter af
et dobbeltfelt. De fire stolper, der indrammede
de tre hovedfelter, afsluttedes opefter som fialer.
Over pibefelterne fandtes baldakinlignende udskæringer og over midtfeltet tillige en frontispice, besat med bladornamenter. Over sidefelternes baldakinudsmykning sad en frise med to
dobbeltportaler. Facadens udformning indicerer, at den var tegnet af Ohrt eller i samarbejde
med denne. Træværket var fra første færd bemalet og forgyldt.
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TAVLER, B E L Y S N I N G M . M .
†Salmenummertavler. 1706 betaltes for to små
trætavler til at opskrive salmerne på; 1717 blev
de malet af Peiter Fyrst. Endnu 1782 fandtes kun
de samme to tavler, men 1787 opsatte snedker
Anders Hovits endnu én, 'med messing og alt', i
nordre korsarm. 1830 malede man atter salmenummertavlerne, hvoraf der 1837 var fire. 1857
tilhørte tavlerne typen med skydenumre, hvoraf
der dette år leveredes 400. 1883 fornyede snedker N. C. Pedersen nummertavlerne.
Mindetavler. Foruden nedenstående †ildebrandstavle opsatte sognepræst Jens Bircherod
Meldahl (jfr. lysearme) 1742 en præsterække- og
latinskoletavle og en bevaret ildebrandstavle (fig.
71, 73), der begge er overført til den nuværende
kirke og beskrevet derunder (s. 226, 228). De tre
tavler var oprindelig opsat sammen over hinanden, således at de udgjorde en helhed på korets
sydvæg (jfr. fig. 80). Ifølge Frølund hang den
endnu eksisterende ildebrandstavle oprindelig
30

31

under præsterække- og latinskoletavlen, mens
den ndf. beskrevne tavle afsluttede øverst. På
Frølunds tid var begge ildebrandstavler imidlertid rykket op foroven med den bevarede
øverst. Ved kirkens nedrivning var tavlerne
flyttet til korets nordvæg.
†Ildebrandstavle, 1742, opsat af sognepræst Jens
Bircherod Meldahl (jfr. lysearme) til minde om
byens brande (jfr. ovf. og s. 228). Den bar
følgende latinske indskrift: »Qvid loqvetur posteritas de avis, ubi desunt legenda nec non
A i u x a ? N o n mirum, si nobis desint hæc subsidia loqvelæ in usum posteritatis, cum nec edax
tempus, nec incuria Patrum sed vorax incendium urbis continuum seculo nostro, ut et præterito, nempe stante Consulatu trias (1) 1651 d.
1. july, (2) 1697, (3) 1698, sessante Consulatu
cum novo seculo iterum 3 (1) 1720 d. 8de april,
(2) 1733 d. 22. july (3) 1734 d. 30te juny, nil
nobis relictum voluit nisi nuda hæc nomina. Signatur posteris in gaudium, si meliora, en solatium, si deteriora maneant ipsis fata: Qvicqvid
sit? Sit porro oculus Domini tam apertus super
D o m o sua, qvam fuit adhuc inter tot circum
vibrantes flammas. Ideo cantamus: Jubila! Ebenezer, litanizamus Kyrie Eleison, optamus charis posteris secula aurea pro nostris adeo funestis«. (Hvad skal efterkommerne sige om forfædrene, når skrifter og personfortegnelser
mangler? Det er intet under, at vi mangler disse
hjælpemidler for talen til efterslægtens brug, da
hverken tidens tand eller fædrenes ligegyldighed, men byens alt opslugende ildebrande, som
har været stadige i vort århundrede ligesom
også i det forrige - nemlig tre, mens borgmesterembedet endnu bestod: 1) 1651, 1. juli, 2)
1697 og 3) 1698, og efter at borgmesterembedet
var ophørt med det ny århundrede ligeledes tre:
1) 1720, 8. april, 2) 1733, 22. juli og 3) 1734,
30. juni - intet har villet efterlade os uden disse
blotte navne. Dette optegnes til glæde for efterkommerne, hvis en bedre skæbne venter dem,
og til trøst, hvis en værre skæbne venter dem.
Hvordan det så går, så gid Gud i fremtiden må
holde lige så vågent et øje med sit hus, som han
hidtil har gjort, mens så mange flammer hvirvlede omkring det. Derfor synger vi: Jubl Ebene185
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Fig. 106. *Lysearm nr. 2, o. 1740, af smedejern, skænket af sognepræst Jens Bircherod Meldahl (s. 261). I
Holstebro Museum. HW fot. 1998. - Schmiedeeisener *Wandleuchter Nr. 2, vom Pfarrer Jens Bircherod Meldahl um
1740 gestiftet.

ser; vi beder: Herre, forbarm dig; vi ønsker vore
kære efterkommere gyldne tider i stedet for
vore egne så sørgelige). Teksten henviser til
præsterække- og latinskoletavlen, der oprindelig hang nedenunder på korets sydvæg. Kasseret
ved tavlernes flytning til korets nordvæg eller i
forbindelse med kirkens nedrivning.
†Malerier. 1) Med årstallet 1765, visende M o ses' redning. Maleriet, som Frølund kalder et ret
godt oliemaleri, hang 1871 'over indgangen fra
kirken til de lukkede stole i søndre kors'. 2-13)
1824 var tolv gamle skilderier blevet nedtaget og
de 'var så rådne' at de ikke kunne ophænges igen
'uden til stor vansir' for kirken. Da reparation
ansås for umulig, blev malerierne hensat til bortauktionering det følgende år. De ses erhvervet
af seks navngivne borgere, som hver købte to
skilderier med r a m m e . Måske var det et af
disse malerier, der 1933 blev tilbudt Nationalmuseet som stammende fra Holstebro kirke.
Det beskrives som et maleri visende »Jesus
vandrende paa Søen«, hen ved 300 år gammelt.
Tre lysekroner fra 1660, 1742 og 1788 er overført til den nuværende kirke og beskrevet derunder (s. 228f.). Nedenfor anføres deres placeringer efter 1789, da den yngstes opsætning
medførte omflytning af både de to ældre kroner
og af et kirkeskib. 1846 nævnes maling af kronernes ophængskæder, mens disses kugler fik
forgyldning. Lysekrone nr. 1, skænket 1660 af
185
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borgmester Niels Sørensen og rådmand Ib Lassen, hang 1789-1906 i koret (jfr. fig. 80, 88).
1663 købtes lys til kirkens lysekrone, der 1672
blev hejst ned til rengøring af de store lysearme.
1732 betaltes Peder Særkjær for to manglende
'tapper' til kronen, der som nævnt 1789 blev
flyttet fra sin oprindelige plads. Lysekrone nr. 2,
skænket 1742 af Niels Nielsen Nyboe og Maren
Nielsdatter Juul, hang 1789-1906 i kirkens 4.
fag fra øst (jfr. fig. 79). Lysekrone nr. 3, skænket 1788 af Christen Lassen N y b o e , må ved
ophængningen 1789 have fortrængt en af de to
ældre kroner eller kirkeskibet. Dens plads er
ikke nævnt, men har formentlig været i søndre
korsarm.
Lysearme. 1) En lysearm (fig. 76), af messing,
ifølge indskrift udført 1599 af Hans Rogier i
Amsterdam, er overført til den nuværende kirke
og beskrevet s. 229. Den har formentlig oprindelig hørt til i et privathus, idet sognepræst Jens
Bircherod Meldahl (1730-49) skænkede den til
kirkens prædikestol; her sad den endnu o. 1900
på hvælvpillen som lysgiver for præsterne (fig.
100). Samme præst (jfr. præsterække- og latinskoletavle samt ildebrandstavler 1742) havde
skænket yderligere fire lysearme af smedejern
(ndf. *nr. 2-3 og †nr. 1-2). 1685 betaltes for en
ny pibe i lysearmen ved prædikestolen, 1765 for
en reparation.
2-3) To *lysearme (fig. 106-07) af smedejern,
fra o. 1740, skænkedes tillige med to nu for248
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svundne (†nr. 1-2) af sognepræst Jens Bircherod
Meldahl (1730-49, jfr. nr. 1). Deres svingbare
arme er forskellige. Den ene (nr. 2) er 68 cm
lang i form af et vandret rundjern, der yderst
gør et svaj opad og ender i et stiliseret slangehoved, mens undersiden ledsages af en ranke med
bølgespiraler. Den anden (nr. 3), 33 cm lang, har
en mere gennemført slangeform, idet armen
danner et elegant S-slyng med både et fremrakt
slangehoved og en spiralsnoet halespids.
Vægpladerne er ens, i form af en spidsoval
kartouche med midtbule, ligeledes de enkle lyseskåle, der er tappet (aftageligt) gennem slangehovederne. Jernet har rester af sort bemaling.
Ebbe Kynde nævner 1767 de fire jernlysearme
sammen med messingarmen på prædikestolen
(nr. 1) og anfører Meldahl som giver af dem alle.
Dette modsiges for så vidt ikke af formerne, idet
især den mindre jernarm (nr. 3, fig. 107) klart
fremtræder som en efterligning i jern af den importerede messingarms renæssanceformer. Man
må tro, at Meldahl ved en samlet gave har tilgodeset prædikantens og menighedens behov
for lys. At jernlysearmene har skullet lyse ud
over bænkeraderne fremgår vel også af den enes
påfaldende længde. 1785 måtte Jakob smed reparere en lysestage. 1837 var kun tre jernlysearme i behold, der da vistnok bl.a. tjente som
lampetter i de lukkede stole. Én ses på et fotografi 1906 opsat i buen til søndre korsarm under
pulpiturstol nr. 4 (fig. 79). De blev 1907 overført
til den nuværende kirke (jfr. s. 216) og kom 1937
til Holstebro Museum (inv.nr. 03.729).
†Lysearme. 1-2) 0.1740, af smedejern, formentlig svarende til ovenstående *lysearme nr.
2-3. 3-6) O. 1750, af messing, den ene ifølge
Kynde med to arme og givet af (konsumtionsforpagter) Lauritz Frandsen, en anden af klokkeren Jens Sahl og (snedker) Niels Hovits. 7-8)
1790, af messing, leveret til orglet af gørtler Klemens Nørgaard. 1857 måtte gørtler J. Hansen
reparere den ene, og 1861 måtte han atter tage
sig af en lysearm ved orglet, mens en anden blev
omstøbt.
†Ildpander og †ildpotter. 1700 anskaffedes en
ildpande, 1714 gjorde Jakob smed en ny ildpotte, og 1727 betaltes for reparation af ildpan278
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Fig. 107. *Lysearm nr. 3, o. 1740, af smedejern, skænket af sognepræst Jens Bircherod Meldahl (s. 261). I
Holstebro Museum. HW fot. 1998. - Schmiedeeisener
*Wandleuchter Nr. 3, vom P/arrer Jens Bircherod Meldahl
um 1740 gestiftet.

den, som klokkeren brugte til at hente ild i til at
tænde lys med. 1748 leverede Jakob smed en ildpotte, og 1753 betaltes for en ny potte af kobber
til at hente ild i.
Et kirkeskib (fig. 77) fra midten af 1700'erne,
skænket af Niels Nielsen Nyboe, hænger i den
nuværende kirke og er beskrevet s. 230. Det
blev 1789 flyttet fra den oprindelige plads, formentlig til sin senere kendte i buen til nordre
korsarm (jfr. fig. 100). 1808 betaltes en reparation, som man lod foretage 'af de her værende
engelske fanger'. Til arbejdet medgik bl.a. tre
alen dug til sejlene, hamptråde og af farver en
potte berlinerblåt, kønrøg, gult, cinnoberrødt
og bleghvidt. 1868-69 blev skibet nytilrigget og
1898 atter istandsat af maler Carl Kielgast, der
lod takkelagen omrigge og gav skroget de nuværende farver.
†Ligbårer. 1632 blev ligbåren istandsat med
jern og tømmer; atter 1672 betaltes for tømmer
til en ligbåre, og 1692 måtte 'den liden ligbåre'
repareres. 1708 fik en ligbåre forstærkning, idet
der blev slået jernskinner på den. 1730 sattes nye
ben på en båre, der derpå maledes, og atter 1753
tog Niels Hovits sig af en båre. 1816 nævnes en
særlig fattigbåre, som da blev sat i stand med tre
jernstivere af H. C. Lund. En †ligvogn, leveret
1865 af C.F. Møller, blev forsølvet af Clemens
Toft og forsynet med skaberak til hestene. Sam30
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tidig anskaffedes en sort kappe og trekantet hat
til kusken. 1883 blev vognen malet, 1887 repareret og sortlakeret med sølvbronzering, og 1901
måtte hjulene sættes i stand. Vognen blev solgt
1920.
†Ligklæder. 1688 havde kirken to ligklæder, af
hvilke det ene fik påsyet frynserne med silke.
Klæderne lejedes ud, således optræder 1689 indtægter fra udlån til præstegårdene i Hjerm og
Gjellerup. 1699 blev der syet med silke på et
ligklæde, der 1700 var i brug både hos degnen i
Hjerm og i Nørre Felding.
31
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TÅRNURE OG KLOKKER
†Tårnure. 1) Hvornår der tidligst er opsat tårnur
er uvist, men 1616 fik sejermageren (urmageren)
betaling for at reparere sej erværket, og 1632
købtes nye reb til lodderne. Måske har dette
meget tidlige ur eksisteret helt til 1881, da der
opsattes et nyt, mens det kasserede ur 1894 blev
solgt som gammelt jern og messing. Regnskaberne vidner om talrige reparationer og nævner
en lang række håndværkere. 1640 omtales en Peder kleinsmed, 1650 Niels (»Nicolaus«) sejermager fra N y k ø b i n g , 1666 Jacob smed i Hjerm,
1669 Jesper smed i Kvium (Hjerm sogn), og
både 1718 og 1723 tilsås værket af Jens D a m gaard, der må have boet andetsteds, da han
skulle have vognleje. Arbejderne 1718, der kostede 27 sldl., kan måske have været udskiftning
af en spindelgang med en hagegang. I hvert fald
havde uret 1738 pendul. Og når der 1768 lagdes
en ny jernring om den ene 'lodspand', tyder
det på, at et eller flere lodder har været af træ
fyldt med kampesten. 1753 reparerede Jens
Hansen uret, 1757 Jens smed, 1765 Gregers
smed, 1760, 1775 og 1785 urmager Christen
Burlund, 1787 urmager Anders Knudsen i
Idum, 1800 Bent Nielsen (fra Ulfborg) og 1808
Poul Martinus. 1830 ønskede kirken et nyt
tårnur udført af Søren Nielsen i Bjerge (Vigsø
sogn, Thisted amt), men 1836 endte det med en
hovedreparation ved urmager Jens Madsen
Boyhus fulgt af mindre reparationer 1843 og
1845 af Jens Schou. 1852 var uret i København, vel til istandsættelse, og 1894 blev det
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som nævnt solgt. †Urskiver nævnes tidligst
1703, da sejerviseren repareredes. 1725 fornyede
man øjensynligt sejerværksskiven med brug af
to tørre fjæle, syv alen lange; den færdige skive
malede og forgyldte Peter Først (Peiter Fyrst).
1742 var kirkeviseren 'ganske fra hinanden' og
måtte repareres og males, og 1815 opsattes en ny
skive, til hvis viseres forgyldning der 1818 brugtes ægte bogguld. 1865 maledes en ny klokkeskive fire gange dybblå med cifre og sort krans,
ligesom de to visere maledes to gange med
gult. Skiven vendte da mod syd.
2) 1881, købt af urmager S. Chr. Nielsen for
1085 kr., af hvilke en unavngiven borger i byen
skænkede de 1000. Uret fungerede indtil kirkens nedrivning og blev da købt af firmaet Bertram Larsen, som leverede den nye kirkes tårnur. Med uret fulgte øjensynligt to nye †skiver på
hhv. tårnets nord- og sydmur; de fremtræder på
fotografier hvide med romertal (jfr. fig. 35-36).
Klokker. Fra midten af 1600'erne og frem til
1770 vides kirken at have haft fire klokker. Ud
over den bevarede *stormklokke fra 1470 (fig.
108) hang i tårnet en noget mindre, benævnt
'tolvklokken' eller den 'daglige' klokke (†nr. 3),
mens to små klokker (†nr. 1-2) hang i søndre
korsarm (som tidligere messeklokker) indtil
1649, da også de fik plads i tårnet. 1656 anskaffedes et hjulnav til foring af klokkerebshullerne i hvælvene under klokkestokværket. 1715
fik de to store klokker nye trækstænger af eg, og
1730 fik begge istandsat akslerne. Efter at tolvklokken 1770 var nystøbt (nr. 2) af malmen fra
den gamle med tillæg af to 'ubrugelige og unyttige' små klokker (†nr. 1-2), nævner kirkens inventarier herefter kun to klokker, der 1785
begge fik nyt jernværk. 1904 hang *stormklokken (nr. 1) i østre tårnglug, tolvklokken (nr.
2) i den søndre (fig. 19a-d). Om klokkeringningsskikke se s. 164.
*1) (Fig. 108), 1470, byens stormklokke, ifølge
indskrift bærende navnet »Hosianna«, støbt af
mester Klavs og skænket af borgmester Poul
Juul (jfr. †kalkmalerier s. 210f.). Klokken,
tvm. 79 cm, har profil ved overgangen mellem
legeme og slagring og om halsen en profilkantet, tolinjet plattysk indskrift med reliefminusk31
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borgmesteren lidt underfundigt har kaldt klokken både Hosianna og sit eget navn, hvorved
den jo sandt kunne udsige: 'en borgermester er
jeg'.
1644 fik klokken en ny aksel af kirkens eget
træ samt tillæg af 20 skålpd. jern, 'som det
gamle jern ikke kunne tilstrække'. Der blev i
borgmesters og 'dommermands' nærvær tinget
med Peder murmester om klokkens ned- og opvinding af tårnet, og de, der gjorde det, fik mad
og øl for deres umage. 1756 fik stormklokken
nye pander (lejer), og 1869 gjorde smeden nye
beslag til den. 1893 blev den nedtaget og sendt
til Århus med henblik på omsmeltning, hvortil
kirken havde modtaget en gave fra fru Henriette
Narklit. Pga. Nationalmuseets mellemkomst nøjedes man dog med at reparere klokken, der derpå
tjente igen til 1906. Da solgte kirken klokken til
De Smithske Jernstøberier i Ålborg, som afhændede den til Nationalmuseet (inv.nr. D 6359).
2) (Fig. 78), 1770, tolvklokke, støbt af Caspar
König i Viborg, overført til den nuværende
kirke og beskrevet s. 231. Klokken støbtes med
brug af malmen fra nedenstående †klokker nr.
1-3.
†Klokker. 1-2) Småklokker, tidligst nævnt
1629, da de blev (ny?)ophængt i søndre korsarm, hvortil medgik jern til 'beslåning' og tømmer til ophænget. Klokkernes størrelse tyder på,
at der var tale om middelalderlige messeklokker, som måske havde hørt til altre i søndre
korsarm og derfor havde været ophængt i dens
tagværk. 1649 blev de efter borgmester og råds
begæring flyttet til tårnet og ophængt med nye
aksler i et glamvindue. 1679 fæstnede Jakob
smed og to karle de små klokker, som var 'nedskreden' i tårnet, og 1730 blev de to små klokker, som var ganske ubrugelige, gjort i stand
med nye aksler. Omstøbt 1770.
3) Tolvklokke, tidligst optrædende i kirkens
ældste inventarium 1655. Den fik 1746 istandsat
rebet med læder, der leveredes af Jakob sadelmager. 1766 var klokken revnet, hvorfor man
måtte bruge to 'træer' som lad under den, da
klokken skulle bakses ud af glamhullet for at
blive repareret. Klokken viste sig imidlertid
ubrugelig og omstøbtes 1770.
290

Fig. 108. *Klokke nr. 1, 1470, stormklokken, ifølge
plattysk indskrift støbt af mester Klavs og skænket af
borgmester Poul Juul (s. 263). I N M . Roberto Fortuna fot. 1998. - *Glocke, 1470, die Sturmglocke. Laut

plattdeutscher Inschrift ein Guß des Meister Klaus, und
vom Bürgermeister Poul Juul gestiftet.

ler, hvis ord er adskilt af kors med fligede ender
(fig. 152): »Anno d(omi)ni m cccc lx un(d)xhelp
got un(d) maria osana hete ik messter klaves he
maket mich pavvel yul hete ik ien borghermesster bin ik« (I Herrens år 1470, hjælp Gud og
Maria! Hosianna hedder jeg, mester Klavs støbte
mig, Poul Juul hedder jeg, en borgermester er
jeg). Indskriften har været læst og tydet noget
forskelligt, idet det bl.a. har været anset for
usandsynligt, at klokken og borgmesteren begge
skulle sige 'jeg' om sig selv. Om ovenstående
læsning kan der dog næppe være tvivl. Og i
betragtning af, at der ikke er tale om nogen
egentlig kirkeklokke, men om byens stormklokke, kan det vel udmærket være muligt, at
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Fig. 109. Mindetavle nr. 2 (s. 270), o. 1685, over Christen Lindes seks børn Ib, Bertel, Maren, Jep, Maren og Jep.
HW f o t . 1 9 9 7 . - Gedenktafel für die sechs Kinder Christen Lindes, um 1685.

GRAVMINDER
Oversigt. Af den gamle †købstadskirkes rige gravminder er hovedstykkerne reddet over i den nuværende kirke, først og fremmest de to fornemme epitafier over Christen Linde 1667 (nr. 1) og over Rudolph
Gersdorff og Karen Solgaard 1720-30 (nr. 4). Fire
andre, enklere mindetavler (nr. 2, 5-7) er 1907 indmuret i kirkens vægge, mens en enkelt (*nr. 3) siden
1937 er i Holstebro Museum. Yderligere tre †epitafier
og mindetavler var forsvundet allerede før kirkens
nedrivning, men kendes gennem skriftligt kildemateriale.
Anderledes hårdt er det gået ud over kirkens utallige gravsten, der frem til tiden o. 1800 lå over gravene
i kirkegulvet og på kirkegården. Kun tre sten er i
behold, ingen med personoplysninger, men den ældste er formentlig lagt over Christen Jepsen Linde
(Christen Lindes far), †1652, og velnok bevaret af veneration for dette familieskab. I øvrigt afhændede
kirken udslidte og hjemfaldne sten til at genbruge
som helt eller delvis nyhuggede gravsten eller simpelt
hen som trappesten og byggemateriale i byens huse.
Med kirkens ophør som gravplads solgtes ud ved
store gravstensauktioner 1797 og 1807, da 33
gamle gravsten afhændedes til navngivne borgere;
Laurits Nielsen Kjær erhvervede to fra midten af
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1700'erne og bevarede dem for efterverdenen ved
omdannelse til mindetavler (nr. 6-7) over sig selv og
sine forældre. Endnu 1859 så den engelske rejsende
Horace Marryat i et hjørne af kirkegården, 'lige ved
hovedgaden', ti gravsten, der ventede på at blive
solgt, 'enkelte var virkelige pragtstykker. Det er oprørende, at regeringen tillader det'. En del genbrugte gravsten skal siden hen have kunnet ses som
afslidte trappesten, men de fleste sagdes 1939 at være
'indbyggede og forsvundne'. Hovedkilden til vor
viden om kirkens over 60 kendte †gravsten er pastor
Ebbe Kyndes indberetning 1767, påfaldende bl.a. ved
oplysningen om det store antal gravsten, der da var
beliggende udenfor på kirkegården; i kirkegulvet
nævner han kun to (nr. 16, 38). Nogle af de mange
sten var vel udført til kirkegårdsbegravelser (således
†gravsten nr. 29). Men man må tro, at der engang
mellem 1755 og 1767 er sket en større gulvistandsættelse med udflytning af gamle gravsten.
Med kirkenedrivningen 1906 tømtes og fjernedes
også de under gulvet indrettede begravelser, først og
fremmest kirkens syv †gravkrypter, der var indrettet
mellem midten af 1600'erne og 1730, og hvis placeringer er søgt angivet på en plan (fig. 123). Krypternes indhold af kister og tilbehør blev 1906 regi292
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streret af Eigil Rothe og Chr. Axel Jensen, og året
efter blev de bevarede kisteplader og -beslag opsat på
væggene i den nye kirkes dåbsværelse, mens ovennævnte *epitafium (nr. 3) fik plads i kirkens 'museum' i tårnet (jfr. s. 215). Herfra er stykkerne 1937
overført til Holstebro Museum, idet dog en del mindre udstillingsegnet kistetilbehør er forblevet i kirkens varetægt.

Det meget store og prægtigt udskårne epitafium (412x325 cm) kan tilskrives billedhuggeren
Christen Jacobsen i Romlund nord for Viborg. Storfeltets originalmaleri af ægteparret
(fig. 113) var skjult af et yngre og mere 'moderne', vistnok fra 1688, frem til en restaurering
1984, da det seneste maleri blev aftaget og ophængt for sig (fig. 112). Det sekssidede storfelt, i bred indramning med flammelister, gennembrudt rankeværk og fugle, omgives helt af
kraftigt, viltert bruskværk med udskårne frifigurer, symboler og masker. Flankerende storfeltet står i blomsterbladsnicher store figurer af
Troen (fig. 114) og Håbet, der som fodstøtter
har vrængemasker med tunger, der rækker langt
ud af munden. Troen og Håbet flankeres af
yderligere to dyder yderst, Retfærdigheden (fig.
114) og Kærligheden, begge stående som småfigurer på en blomsterprydet konsol. Til storfeltet
slutter sig forneden et bredovalt skriftfelt, der,
som hele epitafiet, bæres oppe af en lille, nøgen
atlant af beskedent hankøn, knælende på en
hængekonsol med vindrueklase (fig. 110). Ved
malerifeltets top er en lille genius på vej ned med
sejrskransen til de afdøde. Herover flankeres et
noget mindre skriftfelt af to hænder, som kommer ud af bruskværket og fremholder Kristi Lidelsesredskaber. Øverst åbner bruskværket sig
som et helvedesgab for epitafiets kronende figur, den opstandne Kristus, som står på en jordklode omvundet med den gamle slange. Ud for
lidelsesredskaberne står ved siderne to basunblæsende engle på konsoller, mens man yderst
ser de dødes sjæle frigøres som to duer, der går
på vingerne.
Det genfremdragne, originale portrætmaleri,
olie på træ, viser ægtefællerne knælende i bøn på
en brun pude, let vendt imod hinanden (fig.
113). Begge fremstår som midaldrende, Christen Linde (da hen ved 40 år) med lysbrunt, skulderlangt hår, overskæg og lille fip, sortklædt
med en hvid nedfaldende krave. Dorothea Solgaards runde hoved bærer under sort beklædning et hvidt pandelin, kjolen er sort med skuldrene dækket af en hvid gennemsigtig krave, og
hendes hvide underklædning smykkes ved
håndleddene af plisserede manchetter med sløj296
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1) (Fig. 111), 1667, over Christen Christensen
Linde, <†1706, 80 år gammel> og hans kære hustru Dorothea Nielsdatter (Solgaard) <†1685, 46
år gammel>, der 8. okt. 1667 havde ladet
»den(n)e Epitaphium bekoste oc forferdige,
Dette Guds huus til hæder oc prydelse, dem self
oc andre til Dødeligheds erindring oc udødeligh(eds) haab ... De haffver afflet tilsammen 9
Sønner oc 8 Døttre ...« (jfr. nr. 2 og †gravkrypt
nr. 3).
295

Fig. 110. Epitafium nr. 1, 1667, udsnit. Atlant bærende epitafiet (s. 266). HW fot. 1996. - Epitaph Chri-

sten Lindes, 1667. Ausschnitt mit das Epitaph tragendem
Atlanten.
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Fig. 111. Epitafium nr. 1 (s. 266), 1667, over Christen Christensen Linde til Volstrup og hans hustru Dorothea
Nielsdatter Solgaard. HW. fot. 1996. - Epitaph für Christen Christensen Linde zu Volstrup und seine Ehefrau, 1667.
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fer. Baggrunden er sort, og foroven omgiver en
strålekrans Jahves navn (på hebraisk), mens to
palmesvingende genier slutter sig til det ovenover udskårne, idet de fra siderne er på vej for at
sætte hver sin laurbærkrans på de afdødes hoveder.
I sin lidt stereotype gengivelse hæver dette
oprindelige maleri fra 1667 sig ikke over almindeligt provinsniveau. Det senere indsatte maleri

Dorothea Solgaards ansigt fremstår nu smallere
med alderens kendetegn i form af rynkedeller
ved halsen. Pandelinet har moderigtig kruset besætning ved siderne, om halsen ligger en flettet
guldkæde, om venstre håndled en svær spiralarmring. Ægteparret er vist på mørkegrå baggrund under et gyldent draperi med hængekvaster.
Træværkets bemaling skyldes maler H. F.
Svendsen 1907, men er istandsat og afstemt
1984. Skæringerne står på en sortgrå bund,
bruskværket er gråt med gyldne kanter, mens
figurerne har hudfarve med kindrødt og forgyldte dragter. Derimod er indskrifterne originale (omend opmalede) i forgyldt fraktur på sort
bund. I topfeltet læses: »Iohannis ii (11,25-26).
Jeg er Opstandelsen oc Lifuet, H u o som Troer
paa Mig, hand skal Lefue...«, mens gravskriften
(jfr. ovf.) er anført i feltet under maleriet.
Epitafiet har sin nærmeste parallel i Enevold
Berregaards og Anne Søes epitafium fra 1684 i
Thisted kirke (DK Tisted 51), hvor Christen Jacobsen bl.a. har gentaget motivet med den lille
bærende atlant. Som det fremgår af indskriften, er epitafiet udført 1667 og viser dermed, at
Christen Linde allerede da planlagde den begravelse, han 1670 lod indrette under gulvet sydligst i søndre korsarm (se †gravkrypt nr. 3). Den
noget senere indsætning af et ny maleri (fig.
112), der tydeligvis skyldtes ønsket om en mere
tidssvarende og repræsentativ fremstilling, kan
vel være foretaget endnu i hustruens levetid (før
1685), men er formentlig sket 1688, da der betaltes for rengøring og maling af epitafiet.
Om træværket har været malet før (i 1667?) vides ikke, idet der ved undersøgelser 1979 og
1984 kun er konstateret beskedne rester af kridtgrundsstaffering fra 1600'erne. Derover ligger
en bemaling i perlefarve, hvidgråt og hudfarve,
formentlig fra 1830, da epitafiet blev vasket, afpudset og malet. Denne staffering dannede
grundlag ved en reparation og maling, udført af
maler Clemens Toft 1859, og siden for den nuværende bemaling.
I den gamle kirke havde det vældige epitafium
plads på nordvæggen i tredje fag (jfr. fig. 123,
153). Dets nuværende opsætning på østre kors24
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Fig. 112. Christen Linde og Dorothea Solgaard, sekundært maleri (o. 1688?) fra epitafium nr. 1, aftaget

1 9 8 4 ( s . 2 6 7 , j f r . f i g . 1 1 3 ) . H W f o t . 1 9 9 6 . - Epitaph mit
zweitem Gemälde von Christen Linde und Dorothea Solgaard (um 1688?), abgenommen 1984.

(fig. 112), olie på lærred, er finere og mere individualiseret i sin karakteristik, omend stadig i
den hollandske tradition fra midten af
1600'erne. Billedet viser ægtefællerne som
knæstykker, stående let vendt mod hinanden,
hun med foldede hænder, han med hænderne
lagt ind i hinanden foran kroppen. Ægtefællerne
må være vist, som de så ud kort før hendes død
1685, han nu fyldig og velnæret med sølvgrå
allongeparyk, sort klædning og stor halsklud.
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Fig. 113. Christen Linde og Dorothea Solgaard, det originale maleri fra 1667 på epitafium nr. 1, fremdraget 1984
( s . 2 6 6 ) . HW f o t . 1 9 9 6 . - Epitaph, 1667, Originalbildniss von Christen Linde und Dorothea Solgaard, freigelegt 1984.

arms sydvæg skete 1906 yderst lemfældigt, idet
man udelod flere rammestykker og nøjedes med
at spigre storfeltet og flere af de større enkeltdele
direkte til muren. Herpå er der rådet bod ved
302

istandsættelsen 1984, da en del rammetræ fornyedes, ligesom der blev suppleret lidt på skæringen, bl.a. ved en basunengels vinge. Det 1984
fremkomne, oprindelige maleri kunne kon-
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Fig. 114. Epitafium nr. 1, 1667, udsnit. Troen og Retfærdigheden (s. 266). HW fot. 1996. - Epitaph, 1667.

Ausschnitt mit Tugendfiguren, Glaube und Gerechtigkeit.

krypt i søndre korsarm (s. 282, jfr. fig. 33). Den
brede tavle er seksdelt, idet der til en afbildning
af de seks døde, svøbte børn forneden hører seks
rundbuede felter midt hen over tavlen med den
enkeltes gravskrift i indhuggede versaler. Bueslagene rummer en fortløbende overskrift:
»Christen Christensen Lindes s(alige) Børn oc
forhensændte Himmelplanter«, mens der på et
skriftbånd under gravskrifterne læses med reliefversaler: »Her d(i)sse Been som hvile sig
uden al Meen skal visselig med Siæl oc Krop
igien staa op til Glæde stor i Engle Chor«. På
tavlens øvre del er over de to midterste felter
fremstillet et lindetræ, over de to ydre våbenskjolde med Christen Lindes sammenskrevne
initialer »CCSL« og hustruen Dorothea Nielsdatter Solgaards »DND«, begge holdes af svævende engle, der i de frie hænder bærer Kristi
lidelsesredskaber. De velhuggede relieffremstillinger er udført på en nopret bund, de døde børn
såpas individualiserede, at der kan skelnes mellem drenge og piger (fig. 115).
Den omstændighed, at børnene alene nævnes
som Christen Lindes, lader formode, at tavlen
ikke er udført straks efter det senest døde barns
nedsættelse 1672, men først efter hustruens død
1685. Mindetavlens oprindelige plads var som
nævnt udvendigt i søndre korsarmsgavl over
døren til Lindes gravkrypt (fig. 33), hvor den
omtales 1769 (DaAtlas 799, HofmFund IV, 650)
og 1871, da børnene siges at være udhugget 'liggende ligesom paa bakker'. Tavlen er siden
1907 indmuret i den nuværende kirkes tårnrum,
på østvæggen.
*3) (Fig. 116) o. 1709, over ritmester Heinrich
Burchard von Münchhausen, Karen Solgaards
3. mand, efter at han var faldet i den spanske
arvefølgekrig (jfr. †gravkrypt nr. 4). Tavlen,
der savner indskrift, markerer afdødes profession ved at udgøre en særegen våbentavle med
hans krigerudstyr fæstnet til en sortmalet plade
af fyrretræ i forgyldt profilramme. Herpå sidder
i midten hjelmen, af den gammeldags tyrkisk
inspirerede type, derunder kyrasset, der til venstre flankeres af en kårde, hvis pendant til højre
nu er forsvundet (øskner ses). Nederst på rammen står de to sporer, flankerende det påmalede
185

serveres uden supplering. Det yngre blev som
nævnt taget ud og er efter udbedring med nyt
lærred ophængt i en smal ramme lige øst for
epitafiet på korsarmens gavlvæg.
2) (Fig. 109) o. 1685, over Christen Christensen Lindes seks børn »oc forhensændte Himmelplanter«, Ib Linde, *9. okt. 1665, †6. april
1666, Bertel Linde, *8. dec. 1666, †1667 i sin alders 33 uger, Maren Linde, *21. dec. 1667 og
levede 12 dage, Iep Solgard Linde, *5. april
1669, †29. maj 1671, Maren Linde, *23. april
1670, død i hendes alders 11 dage, Iep Solgard
Linde, *25. juni 1671, †20. maj 1672.
Mindetavle af sandsten, 85x185 cm, indtil
1906 opsat udendørs over døren til Lindes grav303
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Münchhausen-våben, der 1871 fik følgende beskrivelse af Frølund: 'en til højre side gående cisterciensermunk med nedhængende sort kappe
på ryggen, i sin højre hånd holder han en stok,
på venstre arm hænger en lygte og i hånden holder han en rød rem, hvori hans breviarium hænger i et rødt futteral; på hjelmen en munk ligesom i skjoldet'. Skjoldets nu blå bund var forgyldt ifølge Frølund, der videre opregnede det
ophængte udstyr som 'hjelm, brynje, sværd og
sporer'. Hjelmens fjerbusk var da forsvundet,
og om harnisket sagdes, at det ikke havde været
båret af den afdøde, men var gjort til prydelse.
Tavlen var 1871 flyttet fra sin oprindelige plads
på korets nordvæg til sydvæggen overfor, over
degnestolen (jfr. fig. 123). 1907-37 i den nuværende kirkes tårn, nu i Holstebro Museum
(inv.nr. 3735). Til tavlen hørte to †gravfaner
'med pallask, storm hue og brystværn' ophængt
'oppe ved alteret'. De var forsvundet på Frølunds tid.
4) (Fig. 117) 1720-30, Rudolph, Friherre af
Gersdorff, ud af de Gersdorffers og Nostitzers(!)
stamme (jfr. †gravkrypt nr. 4 med *kisteplade
nr. 2). Han begyndte sit prisværdige liv til Veiche i Schlesien år 1660. Hans herlige dyd blev
bekendt i Danmark, hvor han trappevis opsteg
fra et anseligt embede til et andet, indtil han fik

271

185

27

185

Fig. 115. Maren Linde, 'lefvede 12 dage', udsnit af
mindetavle nr. 2 (s. 270). HW fot. 1998. - Maren
Linde, 'lebte 12 Tage', Ausschnitt aus Gedenktafel, um
1685.

Fig. 116. *Epitafium nr. 3 (s. 270), o. 1709, over ritmester Heinrich Burchard von Münchhausen. I Holstebro Museum. HW fot. 1996. - *Epitaph für Rittmei-

ster Heinrich Burchard von Münchhausen, um 1709.

ridderordenen og blev beskikket som stiftsbefalingsmand over Sællands stift. Han fandt sig
lyksalig i et dobbelt ægteskab, det første indgået
1684 med Juditha Eleonora von der Glaubitz,
som fødte ham fem børn, af hvilke den højædle
hr. gehejmeråd Nicolaus, friherre af Gersdorff,
ridder, endnu lever. Det andet ægteskab indgik
han år 1709 med Karen Solgaard (jfr. ovf. nr. 3,
alterkande, †oblatæske nr. 1, †lukket stol nr. 1
samt †gravkrypt nr. 4 med *kisteplade nr. 3),
(som hver dag begræder hans død, formodende, at samles med Gud og ham, hvilket ønske er blevet fuldbyrdet 9. okt. 1742, da begge
deres legemer her er samlet).
Det sjældent fornemme epitafium, antagelig
et københavnsk arbejde, er udført i sort marmoragtig kalksten med skulptur og ornamentik
i hvid marmor. Den sorte sten danner baggrund
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Fig. 117. Epitafium nr. 4 (s. 271), 1720-30, over baron
Rudolph von Gersdorff og Karen Solgaard. HW fot.
1 9 9 7 . - Epitaph für Baron Rudolph von Gersdorff und
Karen Solgaard, 1720-30.

for den hvide i en arkitektonisk opbygning, hvis
storstykke har flankerende joniske pilastre og
bærer en svungen gavl, mens et centralt hængestykke er skjoldformet og flankeres af mindre
voluthængestykker. Foran storstykket står et

lille arkadefelt med volutvinger, der rummer
gravskriften og danner piedestal for en tvedelt
bruskkartouche med ægteparrets højovale portrætmedaljoner som brystbilleder i modvendt
profil (fig. 118). Rudolph von Gersdorff (tv.)
bærer allongeparyk og rustning med ordensbånd, mens Karen Solgaard ses storartet karakteriseret med en udringet kjole. Over kartouchen svæver en stor basunblæsende genius, det
gode Renommé (fig. 118), der på pilastrene flankeres af Gersdorffs tyske og danske våbener
(tv.) og Karen Solgaards hjemmelavede våben
med sol. Frisen brydes af en volutkartouche
med ægtefællernes spejlmonogram; gavlen
rummer to salige engle i skyer og krones af en
flammende olievase, mens en drueklase afslutter
epitafiet forneden. Indskrifter med indhugget
kursiv (sortoptrukket), i hængestykket vidtløftig, rosende omtale: »Den Salige Herre holdt sit
gandske Liv igennem fast ved Gud, fra hvilken
Døden ey selv kunde skille ham... (han) lod efter sig en Ærens-Krone i de graae Haar, han
havde fundet paa Retfærdigheds Weye, men
fandt for sig en bedre Ære-Krantz, flettet af
Evighedens uforvisnelige Blomster...«
Epitafiet er et smukt udtryk for den tradition,
den nederlandske billedhugger Thomas Quellinus indførte her i landet, og må fremhæves både
for opbygningens næsten klassicistiske stramhed og for portrætternes sikre udførelse. Mesteren er sandsynligvis en af Quellinus' efterfølgere i hovedstaden, Johan Christopher
Sturmberg eller Didrick Gercken, hvis hovedværker er de kongelige sarkofager i Roskilde
domkirkes højkor. Særlig nær står monumentet
amtmandkollegaen Otto Krabbes epitafium i
Roskilde domkirke, der synes udført i Sturmbergs værksted, før og/eller efter hans død
1722.
I lyset af en eventuel udførelse af Johan Christopher Sturmberg må den mulighed stå åben,
at epitafiet er bestilt og opsat i hans levetid altså hen ved et årti før Gersdorffs død 1729.
Dets plads i den gamle kirke var på nordvæggen
i fjerde fag nær den †gravkrypt (nr. 4) i tårnet,
som Karen Solgaard havde indrettet allerede
1690 (jfr. fig. 27, 123). 1830 omtales afpudsning
306
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Fig. 118. Portrætbuster af Rudolph von Gersdorff og Karen Solgaard, udsnit af
epitafium nr. 4 (s. 272), 1720-30. HW fot. 1996. - Epitaph, Ausschnitt mit Büsten von
Rudolph von Gersdorff und Karen Solgaard, 1720-30.

og maling(?) af epitafiet, 1846 en istandsættelse
og afpolering ved Heinrich Schaumburg, og
1859 en polering og reparation 'ved adskilligt at
sammensætte derpå'. Siden 1907 opsat på østre
korsarms nordvæg.
5) (Fig. 119) o. 1798, over magister Søren
Lugge, *1678 i Thisted, sognepræst her til menigheden 1706, †1730 (jfr. †lukket stol nr. 4 og
†gravkrypt nr. 7). Hos ham hviler hans tre hustruer, den første Else Hansen, †1716, med hvem
han havde tre sønner og en datter, den anden
30
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Danmarks Kirker, Ringkøbing

Helene Margrethe Helverskow, †1722 (fejl for
1723), med hvem han havde fire døtre, den tredje Anne Friis Basballe, †1736, efterladende en
søn og en datter. Sønnen, etatsråd E. B. Lugge
og hans enkefrue Christiane Frideriche Lugge,
født Holst, har til arvebegravelsens vedligeholdelse henlagt indkomsterne af tre agre på Leegaard Toft og renten af et hundrede rigsdaler
efter derover oprettet fundats 16. juni 1798.
Tavle af rødflammet marmor, 96x78 cm, med
fordybet kursivindskrift, som udfylder hele fla307
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Stenen er oprindelig fra o. 1725 (over
ukendte), af kalksten, 175x118 cm, med stort,
højovalt skriftfelt i laurbærindfatning. Hjørnerne har evangelistmedaljoner, de to øvre flankerende en noget klemt fremstilling af Opstandelsen, de nedre en mindre, bredoval laurbærkrans. Mens evangelistmedaljonernes indskrifter i indhugget kursiv er oprindelige, foroven:
»Matthæus« (tv.) og »Marcus«, forneden »Lucas« (tv.) og »St. Johannes«, er den øvrige indskrift, i indhuggede versaler, fra genanvendelsen
1808. Gravskriften har som overskrift Niels
Kjærs dødsår »1806«, og i den nedre laurbærkrans læses ordene: »Af Gud forventes en glædelig Opstandelse til evig varende Fryd«. Bemalingen går tilbage til stenens omdannelse til mindetavle 1808, men er stærkt opmalet af H. F.
Svendsen 1907. Indskrifterne står forgyldte på
sort bund, evangelisternes navne dog på grønblå; til tre af navnene har maleren føjet et lille
»St.«, der kun for Johannes' vedkommende er
indhugget. Løvet fremstår grønt på lillabrun
bund, figurerne med bleg hudfarve og dragter i
blåt, rødt og brunt.
Monumentet må være en af de 33 gravsten,
der solgtes på auktion 1807. Laurits Nielsen
Kjær købte ved denne lejlighed to, der må være
blevet omdannet til mindetavlerne over faderen
og ham selv (nr. 7). Tavlen fik 1808 plads i
skibets sydvæg, indmuret øst for det østre vindue (jfr. fig. 123). Siden 1906 indmuret i skibets østvæg over for nr. 7.
7) (Fig. 120), 1808, »Denne Minde Steen er
opreist over <sal(ig)> Laurits Nielsen Kiær«, søn
af købmand Niels Lauritsen Kiær og Marie Katrine Særkiær (jfr. nr. 6), *21. feb. 1781 i Holstebroe, †29. feb. 1808.
Mindetavlen er, som tavlen over faderen, en
omdannet ældre gravsten, erhvervet på auktion
1807 (jfr. nr. 6). Oprindelig er der tale om en
gravsten (over ukendte) i landlig senbarok fra o.
1750. Den er af kalksten, 186x82 cm, med centralt skriftfelt i en fladrundbuet, perspektivisk
portal, der krones af en stor akantusindfattet trekløvergavl med Jesus på korset. Korset vokser
ud af portalbuen, der har form af en vinget hovedskal (den gamle Adams) og flankeres af dy24

Fig. 119. Mindetavle nr. 5 (s. 273), o. 1798, over sognepræst Søren Lugge. HW fot. 1997. - Gedenktafel für
Pfarrer Søren Lugge, um 1798.

den. Den i indskriften nævnte stiftelse skulle
råde bod på misligholdelse af familiebegravelsen
fra o. 1730 i sakristiet, over hvis indgang tavlen
havde sin gamle plads (se †gravkrypt nr. 7 og
fig. 123). 1899 blev tavlen afrenset og (skriften) forgyldt af maler Carl Kielgast, der også
forestod en istandsættelse i forbindelse med tavlens indmuring 1907 på sin nuværende plads i
korets østvæg.
6) (Fig. 122) 1808, over købmand Niels Kiær,
†26. juli (1806) i hans 61. år. Han var i ægtestanden 29 år og 2 måneder med to hustruer. Med
den første, salig Iohanne Marie Peder Busk Datter, i 6 år og 7 måneder, velsignet med to sønner
og en datter, med den anden, salig Marie Cathrine Særkiers Datter, i 22 år og 7 måneder,
ligeledes velsignet med to sønner og en datter.
Mindetavlen, der må være sat af sønnen Laurits Nielsen Kiær, udgøres af en da mere end
halvtreds år gammel gravsten, som han har erhvervet på auktion 1807 og forsynet med ny
indskrift og bemaling (jfr. ndf. og nr. 7).
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kommet 1808. Ud for navnene er sekundært
vedføjet et »sal(ig)«, og i nedre felt læses: »Opløftet over Jordens Sorger, nyd hisset himmelsk
Siæle Fred. Vær Evighedens glade Borger udi en
salig Evighed«. Mindetavlen har bemaling som
nr. 6, arkitekturen står i gråt. Efter omdannelsen
til mindetavle 1808 indmuret i den gamle kirkes
skib i sydvæggen vest for det østligste vindue
(jfr. fig. 123). Siden 1906 indmuret i skibets
vestside over for nr. 6.
8) (Fig. 103) o. 1890, over ritmester Heinrich
Burchard von Münchhausen og Karen Solgaard
(jfr. ovf. nr. 3-4), udført af et panel med malede
våbener, nu 67x59 cm (inkl. ramme). Panelet
stammer fra deres o. 1890 nedtagne (†)lukkede
stol (nr. 1; se nærmere s. 255). I de sidste år af
1800'erne var tavlen ophængt i den gamle kirkes
tårnrum over begravelserne. 1907 fik den sin nuværende ramme i blank fyr og blev ophængt på
korets østvæg over døren til præsteværelset.
Efter konservering 1984 opsat nordligst på østre
korsarms gavlvæg.
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1) O.1668, over borgmester Niels Sørensen Solgaard, †1668 77 år gammel (jfr. lysekrone nr.
1), hans hustru (Johanne, †1677) og deres ni
børn, hvis navne var anført med vedføjelse af
deres dødsår: »Søren Nielsen, døde 1650, Knud
Nielsen, døde <1691>, Jens Nielsen, døde
<1676>, Christen Nielsen, døde <1699> (fejl for
1698), Anne Niels Datter, døde 1637, Johanne
Niels Datter, døde <1712>, Maren Niels Datter,
<1711>, Dorthe Niels Datter, <1685>, Anne
Niels Datter, <1669>«. Tavlen bar ægteparrets
og børnenes portrætter samt under overskriften
»Jeg lever og I skulde leve« gravverset:
311

Fig. 120. Mindetavle nr. 7 (s. 274), 1808, over Laurits
Nielsen Kiær, en genbrugt gravsten (nr. 3, s. 277) fra
o. 1750. Foto A. Vorbeck 1906. - Gedenktafel für Laurits Nielsen Kiær, 1808. Ein wiederverwendeter Grabstein
um 1750. Zustand 1906.

derne Troen (tv.) og Håbet, som sidder på portalens kapitælbånd. Under dens dobbelte, bladprydede søjler sidder foran søjlepostamenterne
endnu to dyder, Kærligheden (tv.) og Retfærdigheden, der flankerer et mindre akantusindrammet skriftfelt. Indskrifterne, med indhugget
versalskrift (iblandet lidt skriveskrift), er til-
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»Vi fattige til Verden kom
Saa ringe var ogsaa vor Stand
Ey tage vi herfra Rigdom
Det agtes ey for vor Guds Dom
Men er dog vist at disse Krop
De skulde igien engang staa op
Naar Røsten klinger Verden om
Venite ad judicium!« (kom til dom!).

Tavlen findes afskrevet i Hofmans Fundationer
1769 med angivelsen, at Niels Sørensen var fru
18*
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Lindes fader. Det hang da 'øverst i kirken',
dvs. i koret (formentlig på nordvæggen, jfr. fig.
123), der også af Frølund angives som dets
gamle plads. Han oplyser 1871, at epitafiet nu
var borte. Det er snarest fjernet 1817, da der
holdtes auktion over en del gammelt træ, herunder et nedtaget epitafium.
2) O.1674, over løjtnant (Gotfred) Caienus
(jfr. †lukket stol nr. 3 og †gravsten nr. 19), udstyret med indskrift i form af følgende lille digt:
313

27

185

30

»Om nogen her staar og efterspør,
hvo disse fahner monne tilhør,
Caienus det er en løjtnant bold,
hvis legem nu ligger i sorten Mold;
men Sjælen i Guds trygge Gjem
i Paradis dens rette Hjem.
I Sachsen Hall han baaren var,
som prydes nu blandt Engle-Skar;
tro tiente hand Gud og Kongens hær,
hand derfor nu Ærens Krone bær
i Høye-Loft og Himmel-Choer,
hvor Sielen er i Tusind Aar«.

Tavlen kaldes en inskription på pillen til søndre
korskirke og har vel derfor blot været kalkmalet. Den blev ifølge Frølund ødelagt 1776 ved
nybygning af Søren Lugges †lukkede stol (nr.
4). Til tavlen hørte nogle †graufaner, der havde
hængt på samme pille, men som 1767 var faldet
ned; de nævnes ikke 1769.
3) O.1710, over løjtnant Johan Georg Firck,
født i fæstningen Pillau (Østpreussen). Han
tjente kronerne Danmark, Sverige og Brandenburg i 46 år, senest kongen af Danmark og
Norge som bestaltet løjtnant ved det tredje sjællandske kavalleriregiment, †11.juni 1710 i Holstebro 67 år gammel. Lille trætavle med indskrift på tysk, dog indledt med det latinske
»D(eo) O(ptimo) M(aximo)« (til den bedste og
højeste Gud) og afsluttet med »Memento mori«
(husk du skal dø). Tavlen, hvis indskrift gengives af pastor Kynde, hang på skibets sydvæg
'under vinduet' indtil 1856 (jfr. fig. 123). Løjtnant Fircks †kårde, ophængt på væggen ved siden af, var forsvundet længe før. 1710 betaltes
10 dl. for 'en løjtnants lig, som blev jordet i kirken'.

GRAVSTEN
1) (Fig. 121), stærkt slidt og nu med udslidt
gravskrift, men formentlig lagt o. 1652 over
Christen Jepsen Linde, borger og handelsmand i
Holstebroe, †1652, 72 år gammel, og hans sidste
hustru Cecilia Berens Datter, død 48 år gammel.
Grå kalksten, 204x109 cm, med et højrektangulært skriftfelt midtpå, flankeret af smalle arkader, der rummer relieffer af Kristus(?) og Johannes Døberen, stående på små volutkonsoller.
Kun Johannes er nogenlunde tydelig, pegende
med højre hånd på lammet bag sine fødder,
mens han i den venstre holder et kors omvundet
med et (nu tomt) skriftbånd. I de nedre hjørner
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Fig. 121. Gravsten nr. 1 (s. 276), formentlig o. 1652
over borger og handelsmand Christen Jepsen Linde.

HW f o t . 1 9 9 7 . - Grabstein, vermutlich für den Bürger
und Handler Christen Jepsen Linde, um 1652.
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sidder evangelisterne Mattæus (tv.) og Johannes
med bog og symbolvæsen, flankerende en bredoval krans, hvori Jonas udspys af hvalfiskens
store gab. Over det anes de indhuggede versaler
»..tus..«, og under Johannes læses tilsvarende:
»S. Io[hannes]«. Skriftfeltet krones af den opstandne Kristus med venstre hånd hævet og
sejrsfanen i den højre. Han kranses af skyer og et
hængeklæde, der holdes af to flankerende engle,
som knæler på volutkonsoller, og som i de frie
hænder løfter et kors og en kalk. Ved den opstandnes fødder står på skriftfeltet et vinget timeglas (tv.) og et kranium med knogler. På stenens kant anes rester af indhugget versalskrift, i
øvre højre hjørne således: »[He]rren Apoc...
14«.
Gravstenen svarer så nøje til sten i Ovtrup,
Nr. Nebel og Jernved kirker (DK Ribe 1154,
1209, 3245), at der må være tale om samme stenhugger. Nært slægtskab findes også med den
langt finere udhuggede gravsten over ærkedegnen Anders Pedersen Romdorph i Ribe domkirke (DK Ribe 624). Stenen er formentlig identisk med Christen Jepsen Lindes (eller Solgaards), som Ebbe Kynde nævner på kirkegården 1767 med en tilføjelse om, at der var tale om
faderen til Christen Linde, »som blev nobileret
og Stamfader til de Linders Familie«. Når også
Hofmans Fundationer to år senere anfører stenen og dens indskrift, må grunden være den
samme familiehistoriske; herpå tyder også, at
Hofman anfører stenen umiddelbart i forbindelse med et citat fra epitafieindskriften over
»Frue Lindes Fader« (†epitafium nr. 1). Rimeligvis er det samme veneration, der har bevaret
stenen frem imod vor tid. Den ligger nu på kirkepladsen ved vestre korsarms sydmur over stedet, hvor man 1906 nedsatte †gravkrypternes
indhold (jfr. s. 280 og fig. 3).
2-3) (Fig. 120, 122) hhv. o. 1725 og o. 1750,
over ukendte, siden 1808 omdannet til mindetavler (nr. 6-7).
27
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†GRAVSTEN
1) O.1599, Peder Nielsen, byfoged, †1599.
1767 på kirkegården øst for kirken.
27
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2-3) O.1616 og 1618-19, Jens Christensen Leegaard, borgmester (†1618/19) 64 år gammel, og
hustru Maren Knudsdatter, †1616 68 år gammel.
De to gravsten lå 1767 på kirkegården.
4) O.1620, Gravers Christensen, †1620. 1767
på kirkegården.
5) O.1621, Christen Kyndesen, rådmand,
†6. nov. 1621 47 år gammel. 1767 på kirkegården
øst for kirken.
6) O.1628, Niels Willandssen (Villadsen),
sognepræst her (jfr. alterkalk 1622), †10.maj
1628 49 år gammel. Midt på stenen sås en pelikan med sine unger (et opstandelsessymbol), og
over og under den fandtes et »Dødnings Hoved«. 1767 lå stenen på kirkegården lige uden
for kirkedøren.
7) (Efter 1629), Thyge Sørensen, borgmester.
1767 på kirkegården.
8) (Efter 1631), Knud Jensen Leegaard, borgmester (tiltrådt 1619, i live 1631). Dødsåret var
ulæseligt 1767, da stenen lå på kirkegården.
9) O.1651, Jørgen Jensen Risom, borgmester,
†1651 64 år gammel, og hustru Karen Pedersdatter. 1767 på kirkegården.
10) O.1653, Albert Reiniche, rådmand og
købmand, †23. marts 1653, og hustru Maren
Iversdatter, †28. april 1654. 1767 på kirkegården.
11) O.1658, Peder Larsen, †1658 52 år gammel. 1767 på kirkegården.
12) O.1661, Jacob Jensen Nørager, †1661.
1767 på kirkegården.
13) (Efter 1666), Ib Larsen (Ib Lassen Solgaard), jfr. lysekrone nr. 1. 1767 på kirkegården.
14) O.1669, Anna Nielsdatter, †1669 27 år
gammel, Christen Nøragers 1. hustru. 1767 på
kirkegården.
15) O.1669, Erik Jensen Nørager, borger og
købmand, †8. okt. 1669 25 år gammel. 1767 på
kirkegården.
16) O.1669, sognepræst Svend Pedersen Høst
(†1669), genbrugt af sognepræst Jens Bircherod
Meldahl (†1749, jfr. tavler og lysearme). Stenen
nævnes af pastor Kynde som den øverste (østligste) af to i kirkegulvet liggende gravsten, hvis
inskriptioner var ganske afslidte (jfr. nr. 37).
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17) O.1674, Maren Nielsdatter, †5. juli 1674,
l°g.m. Niels Villadsen (jfr. nr. 6), enke et år,
2°g.m. borgmester Jens Nielsen i syv år, enke
fire år, 3°g.m. rådmand Peder Madsen i 26 år
(jfr. nr. 18), enke seks år, 4°g.m. Peder Christensen Hove, byfoged. 1767 på kirkegården
øst for kirken.
18) O.1674, Peder Madsen, rådmand,
†29. aug. 1674, 71 år gammel (jfr. nr. 17 med
note 321). 1767 på kirkegården øst for kirken.
19) O.1674, ...von Calen (Gotfred Caienus),
løjtnant, †1674 43 år gammel (jfr. †mindetavle
nr. 2). 1767 på kirkegården.
20) O.1678, Anders Rasmussen Holst, borgmester, †1678. 1767 på kirkegården.
21) (Før 1679) Niels Hansen Ravns afdøde
børn (jfr. nr. 22). 1767 på kirkegården.
22) O.1679, Niels Hansen Ravn, borger,
†1679 (jfr. nr. 21), og hustru Anna Nielsdatter,
†1686. 1767 på kirkegården.
23) O.1698, Christen Nielsen Hiegaard, borger og handelsmand, †1698. 1767 på kirkegården.
24) O.1704, Kirsten Nielsdatter Wendel,
*27. juli 1701, †29. maj 1704. 1767 på kirkegården.
25) O.1712, Peder Andersen, købmand,
†12. dec. 1712 54 år gammel, og hustru Karen
Christensdatter, †1675 82 år gammel (fejlagtigt). 1767 på kirkegården.
26) O.1714, Jacob Christensen Smidt (Smed),
borger og smed i byen, *8. marts 1650 i Gjellerup, †10.okt. 1730 81 år gammel, og hustru
Anna Nielsdatter, †1714 63 år gammel. 1730 betaltes for Jacob Smeds begravelse under stenen, der 1767 lå på kirkegården.
27) O.1719, Christen Christensen Skriver,
borger, †30. marts 1719 74 år gammel, og hustru
Kirsten Hartvigsdatter, *1654, †4. marts... .
1767 på kirkegården.
28) O.1719, Jacob Jensen, købmand, *1645 i
Lemvig, †1726, og hustru Mette Berendsdatter,
*1665, †1719. 1767 på kirkegården.
29) O.1720, Milter Hansen, borger i Holstebro, †8. okt. 1708 57 år gammel, og hustru Kirsten Hartvigsdatter (†1729, jfr. alterskranke).
Stenen hørte til et »Begravelse-Sted«, som hun
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1720 erhvervede på kirkegården tæt op til kirken, og for hvilket hun skødede kirken seks agre
på Holstebro mark. Om gravstedet var opsat et
†gitter (»Stakitværk«), som kirken forpligtedes
til at vedligeholde, og som til stadighed måtte
repareres. 1767 lå stenen på kirkegården norden for kirken, og 1774 betaltes 5 mk. for Milter Hansens ligsten 'at sylde og omlægge'. Frølund, der 1871 formodede, at stenen var blandt
de 1807 solgte, eftersøgte den forgæves, men
vidste fra sine forgængere, at gravstedet var 'i
vestre hjørne mellem skibet og nordre kors' og
ifølge fundatsen ikke måtte røres.
30) O.1724, Jens Christensen Elfsborg, borger og felbereder, †11. okt. 1723 73 år gammel,
og hustru Apolone Christensdatter Bech, †6.
jan. 1724 64 år gammel, samt deres søn Niels
Jensen Elfsborg, †1723 33 år gammel. 1767 på
kirkegården.
31) O.1729, Laurits Andersen Dobler, hans 1.
hustru Karen Eriksdatter og 2. hustru Maren
Christensdatter. 18. okt. 1729 betaltes for salig
Anders Doblers lig at nedsætte under stenen,
der 1767 lå på kirkegården.
32) O.1730, over Thomas felbereders hustru.
33) O.1732, over madam Hvas, formentlig
byfoged J. Hvas' hustru Maren Andersdatter
Holst.
34) Før 1735, da en ligsten blev løftet for begravelsen af Hans Rasmussen.
35) Før 1752, da der betaltes for 'en sten at
åbne' for salig Anne Voragger.
36) O. 1752, Anders (Andreas) Hansen farver,
*1682 i Ribe, †1752 70 år gammel, og hustru
Dorthea Grøn, *1689 i Felding præstegård,
†1764. 1767 på kirkegården.
37) Før 1753, kapellan Niels Nielsen Møller,
†1753. Han kom ifølge pastor Kynde ned under
den vestligste af to gravsten, der 1767 lå i kirkegulvet, og hvis indskrifter da var ganske afslidte
(jfr. nr. 16). Som det fremgår, har der været
tale om en genbrugt sten.
38) O.1754, Claus Pedersen Schiwe (Schive),
*17. maj 1676 på Furland, †20. dec. 1754, l°g.m.
Karen Sørensdatter Borch, 2°g.m. Mette Juul .
Den sidste levede endnu 1767, da stenen lå på
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kirkegården, og hun fremhævedes for sin bekostning af altertavlen 1757.
39) Før 1755, da der betaltes for 'en sten at
åbne' for (vejer og måler) Rasmus Nørager.
40) 1758, Morten Qvistgaard til Stubbergaard
og hustru Mette Clausdatter Schive, *26. maj
1721 i Holstebro, †4. marts 1751 sammesteds.
Han betalte 1758 for at lægge stenen på sin salig
kones grav. 1767 på kirkegården.
41) Før 1760, da Peder (Sørensen) Schandorphs hustru betalte for at 'åbne en ligsten' for
hans begravelse.
42) O.1763, Christian Melchiorsen Soelgaard
(Solgaard), købmand i Holstebro, †1763 40 år
gammel. Øjensynligt var gravskriften over hustruen Mette Borch (jfr. †orgel nr. 2 s. 259) ikke
påført stenen 1767, da den lå på kirkegården.
43-44) O.1774, da der betaltes for en ligsten
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på Peder Clausen Schives grav og en ditto på
madam Schives.
45) O.1777, da Christen Lassen Nyboe betalte for en ligsten på sin kones grav. De fik
øjensynligt en ny (brugt?) 1804 (jfr. nr. 49).
46) O.1783, da der betaltes for en ligsten over
jomfru Bech samt ringning med begge klokker
(jfr. nr. 48).
47) O.1794, jomfru Sonius; dette år betalte
postmester (Peder) Grøn for 'en gravsten at
lægge på »Jomfru Sonii« grav'.
48) Før 1794, lagt dette år over forvalter (Thomas Rud) Bech, idet hans arvinger da betalte for
en gammel ligsten på hans grav.
49) O.1804, over Christen Lassen Nyboe og
hustru (jfr. nr. 45 og lysekrone nr. 3); for pålæggelsen betalte købmand Jens Nielsen N y boe.
50-64) Før 1767, da de lå ulæselige på kirkegården; på én læstes alene navnet Niels Lauritsen
Baarslo, på en anden Søren Møller, købmand,
på en tredje Søren Nielsen.
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Fig. 122. Mindetavle nr. 6 (s. 274, 277), 1808, over
købmand Niels Lauridsen Kiær, en genbrugt gravsten (nr. 2) fra o. 1725. A. Vorbeck fot. 1906. - Gedenktafel für Kaufmann Niels Lauridsen Kiær, 1808. Ein
wiederverwendeter Grabstein um 1725. Zustand 1906.

†GRAVKRYPTER OG M U R E D E
BEGRAVELSER
Mens folk i almindelighed begravedes i jordfæstegrave på kirkegården eller i kirkegulvet,
havde en række bedre familier krypter og murede begravelser under kirkegulvet, og herom
findes nærmere oplysninger. Især vides en del
om kirkens syv †gravkrypter, der havde karakter
af egentlige murede rum med hvælv (nr.
3,4(?),6) eller træloft og adgang ad en trappenedgang. Rummene var som 'åbne' begravelser
tilgængelige gennem en gitterdør, der tillod indblik til de opstillede kister, eller blot via træluger
i gulvet. Et endnu større antal udgjordes af de
'lukkede' eller †murede begravelser, som var mindre gravrum under kirkegulvet og kun var tilgængelige, når én eller flere familiegravsten
over dem blev løftet for nedsættelse af nye kister.
Kirkens regnskaber indeholder stadige indførsler om betaling for begravelser og nedsættelser, men kun sjældent med nærmere oplysning om, hvor eller i hvilken begravelse det
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skete. Tilsvarende kan oplysninger om reparationer og istandsættelser være ganske ubestemte, som når det 1772 nævnes, at der var lagt
bjælker i nogle begravelser, bl.a. »et Stykke
Skibsmast«. Beliggenheden af de syv †krypter,
indrettet mellem midten af 1600'erne og 1730, er
søgt angivet på en plan (fig. 123). 1769 nævnes
krypterne blandt kirkens seværdigheder, ligesom der citeres og refereres fra deres mange indskrifter, især på kistepladerne. Da Frølund
1871 beskrev krypterne, var nogle hjemfaldne til
kirken og tomme, mens andre stadig rummede
mange kister, hvis indskrifter må være hovedkilderne til hans forsøg på at opregne de begra30
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vede. Gennemgående har begravelserne da været i en bedrøvelig stand, og med den gamle
kirkes nedbrydning 1906 fjernedes og tømtes de
alle, idet ligene nedsattes ud for den ny kirkes
vestre korsarms sydmur, hvor små tavler i soklen angiver navnene på de gravsatte familier,
Linde, Lugge og Gersdorff. Inden tømningen
blev krypterne og deres indhold så vidt muligt
registreret af Eigil Rothe, der udførte små skitser af krypterne og deres kister (jfr. fig. 124,
141). Hans registrering af de mange aftagne
kisteplader og kistebeslag suppleres af en udførligere fortegnelse og beskrivelse, foretaget i oktober 1906 af Chr. Axel Jensen. Fra hans hånd ken185
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Fig. 123. Begravelsesplan. Tallene 1-7 angiver †gravkrypter: 1) Christen Lassen Solgaards krypt, o. 1650 (jfr. fig.
124). 2) Tvisklosters eller Buchwalds krypt, 1662. 3) Lindes krypt, 1670. 4) Rudolph von Gersdorffs og Karen
Solgaards krypt, 1690 (jfr. fig. 141). 5) Christen Nielsen Solgaards krypt, o. 1698. 6) Maurits Andersen Graas
krypt, 1729. 7) Søren Lugges krypt, o. 1730. Placering af epitafier og mindetavler: A. †Nr. 1 over borgmester Niels
Sørensen Solgaard, o. 1668 (s. 275). B. Nr. 1 over Christen Christensen Linde, 1667 (s. 266). C. †Nr. 2 over
løjtnant Gotfred Caienus, o. 1674 (s. 276). D. Nr. 2 over Christen Lindes børn, o. 1685 (s. 270). E. *Nr. 3 over
ritmester Heinrich Burchard von Münchhausen, o. 1709, oprindelig plads (s. 270). F. Sammes plads efter o.
1871. G. †Nr. 3 over løjtnant Johan Georg Firck, o. 1710 (s. 276). H. Nr. 4 over Rudolph von Gersdorff og Karen
Solgaard, o. 1720-30 (s. 271). I. Nr. 5 over sognepræst Søren Lugge, o. 1798 (s. 273). J. Nr. 6 over købmand
Niels Kiær, 1808 (s. 274). K. Nr. 7 over Laurits Nielsen Kiær, 1808 (s. 274). 1:300, tegnet af MV 1998. - Plan der
†Grüfte. Die Ziffern von 1 bis 7 zeigen die †Grüfte an, die Buchstaben A-K die Lage der Epitaphien und Gedenktafeln.

281

CHRISTEN LASSEN SOLGAARDS †KRYPT

des også skitser til kistepladernes og de bedste
beslags anbringelse på trætavler, der opsattes
1907 i den nye kirkes daværende dåbsværelse
(nu køkken). Her nævner inventariet 1907 i alt
36 beslag, 12 med indskrift, 1 med ulæselig indskrift, 6 med våben/navneslyng samt 17 ornamenter og dele heraf. 1937 blev tavlerne atter
nedtaget, og det meste og bedst bevarede af kistetilbehøret kom til Holstebro Museum, mens
resten stadig opbevares ved kirken; en del af det
1906 registrerede ses dog i mellemtiden forsvundet og kendes derfor kun gennem de da foretagne registreringer. I det følgende er kisteplader og -beslag så vidt muligt henført til kister og
krypter; genstandene i Holstebro Museum er
mærket * og har alle inv.nr. 17.344.
147

2) TVISKLOSTERS ELLER BUCHWALDS
KRYPT, 1662, indrettet af Ditlev von Buchwald
til Tviskloster, hans hustru Margrethe Rantzau
og deres søn Wolf von Buchwald i nordre korsarms nordende (fig. 123). Krypten aftegnedes
1906 som rektangulær med største udstrækning
øst-vest, træloft og nedgang midtfor i sydsiden.
På kirkemuren over begravelsen var malet de
Buchwalders og Rantzauers våbener, og 'tvert
over for' læstes tilhørende bibelcitater fra Åb.
14,13 (se †kalkmalerier nr. 6). Der betaltes 50
rdl. for begravelsen, som ifølge fundatsen af
1. maj 1662 skulle tjene Wolf von Buchwalds
forældre og arvinger; for første ligs nedsættelse
skulle intet betales, derefter 10 rdl. 1676 sagdes de velbyrdige folk på Tviskloster årligt at
svare 4 rdl. 2 mk. for deres begravelsessted.
1692 var de 50 rdl. udbetalt kirken, og fundatsen
blev stadfæstet af Wolf von Buchwalds søster og
svoger, Else von Buchwald og Claus Ulrik
M o r m a n d . 1693 betaltes 15 rdl. for den sidstes
nedsættelse, og 1717 betaltes for lugerne ned til
Tvis' begravelse, der var brækkede og måtte udbedres med to brædder og søm. 1755 betaltes
Svend Damgaard og Jens murmester for at ind27
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1) CHRISTEN LASSEN SOLGAARDS KRYPT,
o. 1650, indrettet af køb- og rådmanden 'i altergulvet', dvs. under koret (fig. 123). Ved kryptens nedlæggelse 1906 omfattede begravelsen et
vinkelrum under korets sydlige del (fig. 22). På
væggene sås rester af sort farve.
Begravede i krypten var mindst 12 personer, af
hvilke følgende seks kendes: Christen Solgaard
o. 1650; hans hustru Margrete Solgaard 1690;
dennes 2. mand, rektor og sognepræst Svend
Pedersen Høst 1670; sognepræst Christen
Christensen Solgaard 1707; Christen Willumsen 1734;
købmand Alexander Nyboe
1700'erne. På †kisterne så pastor Kynde 1767
ulæselige inskriptioner. 1906 fandtes i rummet
12 kister, hvis placering ses på Eigil Rothes
skitse (fig. 124), til hvis numre her refereres: 1)
Barnekiste med mumificeret pigelig, låget mærket med naglehoveder »S.N.H. 1676«. 2) Kiste
uden beslag rummende mumificerede lig og
skeletter. 3) Voksenkiste uden beslag, indeholdende 'skeletter fra flere lig'. 4) Barnekiste med
hanke og beslag, indeholdende mumificeret lig.
5) Barnekiste med små hanke, intet beslag, indeholdende knogler. 6) Låg af sammenfalden barnekiste, mærket med Jesumonogram over
»1679«, angivet ved naglehoveder. 7) Voksenkiste uden beslag, indeholdende knogler. 8) Voksenkiste, sammenfalden med mumificeret lig. 912) Sammenfaldne kister med mumificerede lig.
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Fig. 124. Købmand Christen Lassen Solgaards †krypt,
nr. 1, under korets gulv (s. 281). Planskitse med 12
†kister i Eigil Rothes indb. 1906 i NM. - Die †Gruft

des Kaufmanns Christen Lassen S olgaard unter dem Chorboden. Planskizze mit 12 †Särgen in einem Bericht von
1906.
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lægge en bjælke i den såkaldte Tvis' begravelse,
'for samme at ommure, såvel som loftet og stolene derover at reparere'; da ingen arvinger
meldte sig til 'bekostningerne', erklæredes begravelsen for hjemfalden. 1834 indlagde Jens
Peter Møller to bjælker over begravelsen i nordre korsarm, og 1842 måtte han atter reparere
loftet. 1871 var begravelsen formentlig tømt,
eftersom Frølund ikke vidste af andres begravelse deri end de tre stifteres. 1906 var krypten
tom og indeholdt vand.
Følgende vides med sikkerhed begravede: Ditlev von Buchwald; Margrete Rantzau; Ulrik
Mormand 1693; Wolf von Rantzau 1696(?);
Birgitte Sophie Sehested 1722; Niels Ibsen
1728; hofjunker Sehesteds datter 1764. 1767
havde de i krypten stående †kister ulæselige indskrifter.
346

30

185

30

347

30

30

30

27

3) LINDES KRYPT, indrettet 1670 af Christen
Christensen Linde og hustru Dorothea Nielsdatter Solgaard (jfr. epitafier nr. 1 og 2). Krypten, beliggende under søndre korsarms søndre
del (fig. 123), var 1906 rektangulær med tøndehvælv i den øst-vestgående længderetning.
Over den udvendige nedgang, midt for gavlen,
var indsat en mindetavle (nr. 2) over parrets seks
tidligt afdøde børn (fig. 33, 109). I gravkammeret fandtes en sortmalet *skrifttavle af fyrre-

brædder fra 1732 (fig. 127), hvorpå med gul kursivskrift er anført: »Anno 1670 Haver Velædle
og Velbyrdige Christen Linde til Wolstrup etz.
Med sin Welb(yrdige) Kiæriste Dorete Linde Ladet denne Begravelse bekoste for dem selv og
Efterkommere medens af deris afkom er til. Og
derfor givet til Kircken 12 Aggre Marcke jorder
paa Holstebroe Marck. Af dets Indkombst Begravelsen ved lige holdes Efter Fundatsens indhold. Daterit Anno 1670 dend 11 December.
Hvil himmel Salig Siæl udi Guds egen giemme,
Hvor jeres bohave var, der have i nu Hiemme.
Eders Legemer hviler her i Gravens Mørcke dal,
Indtil jer Frelser selv dem himmel Fløtte Skal«.

Tavlen, 61x141 cm, nu uden ramme, opbevaredes efter 1907 i den nye kirkes tårn og er siden
1937 i Holstebro Museum (inv.nr. 3734).
Tavleindskriften refererer til fundatser af 1670
og 1679, ifølge hvilke børn, arvinger og efterkommere skulle have, nyde og beholde krypten;
såfremt »Begravelset i sig selv, Hvelving eller
Døren, blev brøstfældig, da af samme Eyendoms Indkomst at holdes ved Magt«. 1732
betaltes 2 mk. 12 sk. for den nævnte skrifttavle i
begravelsen, og både 1718, 1733 og 1753 måtte
dør og låge repareres, sidst af Hans smed. 1769
nævnes Lindes begravelse 'yderst i syndre korskirke' med tavlen og de to epitafier, det sidste
348
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Fig. 125-26. *Kisteplader over børn af Christen Linde i dennes †krypt (s. 283f.). 125. 1671, fra †kiste nr. 1, kaldet
»Convolut«, med fire tidligt afdøde børn (0-2 år), Ib, Bertel, Maren og Jep (jfr. fig. 109, 115). 126. 1679, fra
†kiste nr. 3, Johanne Linde. I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Sargschilder für die Kinder Christen Lindes in

dessen †Gruft. 125. 1611, aus einem †Sarg, »Convolut« genannt, mit vier früh verstorbenen Kindern (0-2 Jahre), Ib,
Bertel, Maren und Jep, 126. 1619, aus dem †Sarg der Johanne Linde.
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Fig. 127. *Indskrifttavle 1732 fra †krypt nr. 3, indrettet i søndre korsarm 1670 af Christen Linde og Dorothea
Solgaard (s. 282). I Holstebro Museum. HW fot. 1996. - *Inschrifttafel, 1732, aus einer 1670 in südlicher Kreuzflügel
von Christen Linde und Dorothea Solgaard eingerichteten Gruft.

'uden på kirken over hans afdøde B ø r n ' . 1770
repareredes et 'sprinkelværksvindue' i døren til
begravelsen, og 1798 anskaffede man en stor ny
lås. Ved begravelsens tømning 1906 bevaredes
foruden indskriftstavlen en række kisteplader og
-beslag, der nu hovedsagelig er i Holstebro M u seum (mærket *).
Med sikkerhed vides følgende begravede: otte
børn af kryptens stiftere: Ib, Bertel, Maren, Jep,
Maren og Jep Linde, 1667-72, samt A(nna) 1676
og Johanne 1679; Dorothea Nielsdatter Solgaard
1685; Christen Christensen Linde 1706; Niels
Leth til Store Vosborg 1711; hans hustru Maren
Linde 1755; deres søn Palle Leth 1716; Kristiane
Amalie Leth f. v. Bass 1766; justitsråd Christen
Leth 1778.
Kisteplacering. 1906 rummede krypten syv kister, voksenkisterne opstillet i to rækker med
kortenderne mod en midtgang. Vestre rækkes
tre kister var fra nord: Christen Leth 1778 (ndf.
nr. 8); Christen Linde 1706 (nr. 5); Niels Leth
1711 (nr. 6); tilsvarende i østre række: Anna
Linde 1676 (nr. 2); uidentificeret, sammenfalden
voksenkiste med skelet (måske Dorthe Solgaards, nr. 4); derpå stod to børnekister, den ene
Palle Leth 1716 (nr. 7), den anden uidentificeret
og sammensunken, formentlig indeholdende
børn af Linde 1671 eller 1679 (nr. 1, 3).
336
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†Kister. For følgende kisters vedkommende
kendes bevarede rester eller nærmere oplysninger: 1) 1671, en mindre kiste, kaldet »Convolut«, med fire børn af Christen Christensen
Linde og Dorthe Solgaard (jfr. mindetavle nr.
2). Kisten er måske den, der 1906 nævnes som
sammensunken (jfr. ovf.). Bevaret er *kistepladen (fig. 125): »Vdi denne Convolut hviler 4 af
voris Guds Børn forfløte fra dete lorderige til
Christi store Dags evige Giede«. Ib Christensøn
Linde, *9. okt. 1665, †6. april 1666, levede 25

30

Fig. 128. Dorothea Solgaards *kisteplade, 1685 (s.
284, Lindes †krypt, †kiste nr. 4). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - Das *Sargschild der Dorothea
Solgaard, 1685.
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Fig. 129-30. *Kisteplade (129) og krucifiksfigur (130), med nyt kors, fra Christen Christensen Lindes †kiste, 1706
(s. 285f.). Kistepladen i Holstebro Museum. HW fot. 1997 og 1998. - *Sargschild (129) und Sargkruzifix (130) mit

neuem Kreuz, aus dem †Sarg Christen Christensen Lindes, 1706.

uger og 4 dage; Bertel Linde, *8. dec. 1666,
†1667, levede 23 uger; Maren Linde, *21. dec.
1667, levede 12 dage; Iep Sol Gaard Linde,
*5. april 1669, †9. maj 1671, levede 2 år, 7 uger, 4
dage. Bredoval messingplade, 36x49 cm, med
graveret versalskrift og en bred rand med stiliserede frugtranker mellem fire glatte bukler.
Indskriften afsluttes med citat fra Job 1,21 samt
gravverset: »Vor Frelser sød ved Blod hin rød
har gjort os ren oc klare, efter vor Død i Abrahams Skød kand vi hvile uden Fare«.
2) 1676, A(nna) C(hristensdatter) L(inde),
en mindre kiste, hvoraf 1906 kun fandtes en del
af låget med initialer og årstal »ACDL« og
»1676« angivet ved naglehoveder.
304

3) 1679, Johanne Christensdatter Linde (barnekiste), ikke nævnt 1906. I behold er *kistepladen (fig. 126): Iohanne Christensdatter Linde,
*18. maj 1662 i Holstebro af ærbårne, kristelige
og velfornemme forældre, †2. feb. 1679 i Hieru(m) (Hjerm) præstegård udi sin alders 16 år, 9
måneder, 8 dage. Bredoval messingplade, 36x55
cm, indskrift med store, graverede versaler,
gennembrudt rand med blomsterranker. Indskriften afsluttes af gravvers: »Lemmerne hviler
i Graven rolig, Sielen fryder sig i Christo...«
4) 1685, Dorothea Nielsdatter Solgaard, ikke
nævnt 1906, men måske den kiste, der stod sydligst i østre række med to barnekister ovenpå
(jfr. ovf.). Bevaret er *kistepladen (fig. 128):
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Fig. 131-33. *Kistebeslag fra Christen Christensen
Lindes †kiste, 1706 (s. 286). 131. Plade med hans våben, den ene af to ens (a-b). 132. Plade med hans
spejlmonogram, den ene af to ens (c-d). 133. Basunengel, den ene af fire ens, men parvis modvendte
(e-h). I Holstebro Museum. HW fot. 1996. - *Sargbe-

schläge aus dem †Sarg Christen Christensen Lindes, 1706.
131. Schild mit seinem Wappen, das eine von zwei identischen (a-b). 132. Schild mit seinem Spiegelmonogramm,
das eine von zwei identischen (c-d). 133. Posaunenengel,
der eine von vier identischen aber paarweise entgegengesetzten (e-h).

Dorrethe Nielsdatter til Wolstrup velfornemme
Christen Lind til Stiennumgaard hans kiereste,
*4. marts 1639. De levede sammen i ægteskab 25
år og avlede 17 børn, hvoraf Else, Christen, Maren, Annemergrethe, Niels, Frands og Christen
Lind lever, de andre i Herren hensovede.
†12. aug. 1685 i København, hvorfra hendes lig
blev hjemført og her i Holstebro nedsat i sin
egen begravelse 1. okt. i hendes alders 46 år, 4
måneder, 2 uger. Bredoval messingplade, 44x67
cm, med indskrift i graverede versaler og bred
rand, der har opdrevne ranker med frugt imellem fire glatte bukler.
5) 1706, Christen Linde. Kisten var 1906 delvis sammenfalden, og kraniet savnedes. Den

fremhævedes for sit rige udstyr, der synes at
have svaret nogenlunde til udsmykningen af
Jørgen Arenfeldt til Rugaards kiste fra 1717 i
Fuglslev kirke (Randers amt). Al messing har
spor efter forsølvning. *Kisteplade (fig. 129):
»Efter Dend Almindelig Dødeligheds Skiæbne
Hviler her inden... Christen Linde«, herre til
Volstrup, Kiærgaardsholm, Pallisberg, Bechmarch og flere andre gårde, *26. dec. 1626 i
Holstebroe, for sine fædrelandet beviste tjenester ophøjet i adelsstanden af Frederik IV
17. okt. 1704. Med ham hviler alle hans »Ægte
Descendenter«. Heraf så han selv 17 børn - kun
fire sønner og to døtre overlevede ham - avlet
udi 25 års fornøjeligt ægteskab med Dorothea
349
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47x52 cm. *i-l) Fire frugtklaser af gennembrudt
messing, 52x38 c m . (m-o) Tre hjørnebeslag af
messing i form af akantusløv med volutter,
50x19 cm. p) Kantliste af messing med akantusblade, 66 cm lang. †Kistebeslag, nævnt 1907: a)
En messingplade af form som et draperi, 41x38
cm, med mindevers over Christen Linde, signeret af dattersønnen Jens Hjermind:
352

'B(enevole) L(ector) (gunstige læser).
Vid hele verden, at her hviler gamle Linde,
hvis dyd, forsynlighed går aldrig af vor minde,
hvis ære, renome, hvis sundeste forstand,
har været velbekendt udi vort ganske land.
...men fra hans hvilested vend dine øjne om,
i kirken finder du hans epitafium.
Farvel, far evig vel, da salig sjæl og fader,
tak for det ærlig navn, du verden efterlader... '
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Fig. 134. Niels Leths *kisteplade, 1711 (s. 286, Lindes
†krypt, †kiste nr. 6). I Holstebro Museum. HW fot.
1 9 9 8 . - Das *Sargschild Niels Leths, 1711.

Linde, samt adskillige børnebørn. †9. aug. 1706 i
sin alders 80. år. Messingpladen,71x40 cm,
har hvælvet skriftfelt med graveret skriveskrift i
højoval laurbærkrans, der omgives af gennembrudt akantusløv med fire siddende englebørn.
Forneden støtter to engle kransen, mens to andre sidder oven på denne og kroner den med en
sejrskrans og to løftede palmegrene.
Fra kisten er endvidere bevaret en krucifiksfigur
(fig. 130) af bly, 55 cm høj, nu ophængt med nyt
trækors på vestre korsarms nordvæg, samt
følgende kistebeslag: *a-b) To ens plader af messing (fig. 131) med Lindevåbenet i medaljon,
som indfattes af akantusløv og klædedraperi,
49x49 cm. *c-d) To ens plader af messing (fig.
132) med Christen Lindes spejlmonogram »CL«
(af bly) i laurbærmedaljon, der omfattes af gennembrudt akantusløv og store palmegrene.
*e-h) Fire basunblæsende engle af messing (fig.
133), parvis modvendte, men i øvrigt ens,
350
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b) Et glat kors af messing, 88x41,5 cm, hørende
til ovennævnte krucifiksfigur, c-h) Seks guirlander af messing, hver med et tilhørende par blysløjfer, 17 cm høje, i alt 54 cm brede. i-j) To
lignende, ligeledes med blysløjfer, men af noget
anden type. k) Et hjørnebeslag som de tre bevarede (ovf. m-o). 1) En kantliste af messing
med æggestav, 5,5 cm bred, 97 cm lang.
6) 1711, Niels Leth. Låget var 1906 'fast' (vel
tilspigret), kisten forsynet med forskellige beslag, nævnt som 'to små sammenhængende
skjolde og indskrifter'. *Kisteplade (fig. 134):
»Efter den udølig Siæls Salig Skilsmisse fra legemet hviler her« Niels Leth, fordum herre til
Store Vosborg og Lindtops gårde, han levede i
ægteskab med sin elskelige frue Maren Linde i
17 år, 6 måneder og 16 dage, velsignet af Gud
med syv sønner og fire døtre, af hvilke de to
døtre og en søn er døde før faderen. »For Sin
honete Extraction berømelig conduite og exemplare qualiteter« blev han af Frederik IV ophøjet
til adelsstanden 3. jan. 1708, †18. marts 1711 på
sin gård Store Vosborg efter at have levet i
denne verden 42 år, 5 måneder og 1 dag. Skjoldformet messingplade, 58x38 cm, med graveret
skriveskrift på et bredovalt, laurbærkranset
skriftfelt, der omkranses af gennembrudt akantusløv. Heri står foroven to basunblæsende
engle med palmegrene. Af de ndf. nævnte beslag
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Fig. 135-36. *Kistebeslag m.m., med større og mindre sikkerhed henført til Niels Leths †kiste, 1711 (s. 286f.,
Lindes †krypt, †kiste nr. 6). 135. Begyndende i øvre række ses fra venstre: Messingplade (*a) med mindevers
over Niels Leth; krucifiksfigur (*b) af bly, tilhørende kistekrucifiks; messingplade med Lethvåben (*c), akantusløv og engle (*d), et granatæble, det ene af to ens (*e-f), samt et englehoved (*g). 136. Nærbillede af
krucifiksfiguren (*b). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Sargbeschläge u.a.m., wahrscheinlich auf den †Sarg
Niels Leths zurückzuführen. 135. Oben von links: Messingschild (*a) mit Gedächtnisworten über Niels Leth; bleiernes
Corpus (*b), einem Sargkruziftx gehörend; Messingschild mit Lethwappen (*c), Akanthusblätter und Engel (*d), Granatapfel, der eine von zwei identischen (*e-f), sowie ein Engelskopf (*g). 136. Nahaufnahme von Kruzifixcorpus (*b).

m.m. stammer *a, *c, i-j, med størst sikkerhed
fra kisten, de øvrige bevarede og forsvundne er
dog også med betydelig sandsynlighed herfra.
*a) (Fig. 135) en messingplade med følgende
mindevers over Niels Leth, signeret »IH« for
Jens Hjermind: »...Du var udspiiret af Den Edle
Norske Rood/ Din Grøne Ungdom laa op til
Minerve food/ Din Manddom cronede Kong
Frederich den fierde/ Med Vaaben og med
Skjold En Lind dit Huus gierde/ Dit lif opritig
Var Din Død en salig Død... IH«. Bredoval
messingplade med graveret skriveskrift og ornamentrand i form af gennembrudt akantusløv,
32x38 cm. *b)(Fig. 135-36), krucifiksfigur af

354

bly, nu afbrudt over knæene, 19,5 cm høj (1906:
24 cm). *c)(Fig. 135) våbenskjold af messing,
Leth-våben (af Vosborg), stærkt beskadiget og
nu uden hjelmtegn, 17,5x27 cm. *d)(Fig. 135)
akantusløv, gennembrudt, med to stående engle
foroven, 26x28 cm. *e-f)(Fig. 135) to ens granatæbler i gennembrudt løvværk. *g) (Fig. 135)
englehoved, 13x29,5 cm. h) Akantusløv, gennembrudt, med to palmesvingende engle forneden, 23x27 cm. i-j) (Fig. 137) to ens, gennembrudte medaljoner af messing med spejlmonogram »NL« for Niels Leth. †Beslag: a) Messingplade med yderligere et mindevers over Niels
Leth (skriveskrift):
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Fig. 137. Niels Leths spejlmonogrammer, *kistebeslag af messing (i-j) fra hans †kiste, 1711 (s. 287, Lindes †krypt, †kiste nr. 6). I Holstebro Museum. HW

f o t . 1 9 9 8 . - Spiegelmonogramme Niels Leths, *Sargbeschläge aus Messing (i-j) von seinem †Sarg, 1711.

»Saa tog vor Edle Let Sin Gang til Himel Giede
Da Hans Düd Ædle Siel Blant Engle Flok Tog Sed
Da Hand af Dage Met Oc Maad til Him...
Guds Helge Engle Her Til Himelen Hanem Bar
Hans Siel Er Vist Hos Gud Hans Naun i Minde Stor
Men vi i verden er Oc Folck Paa Jorden Bor«.

Pladen, 16x24 cm, havde form af to sammenhængende skjolde med hjelme (uden hjelmtegn)
og akantusblade, der udgik fra de øvre skjoldhjørner, »i højre Skjold en kronet Løve, i venstre et Træ over en Drage«, b) Et englehoved
som ovennævne (*g) fandtes 1906.
7) 1716, Palle Leth. Barnekiste, stillet på tværs
oven på østre rækkes sydligste kiste. Bevaret er
*kistepladen (fig. 138): Palle Leth, som var søn af
velædle og velbårne Niels Leth til Store Vosborg
og velbårne fru Maren Linde, *14. marts 1708 på
Vosborg, †2.april 1716 sammesteds. Højoval
messingplade, 33x25 cm, med laurbærkranset
indskrift i graverede versaler. Afsluttende gravvers: »Legemet hviler her rolig, Siælen frydis i
Gud sin Frelsere...«.
8) 1778, Christen Leth. 1906 omtalt med våben i midten, samt »til hver side en Engel og en
Frugtsammenstilling«. *Kisteplade (fig. 139):
Christen De Leth, herre til Nørre Vosborg, virkelig justitsråd, *7. maj 1731 på Nørre Vosborg
af forældrene Henrich de Leth og Sophia de
Linde. Hans ungdom forfremmede ham i gode
videnskaber, efter faderens død var han en støtte
for sin moder, hvis byrder han lettede ved

28. aug. 1757 at antage Nørre Wosborg. Han
kom 11. juli 1760 i ægteskab med sin nu hjertesårede frue, Mette Marie Borrebye. Ægteskabets frugter var tre sønner og to døtre, af hvilke
én søn og to døtre nu med deres moder er i
dybeste sorg. Ved flid og indsigter banede han
sig vejen til kongens nåde, som 5.juni 1761 beskikkede ham som landsdommer i Nørrejylland, og som 21. okt. 1774 beærede ham med
karakter af virkelig justitsråd samt 6. maj 1776
belønnede ham for hans lange forgæves møje
med byfogedembedet i Holstebroe og herredsfogedembedet i Hierum og Ginding herreder,
†30. aug. 1778. Højoval, hvælvet messingplade,
33x25 cm, med graveret skriveskrift og rester af
omgivende, gennembrudte ornamenter i rocailleformer. De 1906 af Eigil Rothe nævnte †beslag
(jfr. ovf.) er ikke registreret af Chr. Axel Jensen.
Ikke stedfæstede kistebeslag m . m . fra Lindes
krypt. Som sådanne registrerede Chr. Axel Jensen en række beslag, der dog hovedsagelig

Fig. 138. *Kisteplade fra Palle Leths kiste, 1716 (s.
288, Lindes †krypt, †kiste nr. 7). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Sargschild vom †Sarg Palle
Leths, 1716.
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skulle stamme fra Niels Leths kiste. Her er ti
bevarede dele anført under denne (jfr. ovf. med
note 354 samt fig. 135), mens følgende kistebeslag af mere varierende udførelse er beskrevet
som ikke stedfæstede. Beslagene, alle fra tiden
o. 1700, af messing, fordeler sig på følgende typer: a) Kantbeslag, udtunget, to stykker, det ene
23 cm, det andet 52 cm (jfr. fig. 140). b) Sløjfer,
to ens, 10x17 cm (jfr. fig. 140). c) Hjørnebeslag
med akantusløv, tre ens, 50x32 cm, itubrudte
(jfr. fig. 140). d) Mindre sløjfer, syv ens, 6x13,5
cm (jfr. fig. 140). e) Mindre hjørnebeslag med
akantusløv, tre ens, 16x16 cm (jfr. fig. 140). f)
Svajede palmegrene, seks ens, 33 cm lange, g)
Med gennembrudt akantus, tre ens, 24x16 cm
(jfr. fig. 140). h) Med granatæble i gennembrudt
løvværk, otte ens, 17x19 cm (jfr. fig. 140). i)
Høj rektangulært med gennembrudt fremstilling
af et timeglas, 15,5x11 cm (jfr. fig. 147). j) Kranium af messing, 16x15 cm (jfr. fig. 147). Følgende †kistebeslag er registreret 1906, men nu
Fig. 140. Kistebeslag af messing fra Lindes †krypt, o.
1700 (s. 289), en del formentlig fra Niels Leths †kiste,
1711 (jfr. s. 286f.). Fra oven ses: Kantbeslag, det ene af
to ens (a); sløjfe, den ene af to (b); hjørnebeslag, det
ene af tre ens (c); to mindre sløjfer ud af syv ens (d);
hjørnebeslag, det ene af tre ens (e); to svajede palmegrene ud af seks ens (f); akantusbeslag (tv.), det ene af
tre ens (g); granatæble, det ene af otte ens (h). HW
f o t . 1 9 9 7 . - Sargbeschläge aus Messing aus der †Gruft
Lindes, um 1700, ein Teil davon vermutlich vom †Sarg
Niels Leths, 1711.

manglende: a) En messingplade, 16x23 cm, med
to sammenhængende våbenskjolde, hvortil
hørte hjelme, men ingen hjelmtegn. b) To 'nedhængende frugtklaser', 24x19,5 cm.

Fig. 139. *Kisteplade fra Christen Leths †kiste, 1778
(s. 288, Lindes †krypt, †kiste nr. 8). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Sargschild vom †Sarg Christen
Leths, 1778.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

4) RUDOLPH V O N GERSDORFF OG KAREN SOLGAARDS KRYPT, 1690, indrettet i
tårnrummet (fig. 123) af Karen Solgaard og hendes 2. mand, Peder Kægeben, farver i Holstebro, for dem selv med børn og arvinger (jfr.
alterkande, †oblatæske nr. 1, †lukket stol nr. 1 og
epitafier nr. *3 og 4). Krypten havde Peder Kægeben selv ladet »under Jorden hvelve og for-
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færdige«, for at den kunne nydes »til ævindelig
Brugelighed, dog at give 2 Rdlr. for hver Liig,
som deri nedsættes«. Oplysningen om hvælv
modsiges af beskrivelsen 1906, der angiver træloft og viser gravrummet rektangulært med
længderetning som kirken og nedgang fra øst
(fig. 141). Fra en luftåbning i syd er bevaret et
*gitter af sortmalet smedejern (fig. 143), 52x58
cm, med småvolutter og trelinjet, pyntelig versalindskrift. I øvre linje ses initialerne: »[S](alig)
H(ans) H(ansen) W(ulf)« for Karen Solgaards 1.
mand, derunder »P(eder K(æge) B(en) K(aren)
S(ol) G(aard)«, nederst »1690«. Gitteret er siden
1937 i Holstebro Museum (inv.nr. 03.724). Lignende †gitre nævnes 1871 for andre af 'lufthullerne'.
Kort før sin død tilskødede Karen Solgaard,
nu friherreinde af Gersdorff, 1742 kirken 11 agre
og 200 rdl. til bestandig at holde begravelsen
»udi god og forsvarlig Stand, saa den ikke forfalder, men naar den det skulde behøve, da besørge dens fornødne Reparation«. Yderligere
pålagdes fremtidige brugere af hendes kirkestol
en pligt til »bestandig at besørge bemeldte min
Begravelse udi smuk reenlig Stand vedligehol345

185

den«. 1769 nævnes krypten som »Frue Karen
Solgaards Baronesse af Gersdorf og hendes
Mænds Begravelse med et Marmor-Epitaphium
(nr. 4) over hende og hendes fierde og sidste
Mand Hr. Rudolf Friherre af Gersdorf«. Endvidere fremhævedes, at der til begravelsen hørte
en våbentavle (mindetavle nr. *3), og i koret var
ophængt †gravfaner efter ritmester »Henrik Burchard von Münkhausen«, som var fru Karen
Solgaards 3. mand. Frem til 1768 omtaler
regnskaberne altid begravelsen som friherreindens, derefter gerne som baron Gersdorffs. 1742
nedsattes Karen Solgaard 'med klokkers ringning', og 1746 fik Hans smed betaling for hager,
stabel og lås, 1749 for at gøre noget ved 'sprinkelværket'. 1747 var begravelsen øjensynligt
fyldt op, idet man måtte betale klokkeren for
'fire lig fra salig friherreindens begravelse at forflytte' til kirkegården; tre folk var dermed behjælpelige. Nye døre for begravelsen gjordes
1751 af Hans klejnsmed og 1757 af Ove snedker.
Den sidste tog sig 1766 af trappen, 1768 reparerede man lugen og rammen, og 1788 lavede Josef murmester en ny trappe.
Begravede: Hans Hansen Wulf 1682; Peder
Kægeben 1701; Burchard von Münchhausen
1709; magister Peder Tøgersen 1719; et barn
1723; Rudolph von Gersdorff 1729; Karen
Solgaard 1742; (Rudolph Gersdorffs søn) stiftamtmand Nicolai Gersdorff 1749; dennes hustru
Louise von Boineburg 1765; deres datter
Louise Magdalene Gersdorff.
†Kister. Allerede 1747 blev som nævnt fire lig
(kister) udtaget og begravet på kirkegården.
1871 nævner Frølund Rudolph von Gersdorffs,
Karen Solgaards, Nicolai Gersdorffs, Louise
von Boineburgs og Louise Magdalene Gersdorffs kister som overtrukket med fløjl og
endnu i ret god stand. En sjette kaldte Frølund
'aldeles forrådnet', og han opfattede den som en
af kryptens stifteres. Frølund må have overset
yderligere en kiste, for 1906 rummede krypten
syv, hvis placeringer ses af Eigil Rothes skitse
med de i det følgende angivne numre (fig. 141).
De store kister i øst var Nicolai Gersdorffs (1)
og hans hustrus (2), hans med monogram, indskriftplade og rester af beslag, »Ridder af Ele355
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Fig. 141. Rudolph von Gersdorffs og Karen Solgaards
†krypt, nr. 4, indrettet under tårnrummet af Karen
Solgaards 2. mand, farver Peder Kægeben (s. 289).
Planskitse i Eigil Rothes indb. 1906 i NM. - Die

†Gruft Rudolph von Gersdorffs und Karen Solgaards, eingerichtet unter dem Turmraum vom zweiten Ehemann der
Karen Solgaard, dem Farber Peder Kægeben. Planskizze
in einem Bericht von 1906.

RUDOLPH V. GERSDORFFS OG KAREN SOLGAARDS †KRYPT

Fig. 142. Hans Wulfs kisteplade, 1682 (s. 291, nr. 1).
HW f o t . 1 9 9 7 . - Sargschild Hans Wulfs, 1682.

fanten«. Skitsens nr. 1-4 og 7 betegnes også som
hele, nr. 5 og 6 (under nr. 7) som sammensunkne.
Kisteplader. 1) (Fig. 142) 1682, »ærlig og fornemme Mand [Hans Hansen] Wolf Farfver«,
*1643 i Strande i Horn ... af ærligægte forældre,
gift 1. m. Elisabet Iesdaater, de levede sammen
...en søn og ... Gift 2. ... m. Karen Sol[gaard],
de levede sammen et år og fem uger og havde
sammen en søn, †17. (?) marts 1682 i hans alders
39. år. Bredoval messingplade, 26x43 cm, med
graveret versalindskrift og omgivende perlebort
og vulst; stærkt ødelagt.
*2) (Fig. 144) 1729, »Rudolph Frie Herre af
Gersdorph, Ridder, Deris Kongl. Majts. til
Danmark og Norge Høibetroede Conference
Raad og Stifts Befalingsmand ofver Sællands
Stift«, *1660 til Weiche i Schlesien af de gamle
Gersdorphers og Nostitiers stammer. Dyd, troskab og gudsfrygt banede ham vej til embeder
som amtmand i Thy, stiftsbefalingsmand i Aalborg Stift, overhofmester hos højsalig dronning
Lovise og endelig stiftsbefalingsmand i Sjællands Stift. Gud forbandt 1684 hans hjerte i et
kærligt ægteskab med Juditha Eleonora von der
Glaubitz, som tillige med fire børn nu omfavner
ham i himmelen. Deres eneste nulevende søn,
»Niclas Baron af Gersdorph, Ridder, Deris
Kongl. Majts. Cammer Herre, Amtmand ofver
Husum og Schwabsted Amter, samt Ober Staller i Eydersted« tillige med hans frue Caren Sol-
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gaard, som han 1709 udbad sig og fik af Gud,
arbejder hver dag på at samles med »Herren,
ævigheden og Hannem«. Han nåede sine ønskers mål og ende, †11.sept. 1729. Højoval, let
tilspidsende, hvælvet blyplade, 35x22 cm, med
graveret skriveskrift; øverst en graveret friherrekrone.
*3) (Fig. 144) 1742, »Høyædle og Welbaarne
Frue Karen Soelgaard«, *26. jan. 1663 i Holstebroe ... fik i 3. ægteskab den højædle Rudolph Baron af Gersdo[rph], †.. okt. 1742 i
[K]iøbenhavn i sin alders 79 år, 6 måneder, ..
dage. Højoval, hvælvet blyplade, 35x21 cm,
med graveret skriveskrift, stærkt nedbrudt og
delvis ulæselig.
*4) (Fig. 144) 1748-49, »Hier ruhet der weyland Hoch und Wohlgebohrner Herr, Herr Nicolas«, Friherre af Gersdorff, Ridder af Elefanten, kongelig geheime konferensråd, geheimeråd, kammerherre, stiftamtmand over Sjælland,
sekretær for begge ridderordener og amtmand i
Københavns amt, *7. jan. 1688, †17. dec. 1748

Fig. 143. *Gitter af smedejern med årstal 1690 samt
initialer for Karen Solgaard og hendes to første mænd
Hans Hansen Wulf og Peder Kægeben. Fra Rudolph
von Gersdorffs og Karen Solgaards †krypt, nr. 4 (s.
290). I Holstebro Museum. A. Vorbeck fot. 1905-06.

- Schmiedeeiserner †Gitter mit Datum 1690 sowie den Initialen der Karen Solgaard und ihrer beiden ersten Ehemänner Hans Hansen Wulf und Peder Kægeben. Aus der
† G r u f t von Gersdorffs und Solgaard.
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als dass er sey gewest ein mann der Creutz getragen
vom Lebens eintritten, nun ist er des befreyt
und freuet sich bey Gott in sicher Seeligkeit.«

Højoval, hvælvet blyplade, 35,5x20,5 cm, med
graveret, tysksproget skriveskrift og en til pladen hørende friherrekrone. Kistepladen, og vel
kistens øvrige †beslag (jfr. ovf.), er udført af
Hans Michelsen Ludsinsky, København, hvis
stempler findes på pladens bagside (fig. 145).
*5) (Fig. 144) 1765, »Frau Lovisa Freyrin von
Boyneburg, genant von Honstein«, *15 jan.
1684 udaf huset »Zestätt in Hessen Cassel«, gift
19. dec. 1721 med Nicolaus von Gersdorff,
†25. marts 1765 81 år, 2 måneder og 10 dage
gammel. Højoval, hvælvet blyplade, 37x22 cm,
med graveret, tysksproget skriveskrift og afsluttende bibelcitat: »Weine nicht siehe es hat
überwunden der Löwe aus dem Geschlechte
Juda ...« (Åb. 5,5).
Fra krypten må endvidere stamme et kistebeslag i form af en friherrekrone, af messing,
8,5x25 cm.
358

Fig. 144. *Kisteplader fra Rudolph von Gersdorffs og
Karen Solgaards †krypt, nr. 4 (s. 291f.). Øverst (tv.)
Rudolfh von Gersdorffs, 1729 (nr. *2), og Karen Solgaards, 1742 (nr. *3). Nederst (tv.) Nicolai Gersdorffs, 1748-49 (nr. *4), udført af Hans Michelsen
Ludsinsky i København (jfr. fig. 145), og Louise von
Boineburgs, 1765. I Holstebro Museum. HW fot.

5) CHRISTEN NIELSEN SOLGAARDS
KRYPT, o. 1698, indrettet af borgmesteren i
søndre korsarm. Krypten lå nord for Lindes
(fig. 123), idet den 1769 omtales som 'for an i

1 9 9 8 . - *Sargschilder aus der †Gruft von Gersdorffs und
Solgaard. Oben (links) für Rudolph von Gersdorff, 1729,
und fur Karen Solgaard, 1742. Unten (links) für Nicolai
Gersdorff, 1748-49, ausgeführt von Hans Michelsen Ludsinsky in Kopenhagen, und Jür Louise von Boineburg,
1765.

60 år, 11 måneder og 16 dage gammel. Før sin
død havde han selv forfattet denne gravskrift:
»In diesem engen Raum liegt eine handvoll Aschen
ein Kleiner über Rest von dem der nun gewaschen
Durch Christi blut und Todt ganz heilig schön und
rein
der eitelkeit befreyt bey seinem Gott kan sein
Er war des Lebens satt und mehr ist nicht zu sagen,

Fig. 145. Stempel for Hans Michelsen Ludsinsky, København, på bagsiden af Nicolai Gersdorffs kisteplade af bly 1748-49 (s. 292, jfr. fig. 144). HW fot.
1 9 9 8 . - Stempel für Hans Michelsen Ludsinsky, Kopenhagen, an der Unterseite des bleiernen Sargschild Nicolai
Gersdorffs 1748-49.
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syndre korskirke'; den nærmere plan, udstrækning og indretning kendes ikke. Borgmesterens arvinger skødede 4. april 1703 kirken
20 rdl. og vedgik en forpligtelse til for nye nedsættelser at svare 2 rdl. 1769 manglede de 20 rdl.;
de formodedes brugt på kirkens reparation.
Adgangen sagdes da at være besværlig formedelst stole, 'som der over er byggede'. 1871 var
krypten endnu ved magt med adskillige kister,
1906 nævnes den ikke og var formentlig tilkastet.
Begravede i den var mindst syv, med sikkerhed
kun Christen Nielsen Solgaard 1698 og hans hustru Anne Jacobsdatter Vinter 1702. 1871 stod
syv †kister i begravelsen.
311
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6) MAURITS A N D E R S E N GRAAES KRYPT,
1729, indrettet af købmanden ved langhusets
sydside med nedgang fra skibets midtgang (fig.
123). 1769 nævnes begravelsen 'lige for kirkedøren', og 1906 angives rummet som rektangulært med længderetning øst-vest og tøndehvælv. For begravelsen, der bl.a. var tiltænkt
hans svigerforældre Niels Ibsen Solgaard og Karen Jørgensen (Grøn?) til Tviskloster og Lergrav, skødede Maurits Graae 16. nov. 1730 kirken 30 sldl. 'straxen' samt 30 rdl. at forrente.
1732 ses enken Eleonora Katrine Graae at have
ydet et års rente. Hun giftede sig samme år på
ny og døde andetsteds; siden erhvervedes krypten af provst Ebbe Klemensen Kynde, sognepræst 1749-73. Den var 1871 tom, men i et lufthul i syd var et †gitter endnu på plads og bar
initialerne: »NIS ET MAG 1730«, der må opløses »Niels Ibsen Solgaard og Maurits Andersen Graae 1730«. 1906 stod der vand i det tomme
kryptrum.
Med sikkerhed begravede i krypten er kun
Maurits Andersen Graae 1730, Niels Ibsen Solgaard og hans ovennævnte hustru, samt endnu
et andet lig, 'som vides ej hvo er'.
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7) S Ø R E N LUGGES KRYPT, o. 1730, indrettet af sognepræsten under sakristiet (fig. 123).
For krypten skødede hans arvinger 22. okt. 1736
kirken 50 rdl. (jfr. †lukket stol nr. 4 og mindetavle nr. 5). Gravrummet, der 1871 nævnes
345

'under og med nedgang fra sakristiet', er 1906
angivet nogenlunde kvadratisk og lå under dettes vestre fag. 1737 begæredes ved skiftet efter
Søren Lugges 3. hustru en besigtigelse af, hvor
mange lig, der fandtes nedsat i begravelsen.
Senere fremgår, at de tilskødede 50 rdl. alle var
medgået til kirkens reparation, og intet deraf var
henlagt til begravelsens vedligeholdelse. Med
henblik på at afhjælpe dette købte Søren Lugges
søn, etatsråd Enevold Berregaard Lugge, 1770
tre agre, som hans enke Christiane Frederikke
Lugge 1798 ved legat skænkede kirken tillige
med renten af 100 rdl. Midlerne skulle tjene til
begravelsens vedligeholdelse, idet de i tilfælde af
forsømmelse skulle falde tilbage til familien, der
markerede stiftelsen ved opsætning af en mindetavle (nr. 5, fig. 119). Uagtet stiftelsen fandt
Frølund 1871 krypten i en ynkelig stand med
kun én ubeskadiget kiste: 'Det var ønskelig, om
en kiste måtte bekostes med indskrift til hver
begravelse. Heri kunde levningerne samles og
gemmes, medens alt forrådnet træ og forrustet
jern blev tilintetgjort. På denne måde kunde Legators vilje ske fyldest endnu et par århundreder
uden stor udgift for kirken'.
Begravede: Sognepræst Søren Lugge 1730;
hans 1. hustru Else Hansen 1716; hans 2. hustru
Helene Margrethe Helverskov 1723; hans 3. hustru Anne Friis Basballe 1736; en del af deres
b ø r n . †Kister. Allerede 1767 kaldes kisteindskrifterne ulæselige. 1906 fandtes kun tre kister, opsat parallelt i rummets vestlige del. Den
midterste kiste var hel (jfr. Frølund ovf.) med et
velbevaret, mumificeret lig, de to øvrige helt
sammenfaldne. Af †kisteplader m.m. nævnes en
del navneplader 'forrustede med bogstaverne
forædte'. Læses kunne ét monogram »SL« for
Søren Lugge.
30
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† M U R E D E BEGRAVELSER
Utvivlsomt fandtes et større antal murede begravelser i kirkegulvet (sml. Ringkøbing kirke,
145ff.), men kun undtagelsesvis fremgår begravelsens karakter af regnskabsindførslen. Således
gav købmand Mikkel Jensen Find 1702 30 dl. for
et begravelsessted, hvis åbning 1719 nødvendig-
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gjorde en reparation af stoleværket. 1725 åbnedes begravelsen for købmandens lig, idet enken
samtidig skænkede et par lys til alteret; hun selv
blev nedsat 1729.
30

IKKE STEDFÆSTET KISTETILBEHØR
Uvist fra hvilken begravelse stammer følgende:
*Kisteplade (fig. 146) 1833, »Her under giemmes
Støvet af Et saare agtværdigt Ægtepar«, Niels
Nielsen Meilsøe, *15. april 1789 i Holstebroe,
†30. april 1833 sammesteds, og Ingeborg Marie
Christensdatter, *14. aug. 1784 i Frøik Mølle,
†22. maj 1833 i Holstebroe, tre sønner beklager
det tidlige tab af deres retskafne forældre.
Højoval blyplade, let hvælvet med ciseleret tungekant, 41x27 cm, og graveret skriveskrift. Pladen er ikke registreret 1906.
Kistebeslag. Af messing, alle i barokformer:
a-b) Kranium med knogler, 13x13 cm, og time365

Fig. 146. *Kisteplade for Niels Nielsen Meilsøe og
Ingeborg Marie Christensdatter, 1833 (s. 294). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Sargschild für Niels
Nielsen

1833.

Meilsøe

und

Ingeborg

Marie

Christensdatter,

glas, 13x12 cm, begge med pressede stjerneornamenter og vel stammende fra samme kiste
(fig. 147). c) Kranium med knogler, 17x19 cm,
højt relief. d) Otte versaler og tal, 9 cm høje,
»HHSSN600«. e) Stumper af to allerede 1906
sønderbrudte relieffer af evangelisterne Johannes og Markus i akantusindfatning; man ser dele
af en pult, en skrivende hånd og det meste af
Johannesørnen. *f) Lilje, 26 cm høj.
Følgende er ikke registreret 1906: g-h) Kranium med knogler samt timeglas, begge 12x10
cm, formentlig fra samme kiste. i) Otte ranker
med granatæbler, de seks 22x16 cm, de to 19x16
cm. j) Kantbeslag med akantusfrise og tovstav,
6 cm bredt, 77 cm langt. k) Bladstængel med
granatæbler, 24x19 cm. 1) En del småstumper af
akantusløv og en tulipan.
Følgende er af bly, i barokformer: m) Kranium over rester af knogler, 10x10 cm, med graveret tulipan i panden. n) Liljeagtigt beslag,
19x10,5 cm, med stemplede rosetter og prikgraveret Jesumonogram. Følgende, fra midten af
1700'erne, er ikke registreret 1906: o) Nedre
halvdel af en strålekrans, 24x32 cm, med skybånd rummende grædende englehoveder og
vingede timeglas. p) 14 ens hængekvaste, 13x18
cm. †Kistebeslag. a-b) To liljer som ovenstående
*f. c) En række bogstaver og tal af bly, 8 cm
høje. d) Liljeagtigt, af bly som ovf. n.
†KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Som det fremgår, lå i 1767 langt de fleste af kirkens gamle gravsten fra 16-1700'erne på kirkegården. Nogle havde vel altid markeret kirkegårdsbegravelser, således Milter Hansens og Kirsten
Hartvigsdatters gravsten fra o. 1720, hvortil
hørte et gitter ('stakitværk') om gravstedet, som
kirken ifølge fundats var forpligtet til at vedligeholde (se †gravsten nr. 29). Andre af disse
mange sten må i lyset af de gravsattes position
oprindelig have ligget inde i kirken og først siden være flyttet ud på kirkegården, snarest o.
1757-67. Åbenbart var disse ældre sten ved
1800'ernes midte solgt, fjernet eller på vej til at
blive det (jfr. s. 265). I hvert fald nævnes de ikke
i to fortegnelser over gravenes udstyr 1848 og
30
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†KIRKEGÅRDSMONUMENTER

Halvdelen var indhegnet af stakitter, vist alle af
træ på nær et enkelt, som var af jern. Flere af
disse indhegnede gravsteder var anlagt som
dobbeltgrave med 'dobbeltstakitter'. Ni gravsteder var dækket med en muret markering ('murede minder'), hvoraf to, fra 1818 og 1822, var
omgivet af trærammer. Fem grave markeredes af trækors, og to, begge fra 1841, af 'jernkors'. De sidste har formodentlig været støbejernskors, hvis introduktion i Holstebro således
er tidsfæstet. Et 'jernminde', på en grav fra 1823,
har derimod antagelig været af smedejern. Endelig var fem grave blot smykket med en plade
på et brædt. 1860 opregnes 86 grave med udstyr.
35 grave fra listen 1848 fandtes stadig, mens 51
nye grave med mindesmærker og udstyr var
kommet til (begravelser fra årene 1844-58). Af
de nytilkomne grave var hen ved halvdelen (23)
markeret med et trækors og kun fire ved et jernkors. Endvidere har monumenter af sten holdt deres genindtog: seks grave var 1860 prydet med
'stenminder', ni med 'marmorminder' (heraf tre
'små marmorminder'), mens andre, der kun
nævnes en enkelt gang, betegnedes som 'marmorstøtte', 'stenminde med marmorkors',
'stenkors med marmor' eller blot som 'marmorkors'. I de forløbne år var kun opsat tre dobbelte
(træ)stakitter, formodentlig fordi mange af de
nye begravelser var foretaget på gravsteder, som
allerede var indhegnet.
367

Fig. 147. Kistebeslag af messing med dødssymboler,
ikke stedfæstede, o. 1700. Til venstre kranium og timeglas, formentlig fra samme kiste (s. 294, a-b). Til
højre timeglas og kranium fra Lindes †krypt (s. 289,
ikke stedfæstede i-j). HW fot. 1997. - Sargbeschläge aus

Messing mit Todesemblemen, unbekannter Herkunft, um
1700. Links Totenkopf und Stundenglas, vermutlich vom
gleichen Sarg. Rechts Stundenglas und Totenkopf von der
†Gruft Lindes.

1860, som kirkeværgerne udarbejdede. Fortegnelserne medtager alle grave med en eller anden
form for markering. 1848 optræder prydelser
på i alt 44 grave (begravelser fra årene 1814-47).
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s. 56f. Endvidere er benyttet:
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Stiesdal (tårnur), gravminder ved Ebbe Nyborg.
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NOTER

Om Holstebros historie i almindelighed, se L. Ch.
Th. Frølund, Holstebro, en historisk, topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse, Holstebro 1871, og J. Aldal,
Holstebros Historie gennem Tiderne, Holstebro 1939.
1

2

Stednavne i Ringkøbing amt, 1 9 7 6 .
Ære- og Takke-Digt til sin
gamle Skole-By, Holszbroe i Jydland, For beviiste Velgierninger, Odense 1667, 1668 og 1669; optrykt med
3

Elias Eskildsøn Naur,

indledning af Jeppe Aakjær, København 1928.
DiplDan 2. rk. II, nr. 223. I brev af 6. febr. 1274,
udstedt i Holstebro, kundgør biskop Tyge af Ribe, at
fru Lucie har skødet sin gård i Vinderup til forhenværende marsk Jens Kalv på den betingelse, at der af
gården ydes vin og oblater til Stubber Nonnekloster
og kirkerne i Ginding og Hjerm herreder, og at der
holdes årtid for fru Lucie og messer for afdøde troende.
5
DiplDan 3. rk. III, nr. 319. 16. sept. 1350.
4

6

Oldemoder 1 1 3 .

Et fingerpeg om, at der endnu i 1230'erne næppe
fandtes nogen egentlig by, er måske kongebrevene af
6. juli 1234 og 4. juli 1237. Heri overgiver kongen Ribebispen plovskatten af Hardsyssel, Almindsyssel og
Vardesyssel med flækkerne (»opida«) Varde og Lemvig. At Holstebro ikke nævnes (og ej heller Ringkøbing) skyldes vel, at den endnu ikke havde fået
købstadsrettigheder. DiplDan 1. rk. VI, nr. 182 og
240.
8
Regesta Diplomatica Historiæ Danicæ, 2. rk. nr. *6496
og Repert nr. 1899. - Der er næppe nogen direkte
forbindelse mellem Holstebros byvåben, S.Jørgen og
dragen, og kirken. Byvåbnets ældste version, fra
7

KILDER OG NOTER
1584, viser en rytter med fældet lanse ridende over en
pælebro; først 1625 optræder også dragen i seglet.
*Vindfløje med en ridder med lanse prydede tårnet
fra 1782 (s. 206). Jfr. Esben Graugaard: »Sct. Jørgen
og Holstebro«, HoMuÅr 1987, 10-21.
9
Aldal (note 1) 67f.
Ribe domkapitel fik 1403 tilkendt 11 grunde i byen,
jfr. HaDipl nr. 15. Iflg. Ribe Oldemoder ejede domkapitlet 12 grunde, jfr. Oldemoder 60.
11
Aldal (note 1). 228f.
Således biskop Iver Munk 1505, 1511, 1514 og 1519.
Provsten over Hardsyssel, Esger, testamenterede
ved sin død 1287 domkirken 3 mark penge til afholdelse af sjælemesser, en afgift hans efterfølgere årligt skulle betale af en gård i »Hvolstath-broo«, som
han havde ladet opbygge. Jfr. Kinch I, 97. At Esger
testamenterede denne af ham selv opførte gård behøver ingenlunde at betyde, at han har været stedets
præst.
Kjeld Digesmeds gavebrev 1510, jfr. note 16.
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10

12

13

14

15

Dahlerup 8 7 f . o g 9 0 .

Kjeld Digesmed, præst og vikar i Viborg, skænkede iflg. et gavebrev og skøde af 14. marts 1510 sin
gård i Holstebro liggende »næst norden op til Aaen,
vesten ved forskrevne den Hellig Aands Hus's Vaaning, indtil Provst Klaffses Gaard ... og nør indtil
Præste Gylle Gaard« til Helligåndshuset i Aalborg.
Gavebrevet kendes fra HofmFund IX, 28 (jfr. Repert 2.
rk. VI, nr. 11493) og er gengivet af Frølund (note 1) s.
214f. og af Aldal (note 1) s. 252f.
16

17
18
19

20

Resen 1 1 8 .
Aldal (note 1) 163f.
Elias Naur (note 3).
H. A. Brorsons Visitatsberetninger og Breve, u d g . v e d

L. J. Koch, 1960.
Søren Kierkegaard: Papirer III A 71; jfr. også Papirer
III B 99.
22
Frølund (note 1) 162-63.
23
Frølund (note 1) 163.
LAVib. Ribe bispeark. Holstebro kirkes rgsk.
1900-21 (C 1781-83).
25
DaAtlas med henvisning til MarmDan. Jfr. også s.
238 og K. Lund, »Sagn ved Bovbjergkysten om Kongens Søn fra Engelland«, HaÅrb 7, 1913, 61-65.
Efter branden 1733 indsendte borgerne et kort til
kancelliet, visende de områder af byen, der havde lidt
skade. Det bevarede kort er gengivet i J. Aldal, Hol21

24

26

stebro i brand. Om den store ildebrand i Holstebro den
22. juli 1733, Holstebro 1983 (genoptryk af HaÅrb bd.

20, 1926).
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop
J.Bloch 1766-69 (C 4.775). - Af indberetningen fra
Holstebro, fra 1767, er redegørelsen for ligstenene på
kirkegården udg. af Erh. Qvistgaard i HaÅrb, 1932.
Dette er de nuværende gadenumre.
Note 30. De daværende matrikelnumre var hhv.
27

28

29

Fig. 148. Oversiden af hvælvet i langhusets 2. fag (s.
190), set mod øst. C. M. Smidt fot. 1906. - Oberseite
des Gewölbes im 2. Langhausjoch. Bildaufnahme gegen
Osten, 1906.

24, 26 og 30, svarende til de nuværende numre 92,
93a, 93b og 96. Oplyst af Lokalhistorisk Arkiv, Holstebro.
LAVib. Holstebro kirkeinsp.ark. Kirkergsk. 16161862 (C 627.5-11).
LAVib. Ribe bispeark. Holstebro kirkes rgsk. 17111899 (C 4.1258-66).
Således 1639 og 1719.
Note 30 og 31.
Inddelingen af kirkegården i parceller blev foretaget 18. aug. 1808 under overværelse af sognepræst,
byfoged og de eligerede mænd - i overensstemmelse
med kancelliresolution og kirkedirektionens skrivelse.
35
Frølund (note 1) 122.
O m latinskolen og dens rektorer se Frølund (note 1)
108-12 og Aldal (note 1) 205-27.
30

31

32

33
34

36

37

DaKancReg 1 4 . m a j 1 5 4 2 .

Jfr. note 26.
39
Frølund (note 1) 113.
Jfr. vejdirektoratets kort 1797.
41
Frølund (note 1) 171f.
Jfr. byens brandtaksation 1801. Meddelt af Lokalhistorisk Arkiv.
Ved embedet. Tegning med forslag til hegnsmur på
kirkepladsens nordside, plan 1:200, ved arkitekt Hans
Arentoft 1915.
44
Aldal (note 1) 460f.
Vilhelm Ahlmann, »Holstebro Kirke«, Arkitekten
X, 1908, 205-09 og 321-24.
46
Aldal (note 1) 452-60.
Den middelalderlige kirke i Holstebro blev ikke
den sidste kirke i amtet, der måtte vige pladsen til
fordel for en ny. Kirken i Nøvling blev revet ned så
sent som 1917 og en ny opført under ledelse af arkitekt J. Vilhelm Petersen.
38

40

42

43

45

47
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Ved embedet. Synsprot. 1925ff. Heri en detaljeret
redegørelse for kirkens opførelse, materialer og
håndværkere. Murerarbejdet blev udført af murermester Reinhardt Ovesen, Esbjerg, senere af murermester Laurids Pedersen, Holstebro, tømrerarbejdet
af Kr. Andersen, Herning. Monierhvælvingerne blev
indbygget af murermester C. Christoffersen, Vejle;
vinduerne udførtes af maskinbygger C. C. Danielsen, Holstebro; skiferdækkerne C. Lundbæk og
J. Maezewski, Kbh., lagde tag på spiret. Snedkerarbejdet var overladt S. Knudsen og Chr. Stokholm og
endelig havde Bengt og Rasmus Licht malerarbejdet.
Note 24. Regnskaberne opregner leverancer af facadesten og formsten fra N. A. Sørensens Dampteglværk og Tagstensfabrik og fra Struer Teglværk.
Af Vilhelm Ahlmanns tegning til kirken 1906 (fig.
12) fremgår det, at man her havde tænkt sig en dekoration med en lilje, vel af brændte sten.
LAVib. Holstebro-Måbjerg præsteark. Div. dokumenter vedr. kirken og kirkegården 1917-31 (C 497c. 58).
Ved embedet. Læg med redegørelse for kirkebyggeriet ved sognepræst Axel Emil Bülow 1907.
Se Vilhelm Lorenzen, »Den monumentale Billedkunst og Glasmaleriet. Danske Glasmalerier udførte
af Johs. Kragh«, Arkitekten VII, 1908, 61f.
Ved embedet. Farvelagt udkast ved Johannes Malling til kalkmalerier 1912-16.
Beskrivelsen af kirken tager sit udgangspunkt i tilstanden umiddelbart forud for nedrivningen 1906.
Heraf følger at kun bygningsdele, der er nedrevet tidligere end dette tidspunkt, er mærkede som forsvundne. - Hovedkilderne til kirkens bygningshistorie er et
sæt opmålingstegninger, udført af Hector Estrup
1904 (jfr. fig. 16, 19a-i og s. 205), og en indb. til NM
ved arkitekt C. M. Smidt, udat. (1906, jfr. s.206f.).
Nedrivningen blev ikke efterfulgt af nogen arkæologisk sondering på tomten.
LAVib. Holstebro kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr.
kirken og kirkegården 1876-1905 (C 627.15). Indb.
ved F. Uldall.
Mål i øvrigt: 43x15 cm og 40x15 cm.
Bemærkelsesværdigt er det fuldstændige fravær af
sokkelkvadre og vinduesoverliggere. Hvis hovedmaterialet har været et andet end granit, f.eks. tegl, taler
dette for en datering til 1200'ernes første halvdel eller
midte, hvilket ville stemme overens med de øvrige
indicier for bydannelsens datering.
Granitten kan være overført til sidstnævnte bygningsdele ved gennembrydningen af nord- og sydmuren i 2. langhusfag.
I det følgende betegnet korfaget, uanset at koret
kan have strakt sig længere ned i langhuset.
En eventuel pause behøvede ikke nødvendigvis at
falde midt i langhuset - mellem 2. og 3. fag, men
kunne også falde mellem korfaget og 2. fag (jfr. tagværker, s. 206).
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C. M. Smidt registrerede, at murene var opført
med en ydre og indre halvstensskal med helstensbindere ind i murkernen, der udgjordes af rå kamp i
mørtel, isprængt enkelte teglbrokker. Munkestenenes størrelse: 27-28,5x12,5-13,5x7-8,5 cm.
I hvilken udstrækning de genanvendte kvadre optræder i kirkens murfod - både i den oprindelige bygning og ved de senere tilføjelser - er usikkert, idet
kvadrene ikke er indtegnede på H. Estrups facadeopstalter (jfr. fig. 19a-i), men blot kendes fra fotografier
(jfr. f.eks. fig. 17, 18 og 33), hvor murfoden ofte er
skjult eller utydelig.
For så vidt dette forhold er korrekt registreret på
H. Estrups opmålingstegninger. Sammenligning med
fotografierne tyder dog på en relativt høj nøjagtighed
også på dette punkt.
En lignende - men modsat rettet - forskydning findes ved støttepillerne i Ringkøbing (s. 72).
Forskydningen er mest markant i syd.
I sydsiden, der udviste den største regularitet, syntes de tre østre langhusfag at have haft en længde af
ca. 5,5 m mellem støttepillerne mod 6,4 m i vestfaget. I fald pillerne ikke havde fået den omtalte forskydning mod vest, ville vestfaget være blevet endnu
længere, mens østfaget ville være blevet kortere end
de øvrige. Dispositionen i nord var en smule mere
uklar - formentlig forårsaget af sakristiet ud for korfaget.
Trappen kunne imidlertid have været anbragt i tilknytning til et af de murpartier, som var dækket af
kapellerne. Sandsynligst forekommer det, at der har
været et støttepillelignende †trappehus(?) sammenbygget med sakristiets vestgavl. Dette ville forklare
forskydningen mod nord i forhold til rummets midterakse af gavlens vindue og underbygges yderligere
af de anførte uregelmæssigheder i disponeringen af
nordsidens støttepiller. Et eventuelt trappehus må
være fjernet ved nordkapellets opførelse, hvilket
yderligere sandsynliggøres af den antydede samtidige
skalmuring af sakristigavlens yderside.
På korfagets nordside, der fra opførelsen var forudset dækket af sakristiets halvtag, manglede alle gesimsled.
C. M. Smidt regnede med, at murværket over
gavlfodshøjde helt og holdent hidrørte fra tårnets opførelse.
Lukkemuren i østvinduets lysning var helstens forneden og halvstens foroven (fig. 19h); udmuringen af
nordvinduet havde en så rå karakter på indersiden, at
den må formodes udført samtidig med ophængningen 1667 af det derværende epitafium (nr. 1, s. 268,
jfr. fig. 20).
Sydvinduet i 4. fag var indsat 1853 og havde ingen
oprindelig forgænger.
Vinduestypen synes sjælden i senmiddelalderen,
men kendes dog - i divergerende udformninger - fra
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Fig. 149. Hvælvet i
langhusets 2. fag under nedrivning, fotograferet i det øjeblik
nordøstre kappe styrter sammen. I kappen
ses et hul med jernforstærkning (s. 190); set
mod sydvest. C. M.
Smidt fot. 1906. - Ge-

wölbe des 2. Langhausjochs während des Abbruchs. Bildaufnahme im
selben Moment, wo die
nordöstliche Kappe einbricht. In der Kappe eine
Öffnung mit eisener Verstärkung, 1906.

sakristiet i Nordby, Samsø (DK Holbæk 2760) og fra
et stenhus i Kalundborg, Præstegade 23 (Kjeld Borch
Vesth, »Præstegade 23, Kalundborg«, Bygningsarkæologiske Studier 1995, 45-55).
Tegningsmaterialet er en smule uklart på dette
punkt (sml. fig. 19e og g). Planen synes klarest, mens
snittet viser smig, også i vinduets ydre del, der fremstod tilmuret på opmålingstidspunktet. Yderligere
uklarhed opstår derved, at sakristiets vestgavl kan
være skalmuret i forbindelse med nordkapellets opførelse (s.d.) - forskelle i murtykkelserne kunne antyde dette; i så fald har den på planen angivne fals
været udsparet i skalmuren. Heraf følger da, at vinduet først tilmuredes en tid efter kapellets opførelse.
Dette træk optræder hyppigst i 1200'ernes teglstensarkitektur, men synes usædvanligt i 1400'erne.
Norddørens indvendige tilmuring anes - uden tydelige konturer - på et fotografi af kirkens vestende
(fig- 27).
Frølund (note 1) 124f.
Mindre variationer i munkestensmaterialet i hvælvene viser (jfr. indb. ved C. M. Smidt), at disse er
opført ét efter ét - sandsynligvis fra øst mod vest.
Note 30. 1640 repareredes noget mur på tre piller
som 'huellingen er forfattet på'.
Miséren kan skyldes, at langmurene ikke var opført samtidig; dette underbygges i de registrerede
små variationer i placeringen af støttepillernes top
(sml. s. 181). Sml. tillige omtalen af den ældre †kirke.
Fire af ribbestenene er overført til den nuværende
kirke, hvor de indgår i en rhombeformet blændings75
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dekoration over hovedindgangen i tårnet. Mål:
27x11,5x? cm.
Som det bl.a. sås i vestfaget, hvor den fremtrådte
som en del af ribbenettet (fig. 27).
Ringen fastholdtes i hullet af tre pånittede vinkelhager.
Dette vides dog ikke med sikkerhed for vestfagets
vedkommende, idet der mangler fotografier af dette
hvælvs overside.
Sådanne forstærkninger tilhører fortrinsvis 12- og
1300'ernes hvælvbyggeri, men er dog langt fra
ukendte i 1400'erne.
Sml. note 119.
Hector Estrups opmålinger udviser med hensyn til
sakristiets detaljer, bl.a. denne, en række unøjagtigheder, der tilsyneladende står i stærk modsætning til
gengivelsen af de øvrige bygningsafsnit. Årsagen var
formentlig delvis af opmålingsteknisk art, idet sakristiets loftsrum var utilgængeligt på opmålingstidspunktet.
En sådan undermuring er klart teknisk betinget i
nord, hvor den ville afhjælpe stabilitetsproblemer
knyttet til skjoldbuernes uheldigt højt anbragte toppunkter. Den i givet fald tilsvarende ombygning af
buerne i syd kan formentlig kun skyldes ønsket om
symmetri i rummet.
Kapellets bredde var klart bestemt af længden af
langhusets 2. hvælvfag - eller rettere af afstanden
mellem de hertil hørende støttepiller, der synes at
have været indbygget i flankemurene i flugt med disses indersider.
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Stenstørrelse: 27,5-29x12,5-14,5x7-8,5 cm; enkelte
målte op til 29,5x15x9 cm.
H. Estrups opstalt af kapellets vestside fremviser
ingen bomhuller (fig. 19b), men den øvre række af
disse ses på fotografier fra nedrivningen (fig. 44).
Disse kan være genåbnede i forbindelse med nedrivningen, idet C. M. Smidt omtaler lukkede bomhuller
på vestsiden af alle tre tilbygninger (nord- og sydkapel samt tårn).
Tilstedeværelsen af denne kam er en smule usikker,
men synes at fremgå af et fotografi af kapellet set fra
sydøst (fig. 33). Opmålingstegningerne viser kamme
på alle gavle - også der, hvor der tydeligvis ikke fandtes sådanne på nedrivningstidspunktet.
Det kan ikke afgøres med sikkerhed på det forhåndenværende grundlag, hvorvidt disse løbere var
retkantede eller eventuelt berigede ved en let affasning eller afrunding.
En ribbesten, der er bevaret indmuret i den nuværende kirke (jfr. s. 174), hidrører sandsynligvis fra
dette hvælv. Stenen har nakke, retkantede skuldre og
et kun let tilbagetrukket, nærmest halvcirkulært hoved, størrelse: 28xl4x? cm. Stenstørrelse i hvælvet:
27-28,75x12-14,5x7,2-8 cm.
Ifølge C. M. Smidt var benyttet samme munkestenstype til hvælvet i søndre kapel som til gavlene på
tårnet. Opførelsen af sidstnævnte har derfor sandsynligvis været langt fremskredet ved kapellets fuldførelse 1468.
Stenstørrelse: 28-29,75x13-14,5x8,5-9 cm.
Dette antydes af uregelmæssighederne i skiftegangen omkring sporene efter langhusets tagflader samt
spring i stilladsniveauerne (sml. fig. 34).
Dette træk er sjældent, men ikke ukendt. Tilsvarende kendes f.eks. fra 1200'erne i Nørre Herlev kirkes vestparti (DK Frborg 1938) samt fra 1400'erne i
tårnet i Vester Vedsted (Ribe amt). Der har indsneget
sig en meningsforstyrrende fejl på H. Estrups plan,
der, i modsætning til opstalten af nordsiden, viser en
halvstensfals uden for smigen (sml. fig. 19c og e).
Trappecylinderens afslutning opadtil kunne friste
til den antagelse, at stokværkets loft oprindeligt
havde ligget ca. en meter højere. Men da det følgende
stokværks loft tydeligvis lå i oprindeligt leje, ville der
herved kun levnes en etagehøjde på 1-1,5 m, hvilket
forekommer usandsynligt.
Bjælkehullerne i syd må have haft et mindre 'slip'
foroven for at muliggøre en løftning af bjælken.
Urskiverne syntes ikke at have dækket ældre åbninger, som det ellers ofte er tilfældet.
Note 31. Når to glamhuller manglede jalousier,
skyldtes det ophængning af to klokker i hhv. østsidens søndre og sydsidens vestre glamhul.
Pillen synes - som i syd - at have været indbygget
flugtende med vestre kapelmurs inderside. Sakristiets
gavl skalmuredes sandsynligvis med en halv sten på
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vestsiden for at bibringe den samme tykkelse som
kapelmurene i øvrigt. Herved skjultes tillige eventuelle uheldige overgange mellem ældre og yngre murværk.
Stenstørrelse: 26-28x12-13,5x7,5-8,75 cm.
Sml. sydkapellet, s. 192.
Sakristiets tilstedeværelse udelukkede et vindue af
tilsvarende størrelse og placering i østmuren.
De flankerende blændingers stik tangeredes af
gavlens skrålinjer, hvilket underbygger teorien om en
fjernet gavlkam.
Stenstørrelse i hvælvet: 28-29,5x13,25-14,5x7,5-9
cm.
Det kan ikke med sikkerhed afgøres, hvorvidt ribberne var opmurede af ribbesten (med nakke), eller
om det nævnte retkantede led var udformet i puds
(sml. fig. 42 og 51).
Stjernehvælvet i sin ordinære udformning introduceres i det middelalderlige Danmark i Erik af Pommerns Krogen og S. Petri kirke i Malmö i tiden o.
1420, mens hovedparten af stjernehvælvene hidrører
fra 1400'ernes sidste fjerdedel og begyndelsen af
1500'erne.
Dette forhold ændres ikke af, at denne indskrift
formentlig må opfattes som en kladde til korfagets
indskrift (jfr. s. 208).
Der henvises generelt til Ann Mari Karlsson,
Stjärnvalv i det senmedeltida Sverige, Stockholm 1986.
Iwar Anderson, »Vadstena klosterkyrka I. Kyrkobyggnaden«, Sveriges Kyrkor, vol. 213, Stockholm
1991.
Jfr. note 113, passim, og note 114, 57-59, samt Åke
Nisbeth, »Sengotiska valv i Östergötland«, Antikvariskt Arkiv 8, Stockholm 1957.
Monica Rydbeck, Valvslagning och kalkmålningar i
skånska kyrkor, Lund 1943, 246 og 292.
Karl Heinz Clasen, Deutsche Gevölbe der Spätgotik,
Berlin 1958, 73-74; Hans Josef Böker, Die mittelalterliche Backsteinarchitektur Norddeutschlands, Darmstadt
1988, 243 og 257.
Nært beslægtet med stjernehvælvene i Holstebro
var også hvælvene i en 1521-22 opført, to stokværk
høj tilbygning på sydsiden af koret i S. Maria kirken i
Frankfurt a. d. Oder. Hvælvene i det nedre stokværk
svarede til hvælvet i Holstebros 2. fag, i det øvre til
korfaget. Hans Josef Böker, s. 112, og Die Kunstdenkmäler der Provinz Brandenburg, Band VI, Teil 2, Stadt
Frankfurt a. O., Berlin 1912, 62.
Det her fremførte forudsætter, at figurmalingen i
Ejsings korhvælv, der henføres til tiden o. 1500, er
senere end hvælvet og dets sandsynligvis samtidige
staffering af ribber, vederlag m.m. - dette udelukkes
ikke i Eigil Rothes indberetning fra kalkmaleriernes
restaurering (i NM).
Begge hvælv er i Trap Danmark, 5. udg., dateret
til renæssancen, hvilket - når sammenhængen mel105
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NOTER
lem Vestervig-hvælvene, Holstebros sakristihvælv og
de to nævnte hvælv tages i betragtning - ikke kan
være korrekt. Herved bekræftes tillige den middelalderlige herkomst af sakristihvælvene i Holstebro
(sml. s. 190).
I dette tilfælde med overribber, der tilsyneladende
er opført i forbandt med kapperne.
Nørre Nissum (Skodborg hrd.), våbenhusets dør;
Fovsing (Hjerm hrd.), våbenhusets dør; Hjerm
(Hjerm hrd.), tårnets glamhuller; Mejrup (Hjerm
hrd.), tårnets glamhuller og våbenhusets dør; Ørre
(Hammerum hrd.), skibets syddør; Estvad (Ginding
hrd.), tårnets glamhuller; Smollerup (Viborg amt),
tårnets glamhuller samt Vridsted (Viborg amt), tårnets glamhuller.
Gavlene i nedennævnte eksempler er alle nedskårne, således at en eventuel kobling af de to midterste blændinger ikke kan eftervises: Dybe (Vandfuld
hrd.), tårnets gavle; Vandborg (Vandfuld hrd.), tårnets nordgavl; Fabjerg (Skodborg hrd.), tårnets
gavle; Hjerm (Hjerm hrd.), nordkapellets gavl; Mejrup (Hjerm hrd.), tårnets gavle samt Navr (Hjerm
hrd.), tårnets gavle.
Trappen i Nysogn giver kun adgang til tårnets
mellemstokværk, mens der i både Ejsing og Ferring
er adgang til såvel mellemstokværket som klokkestokværket (i Ejsing er det nævnte klokkestokværk
ændret til et øvre mellemstokværk ved en middelalderlig forhøjelse af tårnet).
Note 30. Med dørhager forstås normalt stabler til
ophængning af dørfløje, men det kan også være hager
i en 'dør' (korbue) til fastgørelse af f.eks. et korgitter.
Sml. Ringkøbing k., s. 82.
LAVib. Holstebro kirkeinsp.ark. Dokumenter vedr.
kirken og kirkegården 1876-1905 (C 627.15).
Note 30. Den anførte pris er væsentlig lavere end
for indsættelsen af 22 nye ruder i vinduet 17 år senere.
En sådan kan dog ikke helt udelukkes (sml. s. 180
og ældre †kirke).
Denne afsluttedes foroven af en blyklædt knop
over tagryggen - knoppen er på opmålingen (fig.
19h) anbragt lidt for langt mod vest.
Konstruktionen af såvel de ordinære spærfag som
afstivningen over korpolygonen er omtrent identisk
med de tilsvarende partier i Ringkøbing kirke (s. 82).
Hovedparten af de synlige bomhuller i korets
nordmur under sakristiets tagflade hidrørte fra stilladsbomme, men nogle fa overtallige huller lavt over
hvælvene kan have indeholdt konsoller til bæring af
en rem, der atter har støttet en række skråstivere (fig.
32); sml. Holmstrup ( D K Holbæk 1818 med fig. 10).
Tårnets tagværk var det eneste endnu stående, da
C. M. Smidt undersøgte kirken i april 1906.
I Holstebro Museum opbevares et stykke bly, mål:
2,5x3,5 cm, fra kirkens tag; inv.nr. 15.109.
Intetsteds omtales siden andre materialer end bly.
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Piberne var nær toppen afstivede af tre vandrette
jernstænger. Disse var, som det fremgår af sporene på
langhusets tagflade (fig. 35), en yndet siddeplads for
fugle.
Om kirkens nedrivning, se også: Elith Reumert,
»Holstebro - mine Barndomsminders By«, Verden og
Vi nr. 3, 1929, 7ff. og Esben Graugaard og Bent Torben Holm, »Da Jomfru Marias kirke i Holstebro blev
brudt ned«, Det gamle Holstebro 6 (under trykning).
Dateringens 'deno' må være det særlige talord
'deni', der betyder 'ti af hver' eller i nogle tilfælde
'tiende' eller 'ti' (som her). Den særlige konstruktion
må skyldes hensyn til heksameterformen. 'Sueuis' må
her læses 'svenskere', selv om det også kunne betyde
'svabere'.
En sådan antagelse passer godt med den her anførte redegørelse for bygningshistorien, idet sakristiet var oprindeligt planlagt, men tilsyneladende opført lidt senere end langhusets mure. Langhusets
hvælv var imidlertid sidste led i dettes opførelse; i den
mellemliggende tid - kort eller lang - kan opførelsen
af sakristiet have været fremskyndet, således at denne
bygningsdel var den først fuldførte.
Stedfæstelsen er usikker. Eigil Rothe angiver en
placering i østfaget. Dette kan ikke være på gjordbuen eller nordre skjoldbue og der afdækkedes tilsyneladende ikke rester af indskrift på østre skjoldbue.
Jfr. historisk indledning og Aldal (note 1) 68.
Muligheden for at der har været yderligere navne,
må naturligvis tages i betragtning. Men de kendte
synes, med ét på hver af de tre kapelvægge, at kunne
have udgjort en helhed. Ud over som privat bidragyder og som eventuel kirkeværge kunne Poul Juul
også tænkes anført som repræsentant for byens øvrighed.
Jfr. eksempelvis DK Århus 1091ff.
Der foreligger selvsagt den mulighed, at dekorationerne har været sammenhørende med nr. 2 eller 5.
Våbenet betyder ikke nødvendigvis, at Iver Munk
har været stifter eller medstifter af udsmykningen,
idet det formentlig alene markerer ham som stiftets
biskop, under hvem arbejdet et udført.
Beckett, DaKunst II, 407ff. For drolerier og fabelvæsner, hvortil der også er gode sidestykker i Ålborg
Helligåndskloster, se Dorrit Lundbæk, »Fabelvæsner
i sengotisk kalkmaleri i Danmark«, JySaml 1970, 1-83
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og Mein ganzer Körper ist Gesicht, Groteske Darstellungen in der europäischen Kunst und Litteratur des Mittelalters, udg. Katrin Kröll & Hugo Steger, Freiburg im

Breisgau 1994.
Jfr. Troels Dahlerup, »Nepotisme som administrativt system. Ribe stift i senmiddelalderen«, i Struktur
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Ved embedet. Sognepræst Axel Emil Bülows læg.
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Ahlmann havde først tegnet skabet med en udekoreret predella, som en lokal arkitekt derefter forsynede med malet dekoration. Denne bemaling ønskedes 1919 ændret, hvorved man efter Rothes forslag
anvendte middelalder- frem for renæssanceskrift.
Sissel F. Plathe, »Altertavlen fra Maria Kirken i
Holstebro. Fra Kongeseng til tidssvarende kirkeinventar?«, HoMuÅr 1990, 8ff.
At figurerne ikke oprindelig kan have hørt til en
Bebudelsesscene, er iagttaget af Plathe 1990 (note 149)
11. Det formodes nedenfor, at de kan have hørt
hjemme i et relief af Fremstillingen i Templet (se s.
236).
Nyskåret er »Gabriels« (oprindelige?) palmegren
samt den ene fod med det nederste af klædningen.
Hyrden bag Maria har 1907 fået fornyet højre hånd
med stok.
Se Chr. Axel Jensen, »Katolsk Kirkeinventars
skæbne efter Reformationen«, ÅrbOldkHist 1921,
196-200; endvidere Hans Jørgen Frederiksen, »Da
Maria fik Skæg. Nogle efterreformatoriske eksempler på ændringer af danske middelalderlige altertavler«, Ico 2, 1983.
Sådanne lys har ikke oprindeligt hørt til i scenen,
da de alene er knyttet til gengivelser af Fremstillingen
i Templet. Som anført af Plathe 1990 (note 149) 13, er
samme fejl begået ved kompletteringen af den beslægtede altertavle i Viborg Søndre Sogns kirke
1886-87, hvor Eigil Rothe kan have hentet detaljen.
På relieffet er endvidere fornyet flere hænder, fødder,
dragtdele m.m.
At den oprindelig har hørt til i relief c (Marias
Død) har Rothe (indb. 1906 i NM) godtgjort ved
jævnførelse med et tilsvarende relief i Bruxelles. Den
ved et bord siddende mand (en apostel) ses ligeledes i
motivets gengivelse på altertavlen i Bocholt, Belgien
(se s. 237 og fig. 82).
Således Rothe i indb. 1906 med henvisning til paralleller på andre altertavler.
Skaden omfattede ved relief a en afbrækning af
englens vingespids og i relief b af hyrdernes stave og
Josefs' lys. Endvidere var i relief e stjålet den yngste
konges venstre hånd.
Under bunden graveret: »Holstebro Kirke«.
O m Mathias Lind, se GuldsmHolst 1980, 37f., hvor
altersættet ikke er anført blandt hans kendte arbejder.
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J f r . GuldsmHolst 1980, 4 0 .

Her læses også den nyere påskrift »Holstebro
Kirke«.
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DK Ribe 7 4 5 , 1 5 3 8 .

Hans Sørensen anføres af Bøje og GuldsmHolst
1919 som kendt 1698-1714 og vil altså, såfremt der var
tale om ham, optræde et år tidligere.
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Weller 1 6 8 f .

Ifølge Aldal (note 1) 456 skænkede Herle Kaysen
1907 to syvstager til alteret. Den forsvundne var i
165

brug til 1986, mens den nu bevarede efter mange år
på kirkens loft blev skænket til Ellebæk kirke ved
dens indvielse 1980. Herfra har man efter tyveriet
1986 ladet den vende tilbage til Holstebro kirke (Dagbladet Holstebro 18. dec. 1986).
Giveren har angiveligt 1962 fundet bibelen, med
ejernotater tilbage til Christian IV's tid, på en losseplads i Rønbjerg ved Skive!
For haglerne og tankerne bag deres farver og motiver redegør Inge-Lise og Flemming Bau i folderen
Holstebro Kirke, Sct. Jørgens Kirke, udg. af menighedsrådet 1987. Her er også gengivet andre udkast fra
konkurrencen.
Ved embedet. Synsprot. 1925ff.
169
DK Ribe 1462, 1542, 1763, 2246.
Frem til genopsætningen 1916 var himlens oprindelige loft til stede med profillister mellem midtrosetten og hjørnerne.
171
Aldal (note 1) 61 kalder malerierne for tarvelige og
ensformige.
Således en prædikestolshimmel i Idum kirke (Ulfborg hrd.).
Ved embedet. Tegning af pulpituret ved Hans
Arentoft 1932.
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
Vindladetypen iflg. optegnelser 1950 i Th. Frobenius & Sønners arkiv. Det oplyses her endvidere, at
spillebordet er bygget efter samme system som orglerne fra Horsens Orgelbyggeri, dvs. med et membransystem i stedet for bælge.
Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
Den oprindelige Quint 2/3 indgik antagelig i
denne stemme.
Note 168. 1938 blev spillebordet istandsat af A. C.
Zachariasen, Århus.
Se J. Aldal, »Holstebros Ildebrande 1697-1794«,
HaÅrb 1926, 16-55, samt Aldal (note 1), 195ff.
Præsterækken gengives af Frølund (note 1) 147f.,
der imidlertid har rettet den »til det oprindelige« og
alligevel fandt den så fejlfuld, at han derefter har anført sin egen reviderede præstehistorie. Yderligere
rettelser på tavlen har fundet sted 1938.
Tavlens oplysninger om latinskolen er anført og
suppleret af Frølund (note 1) 108ff. Jfr. Aldal (note 1)
205ff.
På tavlens bagside er noteret: »Denne Præstetavle
fra år 1742, der har hængt i Holstebro gamle - i 1906
nedrevne - Kirke, er efter Arkitekt H. Arentofts Forslag udvidet og ophængt paa Vaabenhusets Nordvæg
i Januar 1938«.
Ved embedet. Tegning. I forbindelse med istandsættelsen skete henvendelse fra Nationalmuseet med
henblik på sikring af en tekstopmaling i overensstemmelse med tavlens originale.
Note 27, DaAtlas 794-804, Frølund (note 1) 135.
185
Frølund (note 1) 121-47.
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fik til svar, at det burde afgives til Dansk Folkemuseum (korrespondance i NM). Dugen ses ikke indgået her eller andetsteds.
Tavlerne i Ulkebøl (DK SJyll 2336ff.) og Västra
Ingelstad i Skåne. Holstebrotavlens topvinger har
formentlig som den skånske tavles været dobbelsidigt
maleriprydede. Om nederlandske altertavler i Danmark se Beckett, DaKunst II, 238ff. (heri også en
række malede), Erik Skov, Altertavlen i Viborg Søndre
Sogns Kirke, Viborg 1986, og Sissel F. Plathe, »Brabantine altarpieces in Denmark«, Antwerpse retabels
15de-16de eeuw II, Essays, onder leiding van Hans
Nieuwdorp, Antwerpen 1993, 94-110. Om nederlandske altertavler generelt senest Lynn F. Jacobs,
195

Early Netherlandish Carved Altarpieces 1380-1550. Medieval Tastes and Mass Marketing, Cambridge 1998.
196
Plathe 1990 (note 149) 16f. En beskrivelse med

gode billeder af Bocholttavlen er siden publiceret i
I (Catalogue),
ed. Hans Nieuwdorp, Antwerp 1993, 84-93.
S. Lukasgildet i Antwerpen udførte fra o. 1470
mærkning af sine altertavler ved indbrænding af byens våben eller blot en (deri forkommende) hånd. Se
Skov 1986 (note 195) 18ff. og Jacobs (note 195) 209ff.
Antwerpenmærker kendes herhjemme fra tavlerne
i Ulkebøl (DK SJyll 2336f.), Viborg og Våstra Ingelstad i Skåne, samt på den efterreformatoriske højaltertavle i Roskilde Domkirke. Se Plathe 1993 (note
195), Skov 1986 (note 195) 18ff. samt Verner Thomsen, »Altertavle på værksted« (om Roskildetavlen),
NMArb 1972, 117ff. Når evt. mærker nu ikke ses på
Holstebroreliefferne, kan det skyldes, at man ved deres mishandling 1757 ret konsekvent har bortskåret
gulvfladens forreste del, hvor sådanne mærker ofte
findes anbragt. At Eigil Rothe skulle have overset
mærker, der nu ville være dækket af staffering, er
ikke troligt, da han var meget opmærksom på mærkningsspørgsmålet.
Således fremhæver Beckett, DaKunst 240f. figurskæringens slægtskab med en tavle i Jäder kirke i Sverige, hvis malerier imidlertid er signeret af en Bruxellesmaler 1514. Jfr. Aron Andersson III, 201f. Da billedhuggere og malere også flyttede mellem de forskellige byer i Flandern og Brabant, lader spørgsmålet
om tavlers oprindelsessted sig ikke presse. Se Jacobs
(note 195) 209ff. og eksempelvis diskussion i Patrik
Reuterswärd, »Nederländska altarflüglar: Lofta och
Våstra Ingelstad«, Den ljusa Medeltiden, Studier tillägnade Aron Andersson, Stockholm 1984, 245ff.
Om Antwerpentavlernes opbygning og ikonografi generelt, se Herman J. de Smedt, »De Antwerpse retabels en hun iconografie: een overzicht van
onderwerpen en veranderingen«, Antwerpse rctabels
15de-16de eeuw II, Essays, onder leiding van Hans
Nieuwdorp, Antwerpen 1993, 23ff.
En rekonstruktion med Marias Død som hovedAntwerp Alterpieces, 15th-16th centuries
197

Fig. 150. †Kalkmaleri o. 1520 i søndre korsarm. Jomfru Maria i strålekrans, th. et Lange (Munk)-våben (s.
212). Eigil Rothe fot. 1906. - †Wandmalerei um 1520,

südliche Kapellenanbau. Muttergottes im
rechts ein Lange (Munk)-Wappen.

Strahlenkranz,

Se Onno ter Kuile, Koper & Brons. Catalog van de
verzameling konstnijverheid van het Rijksmuseum te Amsterdam, Amsterdam 1986, 156f.
186

Eksemplaret i Ribe stammer fra et profanmiljø,
den såkaldte Weiss stue. Se Per Kristian Madsen: »Ribes 'store kerte' - en kandelaber fra renæssancen«,
187

Mark og Montre 1 9 8 5 , 6 7 .

Lysearmen er til daglig henlagt i kirkens boks og
opsættes kun ved gudstjenester.
Henningsen, Kirkeskibe 151.
Note 147 og indb. 2. juli 1991 ved Hans Stiesdal,
notebog.
Om klokkespillet, se Svend Sørensen, »Klokkespillet i Sct. Jørgens Kirke i Holstebro«, Acta Campanologica nr. 6, 1974, 13-15 samt Holstebro Kirke, Sct.
Jørgens Kirke, udg. af menighedsrådet 1987.
Jfr. Nyrop, Kirkeklokker 52, 129.
Note 27 og Frølund (note 1) 139, ifølge hvem klædet da ikke fandtes længere.
Note 27 og 185. Ebbe Kynde læste 1767 noget afvigende: »C.S.S.IB.M.M.D.Lg.« Der må have været
tale om samme dug, da sognepræsten 1890 forespurgte Nationalmuseet, hvad der burde ske med et
gammelt »Alterklæde«, som bar årstallet »1687«, og
188
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motiv er vel ikke udelukket, jfr. således en tavle fra
Enghien i Belgien, Antwerp Altarpieces I (note 196)
98ff. Men den forekommer mindre sandsynlig også i
lyset af den måde, hvorpå man ved altertavlefornyelsen 1757 synes at have knyttet an til middelaldertavlens hovedform (jfr. ndf.).
Jfr. Jensen (note 153), 198f. For lignende Mariatavler med en således anbragt stor Mariafigur se eksempelvis tavler i Västerås, Årsunda og Valö kirker i Sverige. Aron Andersson III, 204ff. med fig. 130-32.
Hvorledes en hovedfigur af Maria kan have fremtrådt, får man også indtryk af i Sæby kirkes (Hjørring
amt) lille nederlandske altertavle, hvor hun krones af
engle og er indfattet og båret af et Jessetræ.
Dette må Rothe for så vidt have været klar over,
men med sin opsætning af reliefferne på én række har
han haft behov for højere felter til at give tavlen
højde.
Jfr. ovf. med note 155.
At en af apostlene sidder eller står med en åben
bogrulle eller bog er almindeligt på senmiddelalderlige fremstillinger af Marias Død. Se Gertrud Schil202

203

204
205

l e r , Ikonographie der christlichen Kunst 4 , 2 , 1 2 8 m e d i l -

lustrationer fig. 684ff.
En skitse af disses opbygning findes i Eigil Rothes
indb. 1907. En grov konturridsning (nu skjult), der
findes langs hvælvenes forkant (jfr. fig. 91-94) er ikke
oprindelig, men fra 1757.
Det sad 1757-1907 som baggrund for Bebudelsesrelieffet (jfr. fig. 91).
Før 1907 indgik det som baggrund for Kongernes
Tilbedelse (jfr. fig. 93).
Før 1907 hhv. bag relieffet med Kongernes Tilbedelse og bag Omskærelsen (jfr. fig. 93-94).
Før 1907 bag fødselsrelieffet og omskærelsesrelieffet (jfr. fig. 92, 94).
Før 1907 spredt bag og over reliefferne (jfr fig.
91-94).
Eigil Rothes indb. 1906 rummer tilsvarende grundig redegørelse for det fundne på alle figurer og dele.
213
Plathe 1990 (note 149) 13 daterer tavlens rester til
mellem 1500 og 1520. En dendrokronologisk datering af 'stavværksdelene' i NM viser seneste årring
1491 (intet splintved) og en sandsynlig fældning af det
anvendte træ (fra Polen?) efter 1505 (undersøgelse ved
Niels Bonde N N U , j.nr. A6951). Bocholttavlen, for
hvilken Plathe anfører det mulige årstal 1511, er siden
fremlagt med en datering så sen som 1525-30. Se Antwerp Altarpieces I (note 196) 84.
214
Plathe 1990 (note 149) 16 foreslår som en mulighed,
at stiftsbispen Iver Munk (1499-1536) kunne have stiftet tavlen. Begrundelsen, at et kalkmaleri (fig. 51)
skulle angive ham som stifter også af kirkens sydkapel (der må menes nordkapellet), er dog ikke holdbar (jfr. s. 211 med note 144).
215
Resen 114. DaAtlas 794-804. Der er tale om et van-

206

207

2 0 8

209

210

211

212

dresagn (også refereret 1739 i MarmDan II, 84), her i
et vist samspil med kæmpevisen »Kongens Søn af
Engelland«, hvis strandingshistorie ved Bovbjerg af
Anders Sørensen Vedel var bragt i forbindelse med en
forgyldt tavle i Staby (Stadil?) kirke (Ulfborg og
Hind hrdr.). Jfr. Frølund (note 1) 142 og K. Lund,
»Sagn ved Bovbjergkysten om Kongens Søn fra Engelland«, HaÅrb 1913, 61ff.
216
HofmFund IX, 26-28, DaAtlas 794-804.
Årstallet 1759 angives alene af Frølund (note 1) 138,
måske på baggrund af en indb., der citeres 1763 i
HofmFund IX, 27, og hvori dåben sagdes at være i
arbejde (det tilhørende *dåbsfad blev skænket 1760,
jfr. ndf.). Sammen med Kristen Jacobsen ses også
Kaptajn Niels Smith nævnt som giver af dåb og skriftestol. Kilden er en af Ebbe Kynde vedføjet kommentar til omtalen af gravstenen over Niels Smiths forældre (†nr. 26).
I alteropbygningens nordre topgavl. Samme udformning har Thranes korsfæstelsesbillede i Tromøy
kirke i Norge (ved Arendal), og nogenlunde den
samme ses på tavlen i Vestervig kirke 1729-30, der
oprindelig er udført til Viborg domkirke. Se DK Tisted 635f.
Maleriet fremtræder efter rensning for overmalinger og fernis 1990 velbevaret. Se Iwanka Petrowa Andersen, »Om konserveringen og restaureringen af 'et
ikke godt oljemaleri' fra Holstebro kirke«, FRAM
1993, 166-71. Udførligt om Mogens Christian
Thrane: senest Jens Jensen, »Malerfamilien Thrane på
Fussingø«, Fussingø, udg. Randers Amts historiske
Samfund 1989, 129ff.
220
Petrowa Andersen (note 219) 170.
Inv.nr. D169/1989. Stykkerne har rester af grå bemaling, på skæg og Jakobsstav ses herunder forgyldning.
Tilsvarende har tavlens genbrugte *arkitekturfragmenter i NM (jfr. ovf. og fig. 86) rester af to
hinanden påfølgende grå nuancer samt fra 1800'erne
guldbronze på de gennembrudte stavværksdele og
blåt på hvælvfragmenterne.
Indskrifterne citeret efter HofmFund IX, 26f. Afvigende læsninger af Frølund (note 1) 140f. må især
skyldes mellemliggende forkerte opmalinger. Flere
sådanne påvises i Eigil Rothes indb. 1908.
224
HofmFund IX, 27. Skønt strofen kun nævner dåben, er det indlysende pga. indskriftens udstrækning
over dåb og skriftestol, at Kristen Jakobsens gave
gjaldt begge. Frølund (note 1) 138 gengiver indskriften
afvigende (som følge af opmaling?), så der tales om
både dåb og skriftestol: »Om nogen spør, hvo givet
har den dåb og skriftestol er svar, hans navn man ei
bør sætte. En Kristen, som herfra drog ud, en Jacobssøn med tak til Gud sligt Betel lod oprette«.
Note 27. Lidt afvigende beskrevet og citeret af
Frølund (note 1) 138.
217
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NOTER
HofmFund IV, 650 taler endnu om kirkens altertavle som gammel og katolsk, mens værkets appendiks fra 1763 (IX, 26) rummer det her citerede.
Jfr. ovf. med note 224.
Således den beslægtede altertavle i Nørre Felding
kirke (Ulfborg hrd.). Se Aldal (note 1) 57f. At lokale
præster og degne selv udøvede kunstpræget håndværk var sjældent i Danmark, men forekom hyppigere i Norge, hvor der, som i Vestjylland, kunne
være langt mellem specialhåndværkere. Se Joh.
E. Brodahl, »Prestekunstnere i Norge paa 1600-tallet«, Norvegia Sacra, Oslo 1926, 3ff.
Således på Støvringgårds kapel og i Randers Hospitalskirke (Randers amt). Thrane var 1757 en gammel mand, bosat i Viborg (†1764), og arbejdet i Holstebro synes at være hans senest dokumenterede. Se
Jensen (note 219) 130f.
Jfr. Frølund (note 1) 141, der ligefrem fremfører, at
det var, som om 'H. A. Brorson taler gennem alterets
indskrifter'. Jfr. også Aldal (note 1) 58, Jensen (note
153) og Frederiksen (note 153) 26.
Tilskrevet Mouritz Mackeprang fra hans 'ærbødige gamle elev', Ejnar Pedersen, med ønsket om, at
disse bemærkninger måtte 'kaste en smugle(!) lys
over billedets historie'. Korrespondance i N M .
232
Aldahl (note 1) 98f. og Frederik Poulsen, »Talking,
weeping and bleeding Sculptures. A Chapter of the
History of Religious Fraud«, Acta Archaeologica XVI,
1945, 178ff.
226

227

228

229

230

231

233

Weller 84f. 1 6 3 .

Indskriften suppleret efter afskrift hos Frølund
(note 1) 139.
Udgifter til nye kalkklæder vedvarer til 1762.
236
HofmFund IV, 650, DaAtlas 794-804.
237
Weller 168 og Sven Fritz, »To englebårne sølvdåbsfade i Viborg Stift«, ViStÅrb 1976, 39f.
238
Frølund (note 185) 139 taler 1871 om en hvid og en
sort kande til (hhv. ?) vand og vin.
Se (med afbildning) Marie-Louise Jørgensen,
»Lektorieprædikestole i Østdanmark«, Kirkens Byg234

235

239

ning og Brug, 1 0 3 f .
HofmFund I V , 6 5 5 .

240

En tilsvarende †dåbsengel kendes bl.a. fra Nørlem
kirke (Skodborg hrd.). Se Carsten Bach-Nielsen,
»Dåbens engel - en inventartype i kirkens og bevidsthedens rum«, KirkehistSaml 1994, 12f. O m sådanne
engles hyppigere optræden i Tyskland og Sverige se
Bengt Stolt, »De svävande dopänglarna«, Ico 2, 1989,
27ff. og Inga Lena Ångström Grandien, »Barockens
dopänglar och Thorvaldsens«, Ting och Tanke. Ikonografi på liturgiska foremål, red. af Ingalill Pegelow,
Stockholm 1998, 119ff.
Note 217.
Jfr. †alterkande nr. 2 med note 238.
Stykkerne står lysegrønne med hvide topstykker
og balustre.
Note 30. Snedkerne var udenbys, da rgsk. har udgifter til en vognmand at køre dem hjem igen både
'tour og retour'.
Oplysningen om indskriften hos Frølund (note 1)
136f., der ikke oplyser sin kilde.
Selve den armstol foran, hvorpå præsten må have
siddet under skriftemålet, ses ikke direkte omtalt.
Om skriftemålspraksis se Erik Skov, »Skriftemål og
skriftestol«, Kirkens bygning og brug, 118ff.
Note 27 og DaAtlas 794-804.
Hos Frølund (note 1) 134 er stolen som den eneste
nævnt uden stedsangivelse.
250
Aldal (note 1) 472ff.
Jfr. dog, at †pulpiturstol nr. 4 1776 ødelagde Calnius' epitafium, hvorfor man kan have fundet anledning til at overføre hans mindeindskrift til en af pulpiturstolene.
Note 27, DaAtlas 794-804. Jfr. Aldal (note 1) 405,
491-93.
253
Aldal (note 1) 520f.
254
KancBrevb 18. juli 1627 og 2. jan. 1630.
Se eksempelvis O.Nielsen, »Herredskirker i Danmark«, KirkehistSaml II, 3, 829ff.
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Fig. 151. *Pengebøsse 1887 (s. 258). I Holstebro Museum. HW fot. 1998. - *Opferbüchse 1887.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Resen 1 1 4 .
DK Ribe 463f.,

764ff. Jfr. om sådanne kollekter i
Ringkøbing også s. 114 med note 122 samt J. S. Dalager, Helsingør Almindelige Hospitals Historie 15411941, Helsingør 1941, 64f., 98, 118f., Hugo Matthiessen, Fredericia 1650-1760, 1911, 126f., 216 og Erik
Nørr, Præst og Administrator, 1981, 319f.
257
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Note 30. Regnskaberne 1624 melder om udgifter
til et nyt orgelværk (tømmer,
bly, tjære og arbejdsløn), i alt 230 sldl. 2 mk. 4lÅ sk. 1625 betaltes 5 dl. for
forsølvning af piberne og 1629 25 dl. for bemaling af
orgelværket, et arbejde det tog to malere otte dage at
udføre.
Note 30. Da orglet var færdigt 1705, blev orgelbyggeren befordret til Viborg. Orgelbyggeren Elias
Wernitz var domorganist i Viborg 1702(03?)-05.
Note 27 og DaAtlas 794-804. Arbejdet kostede 140
rdl.
Note 30. Facaden har muligvis haft tre tårne (eller
tårnlignende felter), af hvilke det midterste blev prydet med en strålekrans og de øvrige med storvinger
på siderne og basunblæsende englefigurer på toppen.
Note 30 og 185. Orglet blev i årenes løb repareret
flere gange. 1723: Bælgreparation ved orgelmesteren
fra Viborg. 1740: Reparation af metalpiber. 1774: Reparation ved Otto Diderik Dagnis; arbejdet varede 14
dage og omfattede i hvert fald bælgene og pibeværket. 1791: Reparation ved kirkens organist Christian
Kaas. 1851: Reparation ved P. Hansen fra Hvislet.
1854: Reparation og omstemning ved A. Clausen.
Omstemningen 1854 har muligvis resulteret i en forandring af tempereringen, således at det blev muligt
at spille i flere tonearter end hidtil.
Note 30. I 1768 blev 'stolperne under orgelværket'
forsynet med syldsten m.m.
Note 31. Dispositionsoptegnelse ved Frederik
Nielsen 1882.
Note 30. 1862 anbragtes et bræt over tangenter på
orglet, uden tvivl over pedalklaviaturet, som åbenbart ikke blev benyttet så ofte. Det er usædvanligt at
finde tungestemmen Dolcian 16 Fod som eneste pedalstemme; muligvis blev den aldrig taget i brug.
Note 31 og 126. Det fremgår indirekte af Frederik
Nielsens ombygningsoverslag 1882 og 1902, at der
kun fandtes én manualvindlade.
Note 31. 1882 foreslog Frederik Nielsen, at der
opsattes et dække af lærred på rammer (for at beskytte orglets indre).
Iflg. Frederik Nielsen var orglets to tungestemmer
ubrugelige, idet de havde en 'bragende og skrattende'
tone og ikke kunne holde stemningen.
Note 31. Frederik Nielsen havde anbefalet en mere
gennemgribende forandring af orglet, der havde en
uheldig disposition og en 'temmelig mådelig tone' og
desuden var skadet på træpiberne og vindladen som
følge af det fugtige klima.
Note 126. Frederik Nielsen anfører 1902 i et ombygningstilbud, at orglet har 10 stemmer, heraf syv i
manual I og tre i manual II; han foreslår, at der tilføjes
et pedalværk. Tilsvarende oplyser Organist- og Kantorembederne, 1. udg. 1906, at orglet har 10 stemmer,
fordelt på to manualer og anhangspedal.
Et fotografi fra Gislev kirke 1968, visende orgelfa238
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270

271

caden (uden piber), fmdes i Orgelregistranten.
Jfr. bl.a. de beslægtede Ohrt-facader i Skodborg
kirke (Haderslev amt) og Varde kirke (Ribe amt).
Note 31. 1861 blev orglet malet og forgyldt af Clemens Toft.
274
Frølund (note 1) noterer, at 1. juli skal være 28. aug.
Anledningen til maleriernes nedtagning var kalkning af kirken forud for et kongebesøg i juni 1824.
Det usignerede maleri, olie på lærred, målte 86x70
cm og viste »Jesus vandrende paa Søen og gribende
den synkende Peters højre Haand, medens Peter med
sin venstre Haand og Ansigtet stivnende i Rædsel gør
et krampagtigt Greb i Jesu Kappe«. Billedet sagdes at
have været alterbillede, hvilket i hvert faldt ikke har
været rigtigt. Det erhvervedes ikke. Korrespondance
272

273

273

276

i NM.

At kronen ikke ses på fotografier fra o. 1900 tyder
på en plads i én af korsarmene. Da kirkeskibet hang i
den nordre, kan kronen vel have tjent i den søndre.
Oplysningen om brugen i de lukkede stole stammer fra museumsindførslen.
Se Holger Hertzum-Larsen, »Tårnuret i Sct. Jørgens Kirke i Holstebro«, HoMuÅr 1980, 49f.
Han må være identisk med den Nicolaus Wegner,
der 1647 reparerede Lemvig kirkes tårnur. HertzumLarsen (note 279) 51.
Samme primitive form havde lodderne indtil 1774
i Ringkøbing kirke, s. 131. Fænomenet synes ellers
alene kendt fra et tårnur i Strø kirke (DK Frborg
1504).
Han var iflg. Herzum-Larsen (note 279) 51 født i
Vester Burlund (Idum sogn) ca. 1730 (†1801), tog
1788 borgerskab i Viborg og udførte især standure, ét
signeret »Christen Lund«.
Iflg. Herzum-Larsen (note 279) var Poul Martinus
født 1769 i Skodborg (Gudum sogn), †1836 i Naur.
Da han en tid boede i Gaaesagerhus (Sir sogn), er
nogle af hans ure signeret »Poul Martinus Gaaesager«.
Både Boyhus og Schou var, iflg. Hertzum-Larsen
(note 279) 52, urmagere i Holstebro.
O m klokkerne generelt, se Aldal (note 1) 59-61.
Uldall, Kirkeklokker 292, 295f.
Således Nyrop, Kirkeklokker 172, Frølund (note 1)
129f. og Aldal (note 1) 59ff. Ældre afskrifter i MarmDan II, 80 samt i Ebbe Kyndes indb. 1767 (note 27).
Den følger Uldall, Kirkeklokker.
Sådanne klokker benyttedes fortrinsvis til varsling
af krig, brand, vandflod m.m. Jfr. eksempelvis for
Ribe og Varde DK Ribe 514ff, 958.
Underforstået, at den jo (som Poul Juul selv)
skulle være en art mester for borgerne. Sådanne ordspil og gåder er ikke sjældne, jfr. købmand Kristen
Jakobsens giverindskrift på †dåb og †skriftestol s. 245.
LAVib. Holstebro byark. Auktionsprot. 1802-16 (B
78.217).
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NOTER

Fig. 152. *Klokke nr. 1, 1470, stormklokken, udsnit
af den plattyske indskrift (s. 264, jfr. fig. 108). I N M .
Roberto Fortuna fot. 1998. - *Glocke, 1470, die Sturm-

glocke. Ausschnitt der plattdeutschen Inschrift.

Horace Marryat, »Rejse i Vestjylland 1659«, oversat af Inger Kjeldsen og bearbejdet af Esben Graugaard, HaÅrb 1984, 18.
293
Aldal (note 1) 461. 1933 meddelte en husejer i byen
Nationalmuseet, at ejendommens trappe bestod af
gamle ligsten, hvori 'var indhugget forskellige motiver'. (Korrespondance i NM).
Ebbe Kynde kaldte i et brev 1755 (note 30) gulvet
aldeles ujævnt, »ja saa ujevnt for Altaret, at mand
maae frygte for at komme ilde af Stæd, naar mand
uddeler Sacramentet«. Gulvreguleringen må have
hørt til de af Kynde igangsatte arbejder efter 1757, jfr.
s. 234.
O m Christen Christensen Linde se Aldal (note 1)
181-89, Esben Graugaard, »Christen Linde - 'vesterlandets konge'«, FRAM 1985, 45-50, samt Esben
Graugaard og Rigmor Lillelund, »Linde-Friedenreich
-historien om et tvivlsomt adelskab«, PersHistT 1996
nr. 1, 1-11.
Merete Bergild og Jens Jensen, »Christen Jacobsen
(1622-1708). En jysk billedhugger«. Synligt og usynligt, Studier tilegnede Otto Norn, Herning 1990, 180.
Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo Johann294

295

296

297

Kongens Kunst,

Ny

Dansk Kunsthistorie b d .

2,

1993, 206.
Ej heller dettes maler kendes, men lighed med to
epitafiemalerier i Århus Vor Frue kirke fra o. 1683 og
o. 1688 antyder, at der kan være tale om en i øvrigt
uidentificeret Århusmaler (DK Århus 1210f., 1213f.
med fig. 160, 162-64, 169). Venligst meddelt af Jens
Bergild.
I Hugo Matthiessen, Snapstinget, 1946, 62, gives
en storartet karakteristik af Christen Lindes fremtræ298

299

den på maleriet: »Velvære behersker det glatragede
Underansigt med de tykke Læber, Overskægget
stritter til begge Sider, Næsen er foruroligende lang,
og smaa, vagtsomme Øjne holder Udkig under de
højt svungne Bryn. Billedet giver Indtryk af Frodighed og Kraft, men man mærker unægtelig ogsaa, at
Personen - trods de over Vommen fromt foldede
Hænder og Ansigtets flygtige drag af Forekommenhed - ikke har været nem at komme omkring ved.
Bag Trækkenes fede Tilfredshed aner man noget glubende ligge paa Lur, og at Masken hurtigt har kunnet
forandres«. Jfr. Birgitte Bøggild Johannsen & Hugo
Johannsen, Kongens Kunst, Ny Dansk Kunsthistorie bd.
2, 1993, 206.
300
Bergild og Jensen (note 296), 181. Christen Jacobsens tidligst kendte arbejde er prædikestolen i Ejsing
kirke (Ginding hrd.) fra 1656. Herudover synes han i
Ringkøbing amt at have udført et epitafium over sognepræst Jens Mortensen (†1695) i Møborg kirke
(Skodborg hrd.) og den 1904 brændte †altertavle i
Ikast kirke (Hammerum hrd.)
Note 30. Afregningen for rengøring og maling
skete til en 'Anders Turt(?)' (læsningen af efternavnet
usikker), der alene tog sig af træværk og indskrifter;
men det nye maleri kan tænkes indsat samtidig. I så
fald er Dorothea Solgaard selvsagt ikke malet efter
levende model, men portrættøren vil da formentlig
have haft et eksisterende maleri i hjemmet til rådighed.
For storfeltets vedkommende var denne fastspigring sket på den rå mur før der påførtes puds.
Maleriet var før 1984 fæstnet til det underliggende
med jernsøm. Det fandtes da skadet af revnedannelser, småafskalninger og smuds.
Jfr. Mogens Kragsig Jensen, »Linde«, DaAdÅrb
1994-96 (1997), 617f.
305
Aldal (note 1), 190. Jfr. DK Ribe 3076 og om krigen O. Vaupell, Den dansk-norske Hærs Historie, 1872.
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DK KbhAmt 734. Ved dette epitafium skal også
den helt unge Simon Carl Stanley have medvirket
ved udførelsen af to engle. Jfr. også Victor P. Christensen, »Engle og Genier i dansk Skulptur i 18.
Aarh.«, Kunstmuseets Aarsskrift 1915, 128f.
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Aldal (note 1) 458f.
LAVib. Holstebro byark. Auktionsprot. 1802-16 (B
78.217). Jfr. Aldal (note 1) 457.
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Frølund (note 1) 121-47. For tilladelse til indmuringen betaltes 30 rdl. C627-9.
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Aldal (note 1) 457.
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DaAtlas 794-804.
Af børnene blev Knud og Christen borgmestre,
Johanne blev gift l°med rektor Jeppe Solgaard og 2°
med kapellanen Jens Thomsen i Ålborg, mens Maren
blev gift med rektor Peder Thisted og Dorothea med
Christen Christensen Linde. Jfr. Frølund (note 1) 145
og Aldal (note 1) 291.
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HofmFund IV, 651.
Aldal (note 1) 181.
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HOLSTEBRO KIRKE
Jfr. Frølund (note 1), 198 og

Aldal (note 1), 113, 261f, 294.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 290f.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 75.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 263.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 181.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1), 178, 181.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 76, 79f.
Hvis hendes 3. mand, Peder Madsen, som angivet
på hans †gravsten (nr. 18) er død 29. aug. 1674, kan
hun ikke dårligt derefter have siddet enke i seks år og
efterfølgende havde giftet sig med Peder Christensen
Hove.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 292, 298.
Hvis Peder Andersen er død 54 år gammel 1712,
kan han ikke have været gift med en kone, der døde,
da han selv var 17 år gammel.
324
HofmFund IV, 655. Frølund (note 1) 143 henfører
skødet til 1718.
Note 30. Således betaltes en tømrer 1743 for indhegningen med stakitværk, hvortil Hans smed leverede fire store hjørnebånd og søm. 1782 måtte stakitværket 'af ny' opsættes, hvorfor kirken betalte
tømmermand »Peder Wejlgod«.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 210, 383.
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Aldal (note 1) 298.
Note 30. Formentlig købmand Hans Rasmussen,
jfr. Aldal (note 1) 369, 384f.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 199, 329, 358, 364, 504.
Note 27. Jfr. Aldal (note 1) 92.
Jfr. Aldal (note 1) 241, 358, 374, 382.
Note 30. Jfr. også Aldal (note 1) 222, 363, 369ff,
391.
Note 31. Jfr. Aldal (note 1) 200, 371f, 472.
Note 30. Jfr. Aldal (note 1) 494.
Note 30. Jfr. Aldal (note 1) 246f., 339.
336
HofmFund IV, 650f.; Da Atlas 794-804.
Indb. 1906, i N M .
338
DaAtlas 794-804, jfr. Aldal (note 1) 148, 154f. 162,
175, 180, 291f.
Jfr. Aldal (note 1) 76.
340
Frølund (note 1) 128, jfr. Aldal (note 1) 76, 90,
170ff., 216.
341
Frølund (note 1) 128, jfr. Aldal (note 1) 77.
Note 30. For nedsættelsen »i Altergulvets Begravelse« betalte Christen (Mortensen) Nyboe, jfr. Aldal
(note 1) 224, 239.
343
Frølund (note 1) 128 henfører 1871 begravelsen til
'forrige århundrede', jfr. Aldal (note 1) 240.
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HofmFund IV, 653f. Fundatsen er signeret af Margrethe Rantzau og Wolf von Buchwald.
345
HofmFund IV, 653f.
Note 30. Jfr. Frølund (note 1) 129.
Note 30. Det fremgår, at krypten åbnedes for et
lig dette år.
348
HofmFund IV, 654f. Aldal (note 1) 189.
Plader og beslag herfra dels i Museet på Koldinghus, dels i N M .
Indskriftens fulde ordlyd er gengivet af Frølund
(note 1) 126.
Før 1983 hang kistekrucifikset på korets østvæg.
Henføringen af to af disse til Niels Leths kiste (foreslået af Chr. Axel Jensen) forekommer mindre
sandsynlig, da denne kistes messingbeslag i øvrigt synes uden frugtklasernes forsølvning.
Citeret efter Frølund (note 1) 126f, der gengiver
hele verset, som er signeret: »J. H. Ex. Filia Nepos«.
Alle er 1906 registreret som formentlig stammende fra kisten. Når det gælder *a, *c, h-i, bestyrkes henførelsen til kisten til dels af indre kriterier (våben, indskrifter), mens den for de øvrige især skyldes
en jævnførelse af formerne.
Note 30. HofmFund IV, 654, Frølund (note 1) 216,
Aldal (note 1) 190-92.
356
DaAtlas 794-804. Se også note 27 og Aldal (note 1)
190.
Note 27. Ifølge pastor Kynde 1766-69 var blandt
de udtagne Karen Solgaards to første mænd.
Halkjær Kristensen, Tinmærker 36, hvor dog gengives et andet stempel med samme initialer og årstal
(1726).
Krypten findes ikke registreret af Eigil Rothe
1906, idet den vel da var tilkastet.
360
HofmFund IV, 655. Jfr. Aldal (note 1) 292.
361
Frølund (note 1) 125. Jfr. Aldal (note 1) 338.
Navnet på Niels Ibsens hustru angives således af
Frølund (note 1) 125. Jfr. Aldal (note 1) 223, 226, 489.
Note 30. Se nærmere Aldal (note 1) 458f.
Note 30. Jfr. indskriften på mindetavle nr. 5.
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Hertil må lægges et muligvis betydeligt antal
grave, der ikke var udsmykkede, men blot henlå som
højryggede tuer.
Ifølge kirkeregnskaberne betalte købmand Richter
1815 for at måtte pålægge sine to sønners gravsteder
'teglstensmur og ramme'; samme år ligeledes købmand E. Houmarch 'for hans søns grav at mure og
pålægge træramme'. Disse grave var sløjfet inden
1848.
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DIE K I R C H E V O N H O L S T E B R O
Die Stadt Holstebro ist bei einer Brücke über
den Fluß Storåen entstanden, die die Limfjordregion mit südlicher gelegenen Gebieten in
Richtung Ribe verband (Abb. 2, 4-5). Die Stadt
wird 1274 erstmals erwähnt, als der Bischof von
Ribe eine Urkunde in »Holstatbro« ausstellte.
Es ist nicht überliefert, wann der Ort Stadtrechte erhielt, da Privilegien ålteren Datums bei
einem Brand 1552 verlorengingen, und neue im
selben Jahr vom König erteilt werden mußten.
Trotz ihrer zentralen geographischen Lage, die
sowohl in der weltlichen als in der geistlichen
Verwaltung ausgenutzt wurde, blieb die Stadt
das ganze Mittelalter hindurch nur von bescheidener GröBe. Sie erhielt nur eine einzige Kirche
und keine Klosterstiftungen.
Der jetzige, 1907 eingeweihte Kirchenbau, ersetzte eine mit dem ausgemalten Datum um
1440 geschmückte Backsteinkirche. Quader aus
einem romanischen oder eher spätromanischen
Vorgängerbau machten einen Teil dieser Backsteinkirche aus. Aus einem vom Ripener Bischof Peder 1465 erteilten AblaBbrief geht hervor, daB die Kirche der Heiligen Jungfrau geweiht war.
Der Kirchplatz (Abb. 3), etwa 200 Meter
nördlich des Flusses, diente bis 1865 auch als
Stadtfriedhof.
DER K I R C H E N B A U . Der jetzige Kirchenbau
(Abb. 8) ist ein Backsteinbau mit spåtromanischen Formen, errichtet nach einem Plan des
Architekten Vilhelm Ahlmann (1852-1928). Der
Bau ist ein kreuzförmiges Gebäude mit dreiseitigem Chorschluß und einem Turm mit Pyramidendach. Die Kirche orientiert an der alten Kirche in einem rechten Winkel, mit Chor im Norden und Turm im Süden (Abb. 3). Im Inneren
tritt der Chor als eine Apsis hervor; der Haupteingang geht durch die Mittelachse des Turms
im Süden. Die Innenräume sind mit sogenannten Monier-Gewölben mit Kappen aus Stahlbeton versehen. Die Glasmalereien in den drei
Chorfenstern wurden 1907-08 von Johannes
Kragh ausgeführt; eine zeitgenössische Wandma-
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lerei rund um Fenster und Gewölberippen ist
dem Dekorationsmaler H. F. Svendsen zuzuschreiben.
Die 1906 abgerissene Kirche (Abb. 14 ff.) war
ein um 1440 errichtetes Langhaus mit dreiseitigem gebrochenem OstschluB und zeitgleicher
Sakristei an der nördlichen Chorwand. An der
Südseite der Kirche wurde 1468 ein Kapellenanbau angefügt, und kurze Zeit danach schlossen
sich im Westen ein Turm und an der Nordseite
der Kirche noch ein Kapellenanbau an. Der Kirchenbau hat wahrscheinlich einen †Vorgängerbau
an derselben Stelle abgelöst, von dem in den
Wänden der Nachfolgerkirche etliche vermauerte Granitquader, wie ein Tympanon (Abb. 15),
ein Rahmenstein und zwei Kampfer (Abb. 21-22)
erhalten waren.
Dem Bau der Kirche, die laut einer ausgemalten Inschrift aus dem Jahr 1440 datiert, lag zweifellos ein Gesamtplan zugrunde, und die Bauarbeiten verliefen allem Anschein nach auch ohne
wesentliche Unterbrechungen. Jedoch scheint
die Sakristei gegen aufrechtstehende Verzahnungen in der nördlichen Chorwand errichtet worden zu sein, und möglicherweise war es in der
Mitte des Langhauses zu einer Pause bei den
Bauarbeiten gekommen.
Der Grundriß der Kirche (Abb. 16) mit ungeteiltem Langhaus und dem ab Ende der 1200er
Jahre gebräuchlichen, polygonalen OstschluB,
wurde unter den übrigen Stadtkirchen des Kreises in Ringkøbing verwendet (S. 72). Das Mauerwerk wurde als Gußmauer mit einer äußeren
und inneren Schalung aus Backsteinen in einem
regelmäßigen gotischen Verband errichtet. Aus
den in Jochen gliedernden Stützpfeilern war ersichtlich, daB der Bau von Anfang an für Gewölbekonstruktionen vorbereitet war.
Von den ursprünglichen, gefalzten Spitzbogenfenstern des Langhauses waren zwei erhalten
geblieben, und zwar in der Ostwand des Polygons, beziehungsweise mitten in der Nordwand
des dritten Langhausjoches; der Haupteil der
übrigen Öffnungen war an ihren ursprünglichen
Stellen angebracht, wurden aber späterhin
durch Abschlagen eines Falzes erweitert. Von
den Fenstern in der Sakristei war nur ein zuge-
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mauertes Rundfenster in der Westwand, etwas
nördlich der mittleren Achse des Raumes erhalten geblieben. Die ungewöhnlich niedrige
Nordwand hatte wahrscheinlich seit Baubeginn
fensterlos gestanden.
Im Langhaus waren drei ursprüngliche, gefalzte Spitzbogentüren erhalten geblieben. Die
Sakristeitür befand sich im Osten der nördlichen
Chorwand (Abb. 21), und zwei weitere Türen
waren erhalten, allerdings vermauert, im Osten
der Süd- und Nordseite des Westjochs (Abb. 3536). Bis 1733 diente das Norderportal als Haupteingang der Kirche, worauf dieses in die Südwand verlegt wurde, um schlieBlich 1856 in der
Turmfassade angebracht zu werden.
Beim Abbruch erschien das Kircheninnere in
putzverkleideter und weiBgetünchter Gestalt.
Die Langhausgewölbe wurden von gefalzten Pfeilern, die die Rippen und die unprofilierten Gurtbögen trugen, getrennt. Die zwei östlichen
Langhausjoche und das »halbe« Polygonjoch
wurden durch ein Netz von Rippen in ein Sternmuster unterteilt (vgl. Abb. 22-24), das im großen und ganzen für dänische Verhältnisse einzigartig ist (vgl. unten), während die zwei Westjoche ganz einfache Kreuzgewölbe waren. Alle
Gewölbe hatten schwere, einen ganzen Stein
dicke Oberrippen, die in groben, vereinfachten
Zügen dem Rippennetz an der Unterseite
folgten (Abb. 26).
Das Sakristeigewölbe bestand aus zwei kleinen
quadratischen Jochen, die im Gegensatz zum
Langhaus gegen sämtliche vier Wände mit
Schildbögen versehen waren. Die kuppeligen
Gewölbe, die aus vier einzelnen, in den Scheiteln der Gewölbe zusammengeflochteten Kappen gemauert waren (Abb. 32), hatten keine gemauerten Rippen, sondern waren mit einem
rippenåhnlichen, in den Putzschichten der Kappen ausgeformten Muster ausgestattet. Das
Muster im Ostgewölbe war eine vereinfachte
Darstellung vom Rippennetz im Chorjoch des
Langhauses, wohingegen das westliche Gewölbe wie ein gewöhnliches Sterngewölbe gestaltet war (Abb. 30-31).
Mittelalterliche Ånderungen und Anbauten.
Schritt für Schritt wurden in den Jahren um

1470 zuerst ein südlicher Kapellenanbau, danach
ein westlicher Turm und schlieBlich ein nördlicher Kapellenanbau errichtet.
Der südliche Kapellenanbau (Abb. 33), dessen
Errichtung laut einer gemalten Inschrift im Gewölbe 1468 abgeschlossen gewesen sein sollte,
wurde aus Backstein in gotischem Verband gebaut. Der Giebel war abgetreppt mit fünf
schlanken Zinnen und eine Verzierung aus sieben spitzbogigen Blenden; die zwei mittleren
saBen gekuppelt unter einem gemeinsamen
Stich, der von einer konzentrischen, durch
strahlenförmige Läufer unterteilten Friesblende
begleitet wurde. Das Innere des Kapellenanbaus
hatte zuunterst in der Westwand sechs spitzbogige Blenden und wurde von einem halben
Stein dicken, achtteiligen Gewölbe mit Rippen
überwölbt, die einen abgefasten oder gerundeten Querschnitt hatten.
Der Turm (Abb. 34-36), der mit der Anschaffung der Sturmglocke 1470 fertiggebaut gewesen sein soll, wurde aus Backstein in gotischem
Verband gemauert und war im Norden und Süden mit Giebeln versehen. Zur Beleuchtung des
Turmraumes dienten ursprünglich zwei ungewöhnlich gestaltete Fenster mit flachbogigem
Stich. Sie waren sowohl nach innen als auch
nach auBen schräg geführt mit dem äußeren halben Stein der Schrägen senkrecht zu den jeweiligen Mauerfluchten. Der Turmraum war durch
eine unprofilierte spitzbogige Arkade mit dem
Langhaus verbunden und wurde von einem
zeitgenössischen, einem halben Stein dicken
Kreuzgewölbe mit Rippen gleicher Art wie im
südlichen Kapellenanbau überwölbt. Der Zugang zu den oberen Turmstockwerken erfolgte
über eine Wendeltreppe in der Südwestecke des
Turmraumes. In såmtliche vier Wånde des
Glockenstockwerks waren paarweise zusammengestellte, spitzbogige Schallöcher mit einem
halben Stein dicken Falz, sowohl an der Außenals auch an der Innenseite eingebaut. Die dreiekkigen Giebel waren gleich gestaltet, hatten eine
ansteigende Abdeckung, die mit den Dachflächen bündig war und nur von Spitzen- und FuBzinnen unterbrochen wurde. Beide waren mit
spitzbogigen Blenden verziert.
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Fig. 153. †Middelalderkirkens indre set mod øst o. 1900. A. Vorbeck fot. i Holstebro Museum. - Die mittelalterliche †Kirche. Inneres gegen Osten, um 1900.

Der nördliche Kapellenanbau war dem südlichen entsprechend gegliedert - obwohl ein wenig vereinfacht (Abb. 41). Der mit Fuß- und
Spitzenzinnen versehene dreieckige Giebel war
mit drei breiten spitzbogigen Blenden geziert,
mit einer großen flachbogigen Luke in der mittleren. Das Innere war mit einer Reihe von fünf
spitzbogigen Blenden im ganz unteren Teil der
Westwand ausgeschmückt und durch eine spitzbogige Arkade mit dem Langhaus verbunden.
Der Raum war von einem Kreuzgewölbe mit
einem viertel Stein dicken Rippen überwölbt.
Die Architektur der Kirche, ihre Voraussetzungen
und ihr Einßuß auf den Kirchenbau in der Gegend.
Ein Leitmotiv in der Architektur der Kirche
sind die Sterngewölbe des Langhauses. Sie ge-

hören zu den ältesten Sterngewölben im Lande
und haben keine verwandten Gegenstücke außerhalb des nordwestjütischen Raumes, in dem
die Anregung von Holstebro ausgegangen sein
wird. Die Datierung des Langhauses geht mit
großer Sicherheit aus einer gemalten lateinischen Inschrift im Chorgewölbe hervor (Abb.
46): »Im Jahre Tausend Vier Hundert Vierzig
überwölbte Olaus Petri (Olaf Petersen) diesen
Tempel. Dazu, glaube ich, lenkte ihn Christi
Gnade. Er war gebürtiger Schwede, ein Mann
in reiferen Jahren, von schönem Wuchs, mit guten Sitten geschmückt, für diese Werke war er
hochgeachtet. Sein Lehrer war der Meister Diderik (Dietrich)«. Als etwas ganz einzigartiges
gibt uns diese Inschrift Auskunft über sowohl
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den Namen des Baumeisters als auch über seine
schwedische Herkunft und über den Namen seines Lehrmeisters. Die Datierungsformel der Inschrift im Chor (S. 208 zitiert) muß als 1440 aufgefaßt werden, was den ungefähren Zeitpunkt
für die Beendigung der Bauarbeiten angeben
könnte, oder vielmehr die Fertigstellung des aktuellen Gewölbes, so daß die westlicher gelegenen Gewölbejoche ein oder wenige Jahre jünger
sein dürften. Der Baubeginn der Kirche muß
daher am Ende der 1430er Jahren angenommen
werden.
Zu den wichtigsten architektonischen Voraussetzungen gehörte das Wissen des Baumeisters
um die Sterngewölbe, die in den Jahrzehnten
um 1400 in der norddeutschen Architektur einen
regelrechten Durchbruch erlebten, und die sich
von dort aus nordwärts in Richtung Skandinavien verbreiteten. Das Wissen um die schwedische Herkunft Olaus Petris legt die Frage nahe,
ob dieser Gewölbetypus über Schweden, wo
derartige komplizierte Gewölbekonstruktionen
viel üblicher sind als in Dänemark, nach Westjütland gekommen ist. Der Hauptteil dieser
schwedischen Gewölbebauarbeiten, deren
Kerngebiete Uppland und das damals schwedische Finnland sind, fällt jedoch in den Zeitraum
zwischen 1475 und 1500. Die ersten schwedischen Sterngewölbe - gewöhnlichen Typs scheinen mit dem Klosterbau von Vadstena um
1420 eingeführt worden zu sein. Von diesem
Bau und von der nachfolgenden Zeit sind eine
Reihe schwedischer Baumeisternamen bekannt,
aber keiner von ihnen kann mit Wahrscheinlichkeit der Person Olaus Petris zugeordnet werden.
Festzustellen ist, daß Olaus Petri zwar gebürtiger Schwede war, daß er aber die Kunst wohl
eher im norddeutschen Raum erlernt haben
muß, wo auch der Name des Lehrmeisters in
der Form »Dietrich« verbreitet war. Einige niederdeutsche Kirchen sind ganz oder teilweise
mit regelmäßigen, achtzackigen Sternen überwölbt, die als Vorbild für das Chorgewölbe von
der Kirche in Holstebro gedient haben mögen.
Solche Beispiele gibt es unter anderem in der
St.-Nikolai-Kirche in Lüneburg, deren Bau um

1406 angefangen und um 1420 vollendet wurde,
und in der St.-Johannis-Kirche in Malchin. Bevor Olaus Petri sich in der Gegend von Holstebro niederließ, war er eine Zeit lang an der Öresundküste von Schonen tätig. Hier findet man
nämlich seinen Gewölbetypus in den Kirchen
von Brunnby und Mörarp, von denen die letztere eine Wandmalerei mit der Bauinschrift 1432
besitzt.
Der Einfluß auf die Kirchenbautätigkeit in der
Gegend erfolgt in zwei erkennbaren Wellen, von
denen die erste, die in gewissem Maße von Baumeister Olaus Petri selbst ausging, sich auf die
Gestalt der Kirche bei der Vollendung um 1440
bezieht, wohingegen die andere Elemente aus
nicht nur der ursprünglichen Kirche, sondern
auch aus ihren um 1470 errichteten Anbauten
enthält.
Die Kirche und ihre Anbauten hatten hauptsächlich ihre ursprünglichen, mit Blei gedeckten
Dächer behalten.
Gegen Ende des 19. Jhs. zeigte es sich, daß
eine Hauptinstandsetzung erforderlich wurde.
Mehrere Vorschläge für eine solche Instandsetzung wurden gemacht, aber stattdessen entschloß man sich 1905 für den Abriß der Kirche,
der dann im Jahre darauf erfolgte.
†WAND- U N D G E W Ö L B E M A L E R E I E N
stammten aus mehreren Perioden, die mittelalterlichen wurden 1900, beziehungsweise 1906,
freigelegt. 1) 1440. Die erste Ausschmückung
des Raumes umfaßte die oben (S. 311) zitierte
Bauinschrift mit dem Namen des Kirchenbaumeisters und stellte im übrigen eine Gewölbedekoration im ganzen Kernbau dar (Abb. 22-24,
27 ff.). Im Gewölbe der Sakristei ergänzten
kurze Inschriften mit dem Namen »ni[cola]i erik
...« und Anrufungen Jesu (Abb. 28-29), während es in der Südwand eine längere Inschrift
(Abb. 29, 45) gab, die als Entwurf für den Bauinschrift aufgefaßt werden muß. Die Dekoration hat ihre nächsten Parallelen in dem Gewölbe desselben Baumeisters in der Kirche von
Mörarp (Schonen) mit dem Datum 1432 und in
der Klosterkirche von Vestervig mit dem Datum 1444 (DK Tisted 631).
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Fig. 154. †Kalkmaleri o. 1520 i søndre korsarms
hvælv, nordre vestkappe (s. 214). S.Andreas. Eigil
Rothe fot. 1906 - †Gewölbemalerei um 1520 im südlichen
Kapellenanbau, nördliche Westkappe. St. Andreas.

2) 1468, in der südlichen Kapellenanbau, nur
Namenschilder sowie eine datierende Bauinschrift umfassend (Abb. 47-50), die vermutlich
folgendermaßen zu lesen und übersetzen ist:
»...cu(m) cc lx bis quatuor add[ita] / [huic domui] domini structa capella dei // Fabrica
n(ost)ror(um) patet hic pia pr(e)sbiterorum / Est
presens cella conui[ui...]que capella« (1468 dem
Haus des Herrn hinzugefügt die Kapelle Gottes
errichtet. Hier ist zu sehen unserer Pfarrer frommes Gebaüde. Dies ist das Raum und die Kapelle der Gilde). Die Inschrift zeigt, daß der Kapellenanbau von der Pfarrergilde der Stadt verwendet wurde. Die Baukosten werden jedoch
nicht nur von der Gilde getragen worden sein.
Von den drei, in den oberen Teil der Wand gemalten Schildern, gehörte nämlich nur eins davon einem Geistlichen, dem Pfarrer Christiern
Lauridsen (Abb. 50). Die anderen werden mit
den Namen »Pauli fabr[i]« (Poul des Schmieds)
und »Pauli jwl« angegeben (Abb. 49, 53), letzteres ist mit dem Bürgermeister Poul Juul, der
1470 die Sturmglocke stiftete, identisch.
3-4) Vor oder nach 1500? Wahrscheinlich Reste eines Wappenfrieses an der nördlichen Chor-
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wand; als Schildfiguren werden Jakobsmuschel
und vielleicht auch ein schwimmender Fisch erwähnt.
5) Um 1520, eine Figurendekoration in den
Kapellenanbauten, zu der, im Bogen zum nördlichen Kapellenanbau (Abb. 51), eine schwer lesbare Inschrift unter einem Wappenschild des
Stiftsbischofs Ivar Munk (1498-1536) gehörte.
Im nördlichen Kapellenanbau gelang hauptsächlich die Freilegung von Evangelistensymbolen
und Engeln in den Wandnischen sowie die Freilegung im Gewölbe von Reste von demselben
wuchernden Blattranken wie im südlichen Kapellenanbau. Hier war wesentlich mehr erhalten
und zwar ausgeführt auf die Wandmalerei Nr. 2
(vgl. Abb. 53). Auf der Höhe der Wappenschilder von 1468 erblickte man an der Ostwand eine
Muttergottes im Strahlenkranz und ein Lange
(Munk)-Wappen (Abb. 150) sowie Reste von
der Flucht nach Ägypten und vom Wappenschild des Bürgermeisters Poul Juul (wiederholt
0,5 Meter von seinem 1468 gemalten Schild).
An der Südwand wurde eine St.-Martin-Darstellung freigelegt (Abb. 53), im Gewölbe fanden sich wuchernde Blattranken mit Aposteln in
Blumenkelchen (Abb. 52, 154) und vereinzelte
Drolerien in der Form nackter Kleinfiguren und
eines Bogen schießenden Kentaurs (Abb. 5455). Die Ausschmückung knüpfte sich an eine
wohlbekannte Tradition in der jütischen spätgotischen Gewölbe- und Wandmalerei, und ihre
Parallelen findet man u.a. in der reichen Gewölbedekoration von 1522 in der Skive Kirche und
in den Kirchen von Vestervig und Saltum, wo
ähnliche Drolerien das Blattwerk bevölkern.
6-8) Nachmittelalterliche Wappenschilder, Inschriften u.a.m.
AUS STATTUNG. Die Hauptgegenstände in
der 1907 errichteten Kirche wurden von der abgebauten Mittelalterkirche überführt, so die Reliefs eines 1907 rekonstruierten, niederländischen Flügelaltars um 1520 (Abb. 56) und eine
ebenfalls spätgotische Gnadenstuhl-Figurengruppe (Abb. 59, 155) aus einem Seitenaltar. Die
Kanzel (Abb. 68) um 1630 wird dem Tischler
»H.P.S.« zugeschrieben, der außergewöhnlich
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frühe Krankengerätesatz (Abb. 61) stammt aus
der gleichen Zeit, das Altar-Leuchterpaar (Abb.
63) gehört der Mitte des 17. Jahrhunderts., und
eine Abendmahlskanne (Abb. 62) wurde 1702
von Karen Solgaard gestiftet. Ein Kruzifixus
(Abb. 64) um 1750 ist möglicherweise Christen
Nødskov zuzuschreiben (vgl. unten). Drei
Kronleuchter wurden von Mitgliedern der Bürgerschaft 1660, 1742 bzw. 1788 gestiftet (Abb.
72, 74-75), während ein importierter Wandleuchter (Abb. 76), signiert von Hans Rogier in
Amsterdam 1599, für den Gebrauch bei der
Kanzel erst vom Pfarrer Jens Bircherod Meldahl
(1730-49) gestiftet wurde. Demselben Pfarrer ist
auch die Stiftung einer Pastoren- und Lateinschuletafel zugeschrieben, sowie einer Tafel aus
1742 (Abb. 71, 73), die zur Erinnerung an die
Stadtbrände errichtet wurde. Schließlich stiftete
Niels Nielsen Nyboe Mitte des 18. Jahrhunderts
ein Votivschiff (Abb. 77), während eine Glocke
von Caspar König in Viborg 1770 gegossen
wurde.
Die übrigen Ausstattungsstücke kamen in die
Kirche hauptsächlich in Verbindung mit der Errichtung 1906-07 und wurden nach Zeichnungen des Kirchenarchitekten ausgeführt. Die ursprüngliche, 1907 von der Firma Johs. P. Andresen & Co in Ringkøbing gelieferte †Orgel der
Kirche wurde 1957 durch die heutige, von der
Firma Th. Frobenius & Co. in Kongens Lyngby
gebaute Orgel ersetzt. Anläßlich der 75 Jahrfeier
der Kirche im Jahre 1982 hat man eine durchgreifende Instandsetzung von der Ausstattung
begonnen, dazu k o m m t ein Ausbau der Orgel
sowie die Anschaffung eines Glockenspiels.
Ausstattung und Einrichtung der mittelalterlichen
†Kirche. Außer der in die heutige Kirche überführten Ausstattung befinden sich wichtige Ausstattungsstücke im Kopenhagener Nationalmuseum
sowie im Holstebro Museum; der Hauptteil der Gegenstände im Städtischen Museum wurde
1907-37 in einem »Museum« im Turm der heutigen Kirche aufbewahrt. Ältestes Stück ist die
*Sturmglocke (Abb. 108), die laut einer plattdeutschen Inschrift (wiedergegeben auf S. 264)
1470 von dem oben erwähnten Bürgermeister
Poul Juul gestiftet und von einem, wohl aus

Fig. 155. Udsnit af figurgruppe, Nådestolen, o. 1500
(s. 218), fra sidealtertavle i den middelalderlige †kirke

( s . 2 4 7 ) . H W f o t . 1 9 9 6 . - Gnadenstuhl, u m 1500, Ausschnitt. Figurengruppe eines Seitenaltares in der mittelalterlichen †Kirche.

Deutschland zugewanderten Meister »Klaus«
gegossen wurde; die Glocke befindet sich heute
im Kopenhagener Nationalmuseum. Hier findet
man auch Teile vom Maßwerk u.a.m. (Abb. 86)
aus dem größten Kleinod der Kirche, einem
vornehmen niederländischen (†)Flügelaltar, um
1520, dessen Reliefs wie oben erwähnt größtenteils im heutigen Retabel wiederbenutzt wurden. Spätmittelalterlich ist auch ein †Lesepult im
Holstebro Museum. In demselben Museum ist
die Renaissanceeinrichtung der Kirche durch ein
Arkadenfeld aus einer †Orgelempore von 1624
vertreten (Abb. 105) und durch einen Kelch von
1622 (Abb. 96), gestiftet von Pfarrer und Kirchenpfleger Niels Villadsen; das Barock wird
durch zwei schmiedeeiserne *Wandleuchter
(Abb. 106-107), die der erwähnte Pastor Mel-
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dahl auch gestiftet hat, vertreten. Aus einem
(†)Altaraufsatz im aufkommenden Rokoko-Stil
von 1757 (Abb. 88), besitzt das Holstebro M u seum das *Kreuzigungsgemälde (Abb. 87) vom
Mittelfeld, signiert von Mogens Christian
Thrane, sowie eine - aus einem zum Altaraufsatz gehörigen †Taufengel - silberne *Taufschale
(Abb. 99), die von dem tüchtigen, ortsansässigen Goldschmied Joachim Weller 1760 ausgeführt wurde. Schließlich befindet sich im Stadtmuseum ein paar *Gestühlswangen u.a.m. von
1768 (Abb. 102), die nach Abriß der Kirche 1906
in einer privaten Laube benutzt wurden, sowie
eine große Geldtruhe von 1792 (Abb. 104).
Einrichtung und Instandsetzungen. Im Spätmittelalter hat der niederländische (†)Flügelaltar, um
1520, den Chorraum gekrönt. Laut den Kirchenabrechnungen der 1600er Jahre war er mit
sowohl großen als auch mit kleinen Flügeln ausgestattet. Die Reliefs und der Aufbau des Altars
scheinen eine enge Beziehung zu einer Antwerpener Arbeit in Bocholt, Belgien, gehabt zu haben, und eine derentsprechende Rekonstruktion
ist daher erstrebt worden (Abb. 81-82). Die Erscheinung der heutigen Reliefs (Abb. 57-58, 8385) ist das Ergebnis einer erstrebten Zurückführung 1907, als Reste einer originalen Bemalung
dokumentiert wurden und als Grundlage einer
Neubemalung dienten (Abb. 83). Vor 1907 trugen die Reliefs das Gepräge von Beeinträchtigung und schwerer Verunstaltung durch eine
Wiederverwendung im Jahre 1757 (Abb. 90-94),
nachdem der Altar abgebaut und zerstückelt
worden war. Daß man unter anderem die Bodenparteien der Reliefs weggeschnitten hat,
mag die Ursache dafür sein, daß keine Stempel
haben festgestellt werden können; einen Beweis
für die Herkunft aus Antwerpen gibt es somit
nicht.
Die Zerlegung des mittelalterlichen (†)Flügelaltars ist auf die Errichtung eines neuen (†)Rokokoaltars von 1757 zurückzuführen (Abb. 88), der
von dem Küster und Tischler Christen
Nødskov unter Wiederverwendung von
Schnitzarbeiten u.a.m. aus dem mittelalterlichen
(†)Flügelaltar geschaffen wurde. Aus diesem Altar scheinen auch Hauptzüge im Aufbau geholt
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worden zu sein, da seine vermutliche †Hauptdarstellung der Gottesmutter oder des Wurzels
Jesse (vgl. Abb. 81) durch ein *Kreuzigungsgemälde ersetzt wurde (Abb. 87) während die Reliefdarstellung vom Tod Mariä seltsamerweise
in den Tod Jakobi verwandelt wurde, dadurch
daß Maria mit Vollbart und Jakobsstab ausgestattet wurde (Abb. 89-90). Z u m Altaraufbau,
dessen Konzept - vielleicht nach Besprechung
mit dem Dichterbischof Hans Adolph Brorson
- besonders dem Pfarrer Ebbe Kynde zu verdanken ist, gehörten Seitennischen, die einige
Jahre später (1769?) für einen †Taufengel und
einen †Beichtstuhl eingerichtet wurden (vgl.
Abb. 88).
Die Neugestaltung des Altaraufbaus fand im
Zuge einer generellen Instandsetzung und Neueinrichtung in den Jahren 1757-70 statt, und zwar mit
Ebbe Kynde als die treibende Kraft dieses U n ternehmens. In diesem Zusammenhang wurde
das †Gestühl 1765 und 1768 erneuert, indem
man jedoch in den Kapellenanbauten die alten
Gegenstände wiederverwendete. 1766 renovierte Christen Nødskov die †Orgelempore im
Westteil der Kirche, und 1769 verschönerte er
das Prospekt der †Orgel von 1705 durch Hinzufügung einer kronenden Glorie und zweier
Putti. Die Bemalung wurde teils von Jens Riim
(vgl. Abb. 105), teils von Jens Holm ausgeführt,
letzterer konnte die Arbeiten durch das Bemalen
des Gestühls 1770 fertigstellen, indem er an
einem der Stühle eine Maserung für die Anbringung vom Jahreszahl und Namen des damaligen
Kirchenpflegers Niels Særkier geschickt ausnutzte.
Ein charakteristischer Zug an der Einrichtung
der 1700er Jahren waren die mindestens neun
†Logen, die ab 1704 von den bessergestellten Familien der Gemeinde eingerichtet wurden. Nach
Umgestaltung einer der Logen (Nr. 4) in eine
Emporenloge in der Öffnung zum südlichen
Kapellenanbau 1776 und nach Umhängung der
Kronleuchter 1789 erschien der Kirchenraum
wie in einem rekonstruierten Einrichtungsplan um
1800 (Abb. 80). Eine wesentliche Kontinuität in
der Einrichtung deutet darauf hin, daß die Lage
um 1800 in den Hauptzügen auf die Renais-
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sanceeinrichtung in der ersten Hälfte der 1600er
Jahre zurückgeführt werden mag. Nach einer
Instandsetzung des Gestühls mit Eichenholzbemalung 1883 erschien der Kirchenraum, wie er
von einem Einrichtungsplan 1904 (Abb. 19e), sowie von zeitgenössischen Bildaufnahmen (Abb.
79, 100, 153) bekannt ist.
GRABMÄLER. Von den reichen Grabmälern
der alten Stadtkirche sind die Hauptstücke für
die jetzige Kirche hinübergerettet worden, vor
allem zwei prächtige Epitaphe. Das eine Epitaph,
errichtet 1667 für Christen Linde und Dorothea
Nielsdatter (Abb. 111), ist dem Bildschnitzer
Christen Jacobsen in Romlund bei Viborg zugeschrieben worden. Es zeichnet sich dadurch aus,
daß das Originalgemälde (Abb. 113) wenige
Jahre später (1688?) von einem modernerem Gemälde (Abb. 112) gedeckt wurde, das bei einer
Instandsetzung 1984 zugunsten des damals festgestellten Originalgemäldes abgenommen
wurde. Das zweite Epitaph, errichtet für den
Freiherrn Rudolph von Gersdorff und Karen
Solgaard um 1720-30 (Abb. 117), stellt eine
prächtige Kopenhagener Arbeit aus schwartzem
Kalksandstein und weißem Marmor dar, vermutlich im Werkstatt des Johan Christopher
Sturmbergs ausgeführt. Vier andere, bescheidenere Gedenktafeln (Abb. 109, 119-120, 122) sind
seit 1907 in den Kirchenwänden vermauert,
während eine einzelne martialisch ausgestattete
*Tafel um 1709 für den dritten Ehemann der
Karen Solgaard, den Rittmeister Heinrich Burchard von Münchhausen (Abb. 116), sich heute
im Holstebro Museum befindet. Von den drei
†Epitaphen und Gedenktafeln, die vor dem Abbau
der Kirche verlorengegangen waren, waren
zwei davon ebenfalls für Offiziere errichtet und
wie die Tafel für Münchhausen mit Grabfahnen
und Blankwappen geschmückt. Die ursprünglichen Standorte der Epitaphe und Gedenktafeln
gehen so weit wie möglich aus einem Einrich-

tungsplan der Grabmäler hervor (Abb. 123 A-K).
Auf diesem Plan sind auch die sieben †Grüfte
angegeben, die zwischen den 1600er Jahren und
1730 eingebaut wurden. In Verbindung mit der
Leerung der Grüfte 1906 wurden ihr Inhalt registries (vgl. Abb. 124, 141) und Sargschilder und
Beschläge (Abb. 125 ff.) darauf im Taufzimmer
der neuen Kirche aufgehängt, aus dem das meiste 1937 ins Holstebro Museum kam.
Andersartig hart mitgenommen sind die
Grabsteine der Kirche, die bis um 1800 die Gräber im Kirchfußboden und auf dem Friedhof gedeckt haben. Nur drei sind erhalten, keine davon mit persönlichen Daten, aber der älteste
Grabstein (Abb. 121) wurde vermutlich um 1652
für Christen Jepsen Linde, den Vater des Matadors Christen Linde, dessen Epitaph um 1667
oben erwähnt ist, errichtet. Die wenigen, erhaltenen Grabsteine sind darauf zurückzuführen,
daß die Kirche die abgetretenen und aufgelassenen Steine für Wiederbenutzung (mit neubehauener Grabinschrift) oder einfach als Türschwellensteine oder als Baumaterial in den
Häusern der Stadt veräußerte. Als die Kirche damit aufhörte, als Grabstätte zu dienen, hat man
bei großen Versteigerungen Verkäufe veranstaltet, 1797 beziehunsweise 1807, als 33 alte Grabsteine an namentlich angegebene Bürger verkauft wurden. Laurits Nielsen Kiær erwarb
kauflich zwei Grabsteine aus der Mitte des 18.
Jahrhunderts und durch Wiederbenutzung als
Gedenktafel (Abb. 120, 122) für sich und seine
Eltern trug er zu ihrer zukünftigen Erhaltung
bei. Noch im Jahre 1859 erblickte der englische
Reisende Horace Marryat in einer Ecke vom
Friedhof, »direkt an der Hauptstraße«, einen
Haufen von 10 Grabsteinen, die auf ihren Verkaufwarteten, »einzelnewarentatsächlichPrachtstücke. Es ist empörend, daß die Regierung so
etwas erlaubt«. Die Hauptquelle zu den mehr als
60 †Grabsteinen bildet ein von dem erwähnten
Pastor Kynde 1767 verfaßter Bericht.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. HW fot. 1997. - Nordostansicht der Kirche.

HOLSTEBRO VALGMENIGHEDSKIRKE
Kirken er indviet palmesøndag 1885. Menigheden var stiftet 1883 og fungerede som filial af
Bøvling valgmenighed, indtil den 1888 opnåede
anerkendelse som selvstændig valgmenighed. I
protest mod Arboe Rasmussen-sagen trådte
kirkens første præst, Morten Larsen (18511936), 1914 ud af folkekirken og blev fulgt af
menigheden; kirken havde herefter status af frimenighed, indtil den 1966 igen blev valgmenighed.
Bygningen, der ligger på en banke ud mod
Skolegade, er orienteret nord-syd og er opført
1884-85 under ledelse af bygmester Andreas
1

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Bentsen, Vallekilde. Sit nuværende udseende har
kirken fået efter en ombygning 1905-06 ved arkitekt Carl Brummer, hvorved der blev tilføjet
et kor i syd og et tårnparti i nord.
Den oprindelige bygning, svarende til det nuværende skib, er opført af røde mursten i nyromanske former med fem rundbuede vinduer i
hver langside. Bygningen stod i blank mur, og
forsamlingssalen kunne rumme ca. 300 mennesker. Indgangen var som nu i nordgavlen, der
under gesimsen prydedes af stigende rundbuer.
Over gavlen hang klokken i en lille, tømret †tagrytter med pyramidespir. Kirken beskrives i
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Fig. 2. Indre set mod syd. HW fot. 1997. -

Høj skolebladet 1906 som meget uanselig; indvendig var 'hverken buer eller hvælvinger, kun
det allernødvendigste, en tarvelig prædikestol
og simple bænke uden mindste kirkeligt præg'.
Et længdesnit, tegnet af Andreas Bentsen, viser
dog et loft med åben tagstol.
Ved ombygningen 1905-06 forlængedes kirken
mod syd med et korafsnit. Dette fremtræder i
det indre som en halvcirkulær apsis, dækket af et
halvkuppelhvælv og flankeret af små hjørnerum, hvoraf det sydvestre tjener som præsteværelse. Koret åbner sig mod rummet med en
stor rundbue. I nord opførtes to kvadratiske
tårne i romanske stilformer med søjledelte glamhuller og med pyramidespir over en kraftig
tandsnitsgesims. Tvillingetårnene har ligesom
den samtidige Eliaskirke i København sine dan-

Kircheninneres gegen Süden.

ske forbilleder i Tveje Merløse og Fjenneslev.
Over den granitindfattede, rundbuede dør med
udhugget Jesumonogram i slutstenen, har facaden en stor, korsdelt roset i granit, prydet af
udhuggede, skønvirkeagtige bladranker; i centrum ses en oprakt hånd mellem sol og halvmåne. Den nu hvidkalkede kirke, hvis langsider
fagdeles af stræbepiller, er tækket med skifer,
bortset fra tårnene, der er hængt med tegl og har
blytækte spir med knopper. Det enkle rum dækkes af et tredelt, buet, brunbejdset kassetteloft.
Gulvet består af hvidskurede planker. Koret er
hævet to trin over skibet.
Kirkens inventar stammer i hovedsagen fra
udvidelsen 1905-06 og er gennemgående udført
efter tegninger af arkitekt Carl Brummer i en
enkel, historicerende skønvirkestil. Det er farve-
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Fig. 3. Indre set mod nord. HW fot. 1997. - Kircheninneres gegen

sat i lyse grå toner med anvendelse af rødt og
guld på skæringerne. Ved indretningen 1906
blev alt træværk farvesat med kraftige grønlige
og brunlige farver ved maleren Johannes
Kragh.
Det murede alterbord har senromanske former
med mønstermurede cirkelkors. Alterprydelsen
er et maleri, Fodvaskningen (fig. 6), signeret »J
S 1907« for Joakim Skovgaard (olie på træ). Det
viser Jesus knælende med seks apostle, alt i
overvejende gråbrune farver, Jesus dog med rød
kappe. Rammen, i rusticeret egetræ, udgøres af
en bred profil med kantende, krabbebladsagtige
vinger og oventil en krenelering omkring medaljon med Kristusmonogram. Fra de fire hjørner udspringer kvadratiske plader med småmalerier af engle, som forneden bærer hhv. brød og

Norden.

vin, foroven hhv. kors og krone. Under billedet
en inskription med indskårne versaler: »Faar jeg
dig ikke vasket, har du ikke lod med mig« (Joh.
13,8) og »I kalde mig Lærer og Herre, og I tale
ret, thi jeg er det. Dersom altsaa jeg, Herren og
Læreren, vasker eders Fødder, så bør I ogsaa vaske hverandres Fødder« (Joh. 13,13-14). En næsten tilsvarende maleriramme har Skovgaards
alterbillede fra 1909 i Gørlev valgmenighedskirke (DK Holbæk 1213-15). Det oprindelige altermaleri, en kopi efter Carl Blochs Påskemorgen, er nu ophængt på vestvæggen.
Altersølvet er fra midten af 1900'erne, ganske
enkelt og mærket »C. C. Hermann«, med guardeinmærke for J. Sigsgaard (1932-60). En †oblatæske er bortstjålet. Et sæt alterstager (57 cm
høje) fra o. 1900 er i nygotisk stil med krene21*
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lering, et andet (37 cm høje) er fra 1953 og har
balusterskafter; på foden indgraveret: »Holstebro Frimenighedskirke 1953«. Nyere syvstage.
Døbefonten (fig. 4-5) er for kummens vedkommende romansk, fra o. 1175, et i Jylland
enestående stykke skånsk stenhuggerarbejde i
lysgrå sandsten, 92 cm høj inkl. en granitfod,
der vistnok er fra 1935. Ved opstillingen i kirken
1885 har kummen foroven fået afbanet ca. 10 cm
2

af mundingsranden, så dens højde nu er 51 cm;
tvm. 80 cm. Kummen er cylindrisk med svagt
udadskrånende og konvekse sider samt en lav
underdel, der ved fire skrå segmentsnit formidler overgang til kvadratisk form som anpasning
til den nu manglende, oprindelige fod. Mens
selve kummesiden er glat, er langs mundingsranden bevaret det meste af den palmetfrise, der
karakteriserer de såkaldte palmetfonte, til hvilken type kummen hører. En dobbelt rebstav afgrænser kummesiden fra underdelen, hvorpå
palmetmotivet er gentaget i en let varieret, trebladet form (fig. 5). Fordybningen, nu 27 cm
dyb, følger kummens form og har tydelige, ret
grove spor efter forarbejdningen (bl.a. med pikhammer) samt midt i den let hulede bund et udtømningshul (tvm. 4 cm). Kummen tilhører
palmetfontenes såkaldte Hylliegruppe og har
sine nærmeste paralleller i Glemminge (ved
Glimmingehus) og i Farum ved København
(DK Frborg 2496). Den sidste er blandt ti til
Sjælland indførte skånske døbefonte. Fontekummen, hvis skånske afstamning tidligst er erkendt 1990, er en gave fra herregården Nørre
Vosborg og skal have stået på den herunder hørende tomt for Skærum †kapel (Ulfborg sogn
og hrd.). Opstillet midt for koret, neden for
kortrinnene. I årene 1906-35 var fonten ude af
brug og henstillet ved korets østvæg. I disse år
tjente en *døbefont af cement, skænket ved kirkens genindvielse 1906 af tømmerhandler Poul
Andersen og hustru og opsat samme sted som
den nuværende font. Nu i den danske børnehave
i Kappel, Sydslesvig.
Dåbsfadet, tvm. 81 cm, er glat med en stjerne i
bunden; et dåbsfad, tvm. 42 cm, benyttet
1906-35 i den daværende font, opbevares ved
kirken. Dåbskanden fra 1903 er i sølvplet, 34 cm
høj, med graveret skriveskrift under bunden:
»Fra Højskoleforeningens Sangkor 1903«.
Prædikestolen, i kirkens sydvesthjørne med adgang via præsteværelset, er muret i stil med alterbordet. Den har over en høj sokkel syv adkadefag, hvoraf de fem danner en trekvartcirkulær kurv. I de nu hvidpudsede felter var tidligere
malet de syv lysestager fra Johannes' Åbenbaring og på soklen en fremstilling af 'livets flod'.
3

4

5

6

7

Fig. 4. Døbefont, romansk, af sandsten, skånsk stenhuggerarbejde (s. 320). HW fot. 1998. - Romanische
Sandsteintaufe,

eine schonische Steinmetzarbeit.

Fig. 5. Døbefont, palmetmotiv på kummens underd e l ( s . 3 2 0 ) . H W f o t . 1 9 9 8 . - Romanische Sandsteintaufe, Palmettenmotiv am Unterteil der Kuppa.

VALGMENIGHEDSKIRKEN

321

Fig. 6. Altermaleri, Fodvaskningen, udført af Joakim Skovgaard 1907 (s. 319). HW fot. 1998. - Fußwaschung,

Altargemälde von Joakim Skovgaard 1907.

Stolestaderne er udformet som bænke med
åbne rygge og svungne gavle, der afsluttes med
udskårne, forgyldte korsrosetter. Hele kirkens
nordparti optages af et stort hesteskoformet pulpitur, hvor Carl Brummer virkningsfuldt har
optaget lokale former fra middelalder og renæssance. Bærestolpernes særegne leddeling er således inspireret af de vestjyske 'alterstolper' (således ciboriet i Trans), mens man i skråstiverne
fornemmer 'Ribebindingsværk'.
Orglet fra 1904, oprindelig med tre stemmer
og ét manual, er bygget af Joh. P. Andresen &
8

9

Co., Ringkøbing, og 1933 udvidet med én
stemme af A. C. Zachariasen, Århus. Disposition: Principal 8', Rørfløjte 8', Salicionale 8'
(1933), Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facaden har attrappiber af sølvbronzeret zink. Spillebordet er placeret i orgelhusets vestre gavl. På nordpulpituret.
En præsterækketavle med navnene på menighedens præster siden 1887 er 1982 ophængt på
skibets østvæg under pulpituret. Dens udskårne
ramme skyldes billedskærer Wilhelm Michael-
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sen, Struer. Sammesteds er ophængt to malerier:
1) 1913, Den fortabte søns hjemkomst, signeret
»T(roels) Trier 1913«. Olie på lærred, i samtidig
skønvirkeramme. Billedet har tidligere tilhørt
højskoleforstander Uffe Grosen, Vallekilde.
Skænket til kirken 1987. 2) 1932, Portræt af
Morten Larsen, kirkens første præst, signeret
»(Ludvig) Find (19)32«. Olie på lærred, i kraftig
profileret ramme.
Rummet belyses af fire ens lysekroner i barokform. Klokken er af jern, tvm. 73 cm, uden indskrift, formodentlig fra kirkens opførelse
1885-86. Ophængt i østre tårn.
En mindekrans, af forsølvet egeløv, for præsten Morten Larsen, er skænket 1936 af frimenighedspræst Niels Dael og hustru. På båndet
læses med skriveskrift: »Kære Morten Larsen
Hjerteven, d. 19. 9. 1936. Herrens Ansigt har
lyst over os, ved dette Lys har vi fundet Vej.
Den dybeste og inderligste Tak fra Amelie og
Niels Dael«. Monteret bag glas i sort ramme og
ophængt i tårnet.
På plænen øst for kirken er opstillet en mindesten (fig. 8) for præsten Morten Larsen, udført
1960 af billedhuggeren Torvald Westergaard.
Den sortgrå granitsten deles lodret af et bånd af
en lysere stenart, der af billedhuggeren er brugt
til at adskille det himmelske og det jordiske. På
østsiden ses Kristus stående med korset, ved
hans venstre side sidder en fuldskægget mand,
Morten Larsen, som med sin højre hånd modtager de troende, forrest et barn. Venstre er løftet
manende og pegende mod den indhuggede mis-

sionsbefaling: »Mig er givet al magt i himlen og
på jorden« (Matt. 28,18). Ved Kristi højre side
læses tilsvarende Fadervor.
KILDER OG HENVISNINGER
Tegninger. Kunstakademiet. Samlingen af arkitekturtegninger. Forslag til valgmenighedskirke i Holstebro
(længdesnit) ved Andreas Bentsen, ca. 1885. - Ved
embedet. Forslag til kirkens udvidelse (to planer og et
længdesnit) ved C. Brummer, 1905.
Litteratur.

1906, 373-80. - Holstebro
Holstebro 1985. - Nina
Dahlmann Olsen, »Seks valgmenighedskirker«, Architectura 8, 1986, 113-28.
Højskolebladet
valgmenighedskirke 100 år,

Beskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen, Ebbe Nyborg
(døbefont) og Ole Olesen (orgel). Redaktionen afsluttet 1998.
Præsten N. P. Arboe Rasmussen (1866-1914) hævdede liberal-teologiske synspunkter og betvivlede
bl.a. Jomfrufødslen. Morten Larsen tog 'åndelig' afstand herfra, men da Arboe Rasmussen 1913 blev
retsforfulgt, hævdede Morten Larsen, at Arboe Rasmussen burde fortsætte som folkekirkepræst ud fra
ønsket om at realisere en bekendelsesfri folkekirke.
Formentlig er der, som det gælder for langt de fleste
skånske fonte, tale om sandsten fra bruddene ved
Höör, hvor også materialet til Lunds domkirke er
hentet. Se Barbro Sundnér, »Bygnadssten i Skåne«,
hikuin 22 (Kirkearkæologi i Norden 5), 1995, 234ff.
Lars Tynell, Skånes medeltida Dopfuntar, Sthlm.
1913, 2f., 56; Monica Rydbeck, Skånes Stenmästare
fore 1200, Lund 1936, 303ff.; Mackeprang, Døbefonte
359.
1

2

3

Fig. 7. Plan 1:300. Efter Carl Brummer 1905, tegnet af Marianne Nielsen 1998. Øst opad. - Grundriß

1905.

VALGMENIGHEDSKIRKEN
4

M. Mackeprang, »Skånske Fonte Vestensunds«,

Från Stenalder til Rokoko. Studier tillägnade Otto Rydbeck, Lund 1937.

Ved museumsinspektør Erik Skovs besøg i kirken
dette år (korrespondance i NM). Jfr. Erik Skov, »Døbefonte i Viborg stift«, ViStÅrb 1994, 40.
Asger Højmark og Uffe Hansen, De grundtvigske
Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944, 361.
Oplysningen gives tidligst i Trap 5. udg. 1965 og
synes ikke at kunne bekræftes af lokallitteraturen om
Skærum kapel. Herfra kendes ganske vist en fonte-

5

6

7
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kumme, der 1919 og 1928 stod på kapeltomten, men
den var af granit og nylig hidført fra et fårehus i Stenumgaard ved Råsted, jfr. Alfred Kaae, Ulfborg sogn
og saga, Ulfborg 1952, 68. Selv om Traps oplysning
om at valgmenighedskirkens fontekumme før 1885
stod på Skærum kapels tomt således ikke lader sig
bekræfte, kan den udmærket være rigtig.
De vestjyske alterstolper fra 1200'erne var netop
1906 blevet beskrevet af Chr. Axel Jensen i ÅrbOldk8

Hist.
9

Ved embedet. Forhandlingsprot. 1888-1914.

Fig. 8. Mindesten for præsten Morten Larsen, udført
af Torvald Westergaard 1960. NJP fot. 1998. - Ge-

denkstein für den Pfarrer Morten Larsen, ausgeführt von
Torvald Westergaard 1960.

NØRRELANDSKIRKEN

Kirken er indviet og taget i brug 21. september
1969, efter at Nørreland sogn to år forinden var
udskilt som selvstændigt. Allerede 1958 var nedsat en kirkekomité, hvis opgave det var at skabe
økonomisk grundlag og forestå byggeriet af en
kirke i Holstebros nordlige del. Kirken, der ligger nær et butikscenter, er tegnet af arkitekterne
Inger og Johannes Exner, som vandt 1. præmie i
en indbudt arkitektkonkurrence 1961. Kirkebygningen indgår i et større kompleks med m ø delokaler og andre faciliteter, bygget i to etaper,
hvoraf den første, menighedslokalerne, opførtes
som selvbyggeri med frivillig arbejdskraft (jfr.
klokkespil). Før kirkens færdiggørelse dannede
først Nørrelandsskolen og fra 1967 menighedssalen ramme om gudstjenesten. Klokketårnet er
indviet 1970. Jens Nielsen og Olivia Holm-Møller Museet udgør en integreret del af kirkecentret og byggedes til maleren Jens Nielsen, der
boede og arbejdede her til sin død 1978.

Kirkesalen udgør sammen med tilhørende lokaler et stort lukket anlæg, hvis afsnit grupperer
sig omkring en træbeplantet indre gård. Bygningerne vender ryggen udad med næsten borgagtigt tillukkede mure. Selve kirken er en bastant bygningsblok, en stor kube, der ved en lav
indgangsfløj med glaspartier er forbundet til en
længe i nordsiden, indeholdende kontorer og
menighedslokaler. Den omgivende mur o m slutter i det sydøstre hjørne atelier og mod syd
små selvstændige pejsestuer, kaldet 'spejderhytter', der i det udvendige skyder sig frem som
halvrunde apsider, nu helt dækkede af vedbend.
Kirken er som hele anlægget og den nærliggende skole opført af gulbrændte mursten. Fugerne er grove og udtværede, udført under opbygningen og uden afsyring. Træværket er
overalt trykimprægneret fyrretræ. Denne robuste materialevirkning er inspireret af den svenske arkitekt Sigurd Lewerentz' kirkebyggeri. -

Fig. 1. Plan 1:600. Efter Inger og Johannes Exner, tegnet af MN 1998. A. Kirkesal. a. Alter. b. Døbefont. c.
Prædikestol. B. Menighedslokaler. - Grundriß. A.Kirchenraum. a. Altar, b. Taufe. c. Kanzel. B. Gemeinderäume.
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Fig. 2. Kirken set fra sydvest med fritstående klokketårn tv. HW fot. 1997. -

freistehendem
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Südwestansicht der Kirche mit

Glockenturm.

Kirkens øst- og vestfacade smykkes siden 1986
af to identiske kors af støbejern, 3,5x2 m, udformet som cirkelkors. De er tegnet af billedhuggeren Erik Heide og udført af Morsø Jernstøberi.
Rummets indretning har sin idé i det såkaldte
circumstanteprincip: at menighed, præst og kor
er samlet omkring alter og døbefont, en tanke
som også er ført ud i livet i den samtidige Præstebro kirke i Herlev (Københavns amt) og i
Sædden kirke ved Esbjerg, opført 1977-78 (jfr.
DK Ribe 2101-04). Der er adgang gennem to
døre i nordvestre hjørne, hvoraf den vestre, kaldet processionsdøren, fører direkte ind fra det
fri. Herfra ledes man diagonalt gennem rummet
til alteret i det sydøstlige hjørne. De store vægflader er uden åbninger, idet lyset kun trænger
ind gennem smalle spalter i diagonalens hjørner
og foroven gennem spalter langs murene, hvor
loftet er trukket fri af facaderne. Lyssprækkerne

får de store vinkelmure til at virke frigjort fra
hinanden. Den begrænsede, stemningsskabende
lysmængde har senere nødvendiggjort kunstig
belysning. Gulvet er af gule klinker i murstensformat, lagt i sand. Træloftet er en art kassetteloft, opdelt i kvadrater.
Øst for kirkesalen - ud mod gården - ligger
præsteværelse og korrum, udformet som to små
tårnagtige, indbyrdes forbundne udbygninger.
Det utraditionelle, fritstående klokketårn (fig.
4) er rejst i et hjørne af parkeringspladsen. Det
er en 30 m høj stålmast, som foroven bærer et
klokkespil i en træklædt kasse, hvortil der er adgang ad en spindeltrappe. Kammeret, 6x6 m og
4 m højt, fastholdes af stålwirer og har i alt 80
indstillelige lemme, 20 på hver side. Lemmene
er af varierende størrelse: de mindste øverst, de
største nederst. Inde i kammeret er en opvarmelig glaskabine, hvor klokkenisten sidder, når
han spiller på klaviaturet.

326

HOLSTEBRO

Fig. 3. Indre set mod sydøst. HW fot. 1997. - Kircheninneres gegen

Beplantningen skyldes landskabsarkitekt C.
Walbjørn Christensen. I den indre gård, der nær
kirken indeholder et regnvandsbassin med afløb
fra kirkens tag, er plantet birk i et bunddække af
vinca, omkring de ydre mure bøg, der holdes
som klippede hække.
Inventaret er i hovedsagen tegnet af arkitekterne selv og er samtidigt med bygningen. Det
fritstående, kvadratiske alterbord af beton er anbragt på et podium i rummets sydøstre hjørne,
omgivet af løse knæleskamler. Som alterudmykning tjener midt på bordet et mandshøjt, tredimensionalt kors af rustfrit stål, behængt med
lueforgyldte sølvkugler. Korset er ligesom fire
slanke alterstager, én i hvert hjørne, udført af
Helga og Bent Exner. De samme guldsmede har
også udført alter- og dåbssølvet. Den kvadratiske
døbefont - ligesom alterbordet af beton - er an-

Südosten.

bragt i diagonalen mellem alter og indgang,
mens prædikestolen, der er reduceret til et betonstøbt podium med flyttelig læsepult, er placeret
nord for alteret. Bænkene, som er samlet i to
grupper omkring midtgangen, er af beton med
polstrede hynder og ryglæn af lamineret egetræ,
tegnet af arkitekt Poul Kjærholm.
Østvæggen bag alteret prydes af et 11 m langt
billedtæppe, Jacobsstigen, tegnet af Mogens Jørgensen og vævet af Astrid Kahn. Et maleri forestillende Kristus vandrer på søen, olie på lærred,
er udført af Jens Nielsen 1936 og erhvervet af
kirken 1978. Det er ophængt over nordre indgangsdør. Et utraditionelt kirkeskib af foldede
jernplader er udført af Erik Heide og opsat over
døren i vestvæggen. Det er en model af kunstnerens skulptur, Skibet, opstillet i Nykøbing
Mors. Rummet smykkes i øvrigt af en række

NØRRELANDSKIRKEN

bronzefigurer i småformat: 1) Golgata, af Erik
Heide, på østvæggen, 2) Nedtagelsen fra Korset, af Eiler Madsen, 1991, opsat i kirkens nordvestre hjørne sammen med 3) Pieta, af Pietro
Rosetti.
Belysningen suppleres siden 1980 af lette lysarmaturer, udført af messingrør og forsynet med
mange små uafskærmede pærer. Over alterpodiet, og af samme udstrækning som dette, hænger et 'stjernehvælv'; midt på gulvet er opstillet
et lystræ, 'pæretræet', dannet af et bundt rør,
samlet som en stamme og foroven spredt ud
som grene, mens der i kirkens nordside er ophængt to langstrakte, tresidede armaturer, hver
med 86 pærer.
Orglet, fra 1969, har 20 stemmer, to manualer
og pedal og er bygget af Th. Frobenius og Sønner.
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N. V. Eijsbouts, Asten, Holland, 43 i 1969, tre i
1989 og en i 1995. En ældre klokke, fra 'nybyggertiden' og støbt i England, indgår sammen
med de øvrige i klokkespillet; den bærer versalindskrifterne: »Jeg støbtes til Holstebro selvbyggermenighed år 1966 af John Taylor og Co«
og »Arbejd kun, thi jeg er med Eder, lyder det

Hovedværk

Principal 8' (C-H fælles med Rørfløjte 8')
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Gedaktfløjte 4'
Quint 2 2/3'
Spidsfløjte 2'
Terts 1 3/5'
Mixtur
Dulcian 8'
Brystværk

Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Principal 2'
Quint 1 1/3'
Sivfløjte 1'
Ranket 16'
Svelle
Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Fagot 16'
Manualomfang: C-g'", pedalomfang: C-f'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.

To orgelhuse i lys eg. I nordøsthjørnet, med
sydvendt facade og spillebord.
Et klokkespil, ophængt i klokkemasten består
af i alt 48 klokker, der alle på nær én er støbt af

Fig. 4. Fritstående klokketårn, rejst 1970, tegnet af Inger og Johannes Exner (s. 325). Opstalt 1:200. Efter
Acta Campanologica 1973. - Aufriß von freistehendem
Glockenturm, errichtet 1970.
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fra hærskarers Herre«. Klokkespillet, hvis største klokker tjener som ringeklokker, kan betjenes både manuelt og automatisk.
Et vievandskar(?) (fig. 5), muligvis romansk,
af rødlig granit, er opstillet i gårdhaven. Det
ufærdige, halvkugleformede kar måler 58 cm i
tvm. og er 32 cm højt. Fordybningen er kun 3-5
cm, og midt i bunden findes et lille hul, 2 cm
dybt. Hen ved 50 cm af den ca. 8 cm brede kant
er fornyet i cement. Stenkarret, der stammer fra
Horne nær Hirtshals, er skænket kirken i 1989 af
Olga og Gunnar Mørup, som tidligere drev en
antikvitetshandel i Løkken.

Fig. 5. Vievandskar(?), af granit, muligvis romansk

( s . 3 2 8 ) . H W f o t . 1 9 9 7 . - Weihwasserbecken(?) aus Granit, möglicherweise romanisch.

Litteratur. Arkitektur 1971, 22-29; Acta Campanologica
3, 1973, 12-14; Jørgen Mejdahl, Kirken og Kunsten på
Nørreland, Hostebro 1997.
Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen og Ole Olesen
(orgel) 1998.

†METODISTKIRKE
En metodistkirke, Skt. Poulskirken, i Danmarksgade, opført 1891 (indviet 20. dec. 1891),
blev nedrevet 1996. Bygningen, der opførtes
under ledelse af vejassistent Rasmussen, var af
røde mursten i gotiske former. Den var orien-

teret nord-syd og bestod af et langhus med kor
mod syd og et tårn med spir mod nord. Ved
vestsiden var tilføjet en præstebolig. Kirken afhændedes af menigheden 1967 og tjente verdslige formål indtil nedbrydningen 1996.
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Fig. 1. Egekirkegården. Kapel og klokkestabel, 1976 (s. 330). NJP fot. 1998. -

Egekirkegården (Eichenfriedhof).

Leichenhalle und Glockenhaus, 1976.

KIRKEGÅRDE
Den middeladerlige †kirkegård omkring kirken
(jfr. s. 164) tjente som byens begravelsesplads
indtil 1865, da en ny kirkegård ved Viborgvej,
senere betegnet som Nordre kirkegård, blev taget i brug. Allerede 1855 havde man ved den
nuværende Danmarksgade erhvervet et jordstykke (jfr. fig. 2, s. 163), der blev indhegnet og
beplantet, men aldrig indviet, da det skønnedes
at være for lille. Nordre kirkegård blev fra 1904
suppleret af Søndre kirkegård syd for Viborgvej. En tredie kirkegård, Egekirkegården, øst
for ringvejen, er indviet 1976.

Nordre kirkegård, indviet 1865, er udvidet
mod øst 1883 og mod nord 1951. Til kirkegårdens oprindelige del på 3,5 tdr. land knytter sig
en forhave i vest. De to afsnit forbindes af en
port fra anlæggelsestiden med jerngitterfløje
mellem fire murede piller, prydet med støbejernskors. En lignende køreport i syd, fra Viborgvej, er opført 1889. De murede piller med
profilerede hjørner har sokkel og gesimser af
Faxemarmor. Kirkegården blev ved anlæggelsen opdelt i fire kvarterer, hvor begravelserne
foretoges fortløbende, mens plads til familiebe1

2
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graveiser mellem ydergangen og det omgivende
hegn kunne udtages hvor som helst. Det nordvestre kvarter var oprindelig forbeholdt børn.
Et †kapel midt på kirkegården, opført 1870 og
udvidet 1925, blev nedrevet 1947. Bygningen,
der var orienteret øst-vest, var af røde mursten
og tækket med tegl. Indgangen var i vest, og
gavlene var smykket af jernkors.
Søndre kirkegård, taget i brug 1904, er udvidet
mod vest 1943. Et kapel midt på kirkegården er
opført 1937 af arkitekt Kristian Jensen. Bygningen, der er af korsform i senromansk-unggotiske former, er af røde mursten. De let svejfede
tage er tækket med tegl. Der er indgang i både
øst og vest og trekoplede vinduer i de nordsydvendte korsarme. I en tømret klokkestabel i
kirkegårdens nordre del er ophængt en klokke
fra 1968. Den måler 82 cm i tvm. og har profilering om slagring og hals, hvor der med reliefversaler læses: »Støbt til Holstebro Assistenskirkegård 1968 af John Taylor og Co. England«.
Kirkegårdsmonumenter. Ifølge Laurids Frølund
var der allerede 1871 rejst flere 'ret smukke'
gravminder, heraf mange sortmalede støbejernskors. Disse samt udflyttede gravminder fra
1

den nedlagte kirkegård inde i byen var endnu
ved begyndelsen af 1900'erne til stede i ganske
stort tal, men er nu med enkelte undtagelser
fjernet.
1) (Jfr. fig. 2), o. 1860, over Marie Schou,
*13. marts 1849, †4. dec. 1860. Sandstensramme
af grottekarakter, 45x73 cm, med vedbend på
nopret bund omkring skriftrulle af hvid marmor, hvorpå gravskrift i indhuggede, sortoptrukne versaler. På familiegravsted midt på
Nordre kirkegård.
2) Støbejernskors, o. 1870, over tvillingesøstrene Thora Elisabeth Welsch og Henriette
Franzisca Welsch, *19. dec. 1869, døde hhv. 25.
jan. og 2. aug. 1870. Korset, 86 cm højt, har
trekløverender og indskrift med antikva. Sortmalet, på nyere sokkel af granit. På Søndre kirkegård, vel flyttet hertil fra Nordre kirkegård.
Endvidere 25 gravsten over 100 tyske flygtninge og soldater fra anden verdenskrig, begravet i Nordre kirkegårds nordvestre hjørne. Som
fællesminde er en lille menneskealder efter krigen rejst en mindesten med tysk indskrift: »Hier
ruhen 92 Flüchtlinge und 8 deutsche Soldaten,
Opfer des zweiten Weltkrieges«. De rejste,
korsformede gravsten er af gængs type for tyske
krigskirkegårde med navnene på fire personer
pr. sten. Blandt de begravede er adskillige børn,
døde i foråret 1945.
†Kirkegårdsmonument, 1870, over Martinus
Engefred Vang, *17.juli 1838, †16.juni 1869.
'Våbenbrødre satte ham dette minde'. Han blev
såret 18. marts 1864 i kampen ved Dybbøl. Mindesmærke af sandsten, 2 alen højt, rejst 1870 på
Nordre kirkegård.
3

1

Fig. 2. Parti af Nordre kirkegård, i forgrunden kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1860 (s. 330). HW fot. 1997.

- Partie vom Nordfriedhof, im Vordergrund Friedhofsdenkmal Nr. 1, um 1860.

Egekirkegården, beliggende øst for ringvejen på
Viborgvejs nordside, er indviet 1976. Det godt 6
hektar store område, der er anlagt efter udkast af
landskabsarkitekt, kirkegårdsinspektør C. Walbjørn Christensen, hegnes af kraftige læbælter af
underplantede egetræer. Den øvrige beplantning består gennemgående af skovfyr og egetræer, frit udplantet i græsbund. Anlægget er
opdelt i rektangulære gravgårde, indrammet af
bøgehække, mens et stort midtparti er udlagt i
græs med plads til såvel urne- som kistebegra-
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velser. På fællesplænen er 1984 opstillet en granitskulptur, »Tro, håb og kærlighed«, af billedhuggeren Ejgil Westergaard, Lemvig. Et kapel
og krematorium er placeret i kirkegårdens sydøstre hjørne med indgang fra Viborgvej. De lave
bygninger, der er tegnet af arkitekt T. Østergaard Nielsen, er udført i profileret jernbeton,
støbt i en sandblæst træforskalling, der lader
træets årer træde frem i facaderne. Mellem kapel
og krematorium er anlagt et vandbassin, hvori
er placeret en betonstøbt klokkestabel (fig. 1),
hvilende på fire piller. Som udsmykning i kapellet tjener en stor malet tavle, en fri fortolkning
af salmen »O Jesus, morgenstjerne«, udført af
maleren Kaj K. Nørkjær.
4
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KILDER OG HENVISNINGER
Holstebro Museum. Indberetning om gravminder ved
J. Aldal 1916ff.
Litteratur. L. Ch. Th. Frølund, Holstebro, en historisk,
topografisk og statistisk købstadsbeskrivelse, Holstebro
1871, 7-11. - J. Aldal, Holstebros Historie gennem Tiderne, Holstebro 1939, 462-63. - Esben Graugaard og
Aksel Stigaard, Holstebro kirkegårde - en kulturhistorisk
guide, Holstebro 1997.
1

Frølund.

LAVib. Ribe bispeark. Holstebro kirkes rgsk. 1882-91
(C 4.1265).
Indb. ved J. Aldal.
Den Danske Salmebog nr. 613.

2

3
4

Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen 1998.

Fig. 1. Lemvig set fra øst. Udsnit af litografi efter maleri af J. G j ø r u p o. 1857. - Lemvig von Osten. Ausschnitt einer
Lithographie nach Gemälde von J. Gjørup, um 1857.
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Historisk indledning. Byen har navn efter sin beliggenhed i vigen ved Lem, Lem Vig, 1 der skærer sig ind i
landet fra N i s s u m Bredning. Vigen er den vandfyldte
nordlige del af en tunneldal fra istiden, der fortsætter
syd for byen og danner den lille Lemvig Sø. Byen er
s m u k t beliggende, omgivet af banker. På højdedraget
bag de østre har m a n i r o m a n s k tid rejst en kirke i
N ø r l e m . Den senere købstad, Lemvig, er lejret herunder på vigens forstrand, der u d g ø r en art tange
mellem søen og fjorden. Bebyggelsen optræder f ø r ste gang i skriftlige kilder 1234 og 1237, da den i k o n gebreve s a m m e n m e d Varde betegnes som en

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

'flække' (»oppidum«). 2 Arkæologiske udgravninger i
bykernen i 1980'erne har vist, at de middelalderlige
kulturlag næppe heller rækker længere tilbage. 3
Det lille b y s a m f u n d i bunden af den beskyttede vig
har ernæret sig ved fiskeri og handel. 4 Arent Berntsen
m e n t e 1650, at Lemvig var »en meget gammel Kiøbsted«. 5 M e n det er uvist, hvornår den fik købstadsrettigheder, idet d o k u m e n t e r n e er gået tabt. De ældst
kendte privilegier er udstedt 1545. Formentlig har
stedet faet købstadsstatus engang i 1200'ernes sidste
halvdel, senest o. 1300, da der blev fremstillet et seglstempel med indskriften »Sigillum senatorum de

22
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Leemvvig« (byrådernes signet i Lemvig). 6 1479 (eller
kort tid før) brændte rådhuset. 7 1499 kendes en b o r g mester, Per Smed, ved navn. 8
Det f r e m g å r af den stående kirkes romanske kerne,
at Lemvig har haft egen kirke i hvert fald siden første
del af 1200'erne. I kirkelisten i håndskriftet Ribe O l demoder, fra o. 1350, er »Læmwik« anført med en
afgift på k u n 1 skilling sølv, det mindste beløb, der
blev betalt af S k o d b o r g herreds i alt 16 kirker, mens
N ø r l e m kirke betalte 4 skilling. 9 Lemvig kirkes lave
afgift kan forklares ved, at den var anlagt som kapel
inden for N ø r l e m sogn og velsagtens en tid har været
anneks til N ø r l e m kirke.
En præst, 'Hr. Christen i Lemvig', nævnes i et d o k u m e n t 1454. 10 E n d n u en præst, Christen Olufsen,
nævnt 1492, 11 var tillige biskoppens official. 12 Om
h a m siges det udtrykkeligt, at han var sognepræst i
Lemvig. Byen var altså på det tidspunkt, og sandsynligvis et stykke tid før, hovedsogn, formentlig med
N ø r l e m som anneks, sådan som det var tilfældet i
tiden efter reformationen.
Byen, der ved folketællingen 1801 k u n havde 375
indbyggere, var i middelalderen tilsvarende beskeden. D e n havde ingen klostre og fik aldrig mere end
den ene kirke, der dog i senmiddelalderen blev u d bygget m e d langhuskor og korsarme. Et Helligkors
†kapel øst for Lemvig Å omtales i et skøde 1507. 13 Ved
besigtigelse af j o r d e r n e i nærheden af kapellet 1604 - i
forbindelse m e d en retssag - fandtes der endnu teglstensrester af denne bygning. 1 4
Ifølge præsteindberetningen til Ole W o r m 1638
blev kirken tidligere kaldt Sankt Nikolaj kirke,15 m e n
ifølge Resen 16 og Danske Atlas 17 var den viet Vor Frue
- det navn, der stadig bruges.
†Alter. Sognepræst Lauritz Barck fik 1567 brev på
et vikarie til Vor Frue alter i kirken, s o m var ledigt
efter Christen Kort. 1 8 Et j o r d s t y k k e , 'Vor Frue j o r d ' ,
der lå øst for byen og formodentlig tilhørte s a m m e
alterstiftelse, omtales i ovennævnte skøde 1507.
Kirkens tårnspir blev ødelagt ved en lynbrand
18. maj 1683. Efter en omfattende bybrand 27.juni
168419 (mindet i klokkeindskrift 1686), der også ødelagde dele af kirken, m e n dog sparede inventaret,
blev det pålagt hvert sogn og hver købstad i stiftet at
yde hjælp til kirkens genopbygning. 2 0
Gudstjenesteskikke. Vedr. m o r g e n - og aftengudstjenester, se †latinskole (s. 336). I 1700'erne holdtes særlige tjenester aftenen før jul, nytår og helligtrekonger.
Ved disse lejligheder tændtes ved tusmørkets f r e m brud lys i kronerne, og der blev ringet med klokkerne for at 'elskere af korsangen' k u n n e indfinde sig.
Efter orgelspil og salmesang oplæste degnen Guds
ord fra kirkegulvet. 2 1
Anneksforhold. H e l d u m er siden 1968 anneks til
Lemvig. N ø r l e m var anneks senest fra reformationstiden, m e n blev 1990 udskilt som eget pastorat.

Kirkens løgkuplede spir, fra 1934, er et g e n n e m gående m o t i v i tegneserien »Livets gang i Lidenlund«, bragt i dagbladet Politiken 1953-94. Her gav
tegneren H e n n i n g Gantriis m e d et kærligt glimt i øjet
sine k o m m e n t a r e r til dansk provinsliv.
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Kirken, der er orienteret øst-vest, er o p f ø r t m i d t
i d e n lille, l a v t l i g g e n d e b y , m i n d r e e n d 150 m f r a
havnen. Kirkepladsen, i dag Torvet, ligger k u n
2,8 m over havet, m e n lå tidligere e n d n u lavere.
P l a d s e n t j e n t e i n d t i l 1807 s o m b y e n s k i r k e g å r d ,
o g f r e m til d e t t i d s p u n k t h æ v e d e t e r r æ n e t sig s å
s t æ r k t r u n d t o m k i r k e n , a t g u l v e t k o m til a t
ligge tre-fire trin u n d e r j o r d o v e r f l a d e n og k u n n e
oversvømmes ved tøbrud.

U n d e r 'den stærke

t ø ' i j a n u a r 1789 s t o d d e r således o v e r e n k v a r t
alen v a n d p å k i r k e g u l v e t , s o m d e t t o g e n m a n d
en hel d a g at b æ r e ud igen.22 D e t var d e n n e m i sere, d e r 1933 f ø r t e til k i r k e n s o m b y g n i n g o g
hævning af kirkegulvet.
† K I R K E G Å R D E N I N D T I L 1807. I n d t i l a n l æ g gelsen af den n u v æ r e n d e kirkegård på Vesterb j e r g (s. 423) u d g j o r d e o m r å d e t o m k r i n g k i r k e n
byens

begravelsesplads.

Denne

knyttede

sig

u m i d d e l b a r t til t o r v e t m e d r å d h u s e t m o d n o r d
o g til s k o l e n (indtil 1740 l a t i n s k o l e ) m o d s y d ø s t .
Byens borgere og skolebørn skød ofte genvej
hen over kirkegården, og den var - trods grav e n e - så t r a f i k e r e t ,

at k i r k e v æ r g e n 1746 l o d

n o g l e a f p o r t e n e aflåse.
D e n indhegnede og indviede begravelsesplads
var i 16-1700'erne et firkantet o m r å d e , o m g i v e t
af gader og stræder.

Kirkegården var f o r m o -

d e n t l i g l i g e s å g a m m e l s o m k i r k e n selv o g k a n
m e g e t vel afspejle d e n m i d d e l a l d e r l i g e f o r m .
G e n g i v e l s e r n e i R e s e n s A t l a s o. 1677 (fig. 2) og i
D a n s k e A t l a s 1768 (fig. 3 ) v i s e r e t r e k t a n g u l æ r t
areal, l æ n g s t i r e t n i n g e n ø s t - v e s t ; m e n h e r e r d e r
f o r m o d e n t l i g tale o m e n f o r t e g n i n g , o g V e j d i r e k t o r a t e t s k o r t 1797, 2 3 d e r e r d e n f ø r s t e ' v i d e n skabelige' o p m å l i n g af b y e n , viser da også en
n æ r m e s t k v a d r a t i s k k i r k e g å r d , k u n m e d e n lidt
kortere nordside. Ifølge s a m m e kort stødte kirk e n h e l t f r e m til v e s t r e d i g e , s å d e r p å s e l v e k i r kegården k n a p var passage vest om tårnet.
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Fig. 2. Prospekt af Lemvig set fra nord. Efter Resens Atlas o. 1677. - Prospekt von Lemvig von Norden aus. Nach
Resens Atlas, um 1611.

Hegnet bestod af kampestensdiger, h v o r m a n
ellers - s o m ved andre købstadskirker - ville
f o r v e n t e teglstensmure. D e t t e landlige (vestjyske) træk havde kirkegården fælles m e d o m e g nens landsbykirker og m e d købstadskirkerne i
Varde og Holstebro. D i g e r n e nævnes j æ v n l i g t i
kirkens regnskaber, første gang 1589, idet stenene til stadighed m å t t e lægges op. En m u r e r mester betaltes således 1593 for syv dages arbejde m e d at 'oplægge den østre side af kirkediget', hvortil der gik 32 læs kampesten. 1603 h e n tedes nogle af stenene »østen Aae«; 1613 var der
u d g i f t e r (til sten, kost og arbejdsløn) for at
n y o p s æ t t e den vestre side af kirkegårdsdiget og
for at ' f o r f æ r d i g e ' østre og søndre side. Igen
1644 var digerne 'nederskreden' og m å t t e repareres; det skete 'i den o n d e u f r e d s tid' (Torstenssonfejden). 1789 var digerne 'for det meste ruinerede og nedfaldne', h v o r f o r arbejdet m e d en
n y o p s æ t n i n g 'i lige linje m e d stetterne' (indgangene, se ndf.) blev u d b u d t i offentlig licitation.
D e n n e blev v u n d e t af Lars T h o e r , og efter at han
h a v d e afsluttet arbejdet, blev tiloversblevne
k a m p e s t e n solgt på auktion. 2 4
Indgange. D e r var a d g a n g til kirkegården genn e m fire (fra 1773 fem, se ndf.) porte og låger, i

almindelighed betegnet s o m 'stetter' - et u d tryk, der kan d æ k k e over både indgangen s o m
helhed og m e r e specifikt over de m u r e d e piller,
s o m o m g a v den. I n d g a n g e n e var placeret i kirkegårdens h j ø r n e r og er derfor ofte betegnet
s o m hhv. ' n o r d ø s t r e stette', 2 5 'sydøstre', 'sydvestre' osv. 2 6 , til andre tider blot s o m østre, s ø n dre, vestre og n o r d r e stette. Placeringen i kirkegårdens h j ø r n e r f r e m g å r af prospektet i Resens
Atlas o. 1677 (fig. 2), 27 og bekræftes af en lille
skitse af kirkegården, bilagt regnskabet 1807. Da
u d t r y k k e n e ' p o r t ' og 'stette' bruges i flæng, er
det ikke m u l i g t at afgøre, hvilke i n d g a n g e der
var beregnet for k ø r e n d e trafik, og hvilke der
blot var ganglåger. U d t r y k k e t 'østre skoledør'
1690 28 kan muligvis referere til drengenes indgang i det sydøstre hjørne, hvis der da ikke er
tale om en dør i selve skolehuset (se ndf.).
I n d g a n g e n e har naturligt n o k ændret udseende flere gange i løbet af de m e r e end to århundreder, de kan følges i kirkens regnskaber.
Stetterne var i begyndelsen af 1600'erne tilsyneladende k u n tækket m e d træ, indtil det 1647 anføres, at alle fire blev belagt m e d bly. 2 4 M a n får
i n d t r y k af k o n s t r u k t i o n e n i forbindelse m e d
omtalen af b y b r a n d e n 1684, da tre i n d g a n g e

22*
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blev ødelagt. De m u r e d e piller h a v d e da en t ø m ret o v e r d æ k n i n g ('overrejsning'), belagt m e d
bly, s o m blev n y t æ k k e t to år senere af Severin
Saustrup. 2 8

sognepræst Søren Haar. 2 y - For at h i n d r e s a m m e n s t y r t n i n g ved jordfæstelse i n d k ø b t e m a n
1749 fire fjæle til 'at lægge om gravene', når ligene skulle nedsættes. 2 2

1773 m u r e d e s to piller til en f e m t e i n d g a n g i
vestdiget lige ud for en nyetableret dør i kirkens
vestende. Snedker Zinders Nielsen M a c h h o l m
leverede u d s k å r n e ' k n a p p e r ' til de n y e piller,
s o m var forsynet m e d årstal. 2 2

†Solur. På kirkegården var opstillet et solur af
træ, n æ v n t første gang 1648, da der købtes egetræ og s ø m til en 'solskive'. 3 0 1724 betaltes 'Friderich snedker for at tilhugge og nedsætte en ny
pæl på kirkegården til solskiven'. 2 2 D e n blev repareret 1735, 22 og 1760 betaltes en snedker for at
forarbejde og male to 'solskivestager' og for 'lister, s ø m og visere i den opsatte skive'. 3 1 Pælen
m e d solskiven blev f o r n y e t igen 1794 (snedker
Zinders M a c h h o l m ) og 1818. 22 Se også †tårnur
(s. 390).

I n d g a n g e n e lukkedes m e d fløje af træ (i flæng
b e n æ v n t døre, stakitværk og porte). Portene
blev tjæret 1747, for at 'de ikke skulle rådne eller
s p r æ k k e af solen', 2 2 m e n s to n y e døre 1758 fik
rød maling. 2 4 For at holde de fritløbende svin
u d e fra kirkegården lå der i b u n d e n af i n d g a n gene s m e d e d e jernriste, kirkeriste, i t r æ r a m m e r
over en j o r d g r u b e . Ristene, der omtales første
gang 1589, har f o r m o d e n t l i g været fast udstyr
siden middelalderen. 1603 blev der u d f ø r t en
stor rist til s ø n d r e stette, og 1613 indkøbtes en
rist i Lybæk (»thil Lybeck«), vistnok til n o r d v e stre i n d g a n g . Eskild smed betaltes 1646 'for at
s m e d e riste ud i alle fire stetter'. 2 4
D e t var d o g ikke altid lige let at holde dyrene
ude. P o r t e n e blev 1731 f o r n y e t i alle fire stetter,
for selv om det var 'adviseret både i kirken og på
tinget, at svin og k v æ g m å t t e holdes derfra', så
m a n d o g 'ideligt de dødes grave o m k a s t e t ' . 15 år
senere, i 1746, var træet ' f o r r å d n e t ' , jernet ' f o r rustet' og kirkegården igen blevet 'en fri fællig
for k v æ g og svin'. Både fra prædikestolen og på
tinge blev indskærpet, 'at folk ville (skulle)
lukke døren efter sig, når de gik i g e n n e m , og at
de ville fare skikkeligt m e d d ø r e n ' . M e n lige
m e g e t hjalp det; d y r e n e både ' b o r t t r å d t e ' og
o m r o d e d e gravene. K i r k e v æ r g e n lod sætte lås
på tre af dørene, s o m k u n blev åbnet ved 'skrifte
og prædiketider'. Til gengæld var der fri adgang
g e n n e m den f j e r d e stette, s o m blev forsynet
m e d en rist, bestående af 27 j e r n s t æ n g e r og 196
ringe i en e g e t r æ s r a m m e . D e n n e i n d g a n g var
beregnet til besøg i kirken på 'ekstraordinære
tider' eller på kirkegården 'for at f o r f æ r d i g e de
dødes grave'. 2 2
I de sidste år inden nedlæggelsen 1807 blev
også standspersoner begravet på kirkegården i
stedet for i kirkegulvet (jfr. s. 394), 1793 således

†Bygninger omkring kirkegården. M y n d i g h e derne så helst, at de tilgrænsende g r u n d e var b e b y g g e t . K o n g e n b e k r æ f t e d e således 1542 b o r geren M a t s Pedersens ret til 'en øde j o r d n o r d e n
næst op til sognekirken', m e n pålagde h a m s a m tidig at f o r b e d r e g r u n d e n m e d 'en g o d k ø b s t a d s bygning'.32
Torvet lå i ældre tid s o m en åben plads n o r d
for kirkegårdens østre halvdel (i dag h j ø r n e t af
Torvet og Weibelsgade). H e r er det afsat på R e sens prospekt (fig. 2), m e n s rådhuset lå vest for
kirken. 1750 blev S k o d b o r g herredsting henlagt
til Lemvig, og 1755 o p f ø r t e s et n y t og større
rådhus m i d t på denne plads n o r d for kirken (jfr.
fig. 3).
†Latinskole. Fra r e f o r m a t i o n s t i d e n til 1740 lå
byens lille latinskole 3 3 ved kirkegårdens s y d østre hjørne, h v o r i dag Torvet og Vasen m ø d e s .
E f t e r latinskolens nedlæggelse benyttedes b y g n i n g e r n e indtil 1857 s o m 'dansk' skole og r u m m e d e tillige beboelse for bl.a. klokkeren. - S k o leembedet blev ved en f u n d a t s 1542 34 aflønnet
m e d k o n g e t i e n d e n af N ø r l e m sogn og 1586 35
forbedret m e d s a m m e tiende af L o m b o r g og
Fjaltring, for 'at e m b e d e t bedre k u n n e blive b e sat m e d duelige og lærde personer'. S k o l e m e steren (rektor), der stod u n d e r biskoppens og
sognepræstens tilsyn, skulle holde f r o p r æ d i k e n
hver s ø n - og helligdag. D e n n e pligt blev præciseret i en aftale 1589 36 m e l l e m byrådet og rektor
Christen Sørensen, h v o r det tillige fastsloges, at
k i r k e v æ r g e r n e skulle vedligeholde skolen og
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Fig. 3. Bykort i Danske Atlas, 1768. Kortet er meget skematisk, kirken lå således umiddelbart op i m o d det vestre
kirkegårdsdige og ikke - s o m angivet her - midt på kirkegården. - Stadtplan l768, stark schematisiert. Eigentlicher
Standort der Kirche direkt im Anschluß an westliche Friedhofsmauer.

'skoletjenernes' (lærernes) bolig. 1635 blev rektor Poul Brems tilstået en årlig betaling på 10
rdl. af byrådet m o d hver søndag at holde en 'aftensangsprædiken', som den 'ganske menighed
ideligt havde begæret'. 3 3 Andenlæreren (høreren) var som oftest en ugift m a n d og måtte klare
sig for en noget ringere løn. Skolen var af beskeden størrelse og havde 1714-40 i gennemsnit
k u n 16 elever. Drengene m ø d t e til morgensang i
kirken (se latinskoletavle, s. 384) og m o d t o g
mindre vederlag, 'ligpenge', for sang ved begravelser samt 'discantpenge' for sang ved m a r keder og på festdage. Degnekaldet i N ø r l e m og
formodentlig i flere af omegnens sogne blev
passet af disciple fra skolen, såkaldte 'løbedegne'. - Ved latinskolens nedlæggelse som institution blev indtægterne i det væsentlige lagt

til Ribe Katedralskole. D e n del af bygningen,
som ikke var beboet af klokkeren og kordegnen, brugtes herefter som dansk skole og bolig
for skoleholderen. Ifølge en fundats 1747 skulle
huset fortsat holdes ved lige af kirken, mens
renterne af et legat, stiftet af k a m m e r r å d M a thias Pedersens enke, skulle dække 'inventaret':
'bøger, borde, bænke, skamler, hyldeborde og
jernkakkelo vne'. 3 3
Bygningen, der var af bindingsværk med
stråtag (1651: »Kierffue tag«), kan følges i kirkens regnskaber fra slutningen af 1500'erne. På
Resens prospekt ca. 1677 (fig. 2) er skolen vist
som én længe med gavle m o d øst og vest; 37 men
huset har formodentlig ændret udseende indtil
flere gange i de mere end 300 år, det var i brug.
Huset var 1588 'slet øde' og blev sat grundigt i
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Fig. 4. Kort over Lemvig 1858, efter Trap D a n m a r k . - Karte iiber Lemvig 1858, nach Trap Danmark.

stand, bl.a. ved hjælp af private midler. B i s k o p pen f o r æ r e d e 1614 skolen en 'stål-kakkelovn', og
e n d n u én blev opstillet på hørerens k a m m e r
1648, hvortil der det f ø l g e n d e år indkøbtes lås
og nøgle. 2 4 Skolen blev g e n o p b y g g e t efter b y b r a n d e n 1684, og 1689 omtaler regnskaberne
f o r b e d r i n g e r i både 'den store stue' (vel skolestuen), k ø k k e n e t og i 'vinterstuen'; imellem
'skolemesterens og hørerens l o f t ' blev der lavet
et 'skillerum af t ø m m e r og ler'. 2 8 Ved et syn
1694, foretaget af p r o v s t e n og præsterne i H u m l u m og Tørring, m a n g l e d e rektor efter deres
m e n i n g ikke blot skorsten, b a g e o v n o g b r y g gers, en j o r d k æ l d e r til øllet og en 'liden stald' til
kvæget, m e n også en lade til tiendekornet fra
N ø r l e m , s o m han m o d t o g 'i k æ r v e n ' (dvs. u t æ r sket). 3 3
Skolen var i 17-1800'erne et trefløjet anlæg,
stadig o v e r v e j e n d e af b i n d i n g s v æ r k . Ved ændringen til dansk skole i 1740'erne aftaltes det, at
k l o k k e r e n skulle have husets østre del, s o m tid-

ligere var beboet af latinskolens rektor ' m e d
k ø k k e n og u d h u s ud til Vasen', m e n s den danske
skoleholder skulle b e b o vestenden, h v o r 'den
forrige latinske skole blev holdt, m e d k ø k k e n
og t ø r v e h u s sønden f o r u d til gården'. 3 3 I b r a n d taksationen 1827 beskrives skolen s o m et f o r h u s
m o d Ø s t e r g a d e (nu Torvet) m e d 11 fag, m u r e t
tavl og tegltækning, et tilsvarende, m e n g r u n d m u r e t sidehus 'østen i gården' ( m o d Vasen),
indrettet til skolestue m e d b r y g g e r s og t ø r v e hus, samt et u d h u s 'vesten i g å r d e n ' m e d 6 fag
bindingsværk, klinede v æ g g e og stråtag, indrettet til k a m m e r og k ø k k e n . 3 8 Skolen h a v d e da
'tvende læsestuer', s o m ikke længere var tilstrækkelige, 3 9 m e n forblev i b r u g til opførelsen
af B o r g e r s k o l e n i Skolegade 1857.
En †brønd i skolegården er n æ v n t 1588, 1652 24
og 1689. 28
†Præstegårde. Sognepræsten residerede indtil
b r a n d e n 1684 i en e j e n d o m på h j ø r n e t af Torvet
og Søndergade - ud for kirkegårdens sydvestre
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Fig. 5. Kirken og torvet med handelsboder set fra nordøst kort efter 1910. Foto i KglBibl. - Kirche und Markt mit
Standen von Nordosten, kurz nach 1910.

h j ø r n e . Efter g e n o p b y g n i n g e n bestod gården
1690 af fire længer: et salshus på 13 fag, en lade
på 16 fag, et fæhus på 15 fag og staldlænge og
v o g n h u s på 18 fag. Gården, der var stillet til
præsternes rådighed, overgik i Frants R o s e n bergs tid (1697-1730) til privat e j e n d o m . Ved
præsteskiftet 1754 efter sønnen, H a n s R o s e n berg, var efterfølgeren, M o r t e n Reenberg D a m ,
ikke i stand til at u d k ø b e enken og erhvervede i
stedet en gård sydøst for kirkegården, på h j ø r net af Ø s t e r g a d e og Vasen. D e n n e tjente s o m
præstegård indtil ca. 1800 40 og beskrives i pastor
Søren Haars tid (1767-93) s o m en flerlænget,
teglhængt gård af b i n d i n g s v æ r k . Syd for gården
var en indhegnet f r u g t h a v e og u d e n for den et
lille stykke e n g j o r d m e d fiskedam. 4 1

K I R K E P L A D S E N E F T E R 1807. E f t e r begravelsernes o p h ø r lå den tidligere kirkegård hen
s o m en tumleplads for byens b ø r n . Stendigerne
blev n e d b r u d t 1819, k a m p e s t e n e n e solgt på auktion, og det f ø l g e n d e år solgtes tillige nogle ligsten og gravtræer samt et par gamle stakitlåger.
Først ved nedlæggelsen af det gamle t o r v og
flytningen af rådhuset m o d syd 1822 (se ndf.)
blev o m r å d e t o m k r i n g kirken udlagt s o m byens
n y e torv. D e t var en åben plads (fig. 5), h v o r der
holdtes ugentlige torvedage. Ved gravningen af
en †brønd 1824 ud for det n y b y g g e d e rådhus
stødte m a n på skeletdele, s o m blev f ø r t til den
n y e kirkegård og nedsat dér. 2 2 - Sikkert for at
f o r h i n d r e urenlighed opsattes 1825 fire †stakitter
fra h j ø r n e til h j ø r n e m e l l e m kirkens fløje, hvert
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m e d en aflåselig dør. 'Stakitværket' skulle ved
udliciteringen 1825 være af f y r r e t r æ og m e d egepæle, 2½ alen h ø j t og males blågråt m e d hvide
k n o p p e r . Vel for at skaffe torvehandelen bedre
plads ønskedes 'plankeværket' 1854 trukket
n æ r m e r e kirken. 2 2 191 0 42 blev det afløst af s m e dede †jerngitre (fig. 5 og 15), og vel o m t r e n t
samtidig opsatte m a n ved korets nordside et
†pissoir, der blev nedtaget s a m m e n m e d j e r n g i t rene 1933.
Kirkepladsen f r e m t r æ d e r i dag s o m en brolagt
plads. I østskellet er plantet ni ahorntræer. M o d
n o r d ø s t markeres pladsen af et stensat v a n d b a s sin. Af de o m g i v e n d e bygninger er det tidligere
rådhus ved h j ø r n e t af Torvet og Weibelsgade
ældst, o p f ø r t 1822 af m u r e r m e s t e r A u g u s t L u d vig, Aalborg, efter tegninger af arkitekt
C. F. H a n s e n . 4 3 D e t klassicerende hus, nu stærkt
o m b y g g e t , er i to s t o k v æ r k , 13 fag langt. D e t

tjente s o m rådhus indtil opførelsen af et n y t i
Ø s t e r g a d e 1876-77 og var derefter en tid k e n d t
s o m L i n d e m a n n s Hotel. 4 4 Blandt flere g o d e
e j e n d o m m e fra tiden o. 1900 kan f r e m h æ v e s
L e m v i g Banks b y g n i n g fra 1921 (nu N o r d v e s t bank) på h j ø r n e t af Torvet og Ø s t e r g a d e , tegnet
af arkitekt H. T h . Andersen. Et rødstens s o g n e hus indeholdende k o n t o r e r og m ø d e l o k a l e r er
1988 o p f ø r t på h j ø r n e t af Torvet og S v i r r e b o m m e n efter tegning af arkitekt E g o n Aagaard,
Lemvig.
Skulpturer. Syd for koret er i 1960'erne o p stillet en b r o n z e k o p i i halv størrelse af »Stående
m a n d « , u d f ø r t efter original af maleren og billedhuggeren Erling Frederiksen 1931-32. Ø s t for
koret står en ' v a n d k u n s t ' , forestillende en søhest, u d f ø r t i b r o n z e af billedhuggeren Ejgil Westergaard. Figuren, 90 cm høj, er skænket af R o tary og opstillet 1983.

BYGNING
Kirken fik sit nuværende udseende ved en o m b y g ning og udvidelse 1933-35 ved arkitekt Hother Paludan. Den fremstår i dag som et langhus med tre kapeller m o d syd (der tilsammen danner et 'sideskib')
og to m o d nord (hvoraf det østre er sakristi) samt et
spirprydet tårn m o d vest. Bygningen rækker tilbage
til første halvdel af 1200'erne, idet rester af en romansk kirke er bevaret i skibets nordside og vestende. Det romanske anlæg blev - formentligt o. 1500
- udvidet og ombygget til et hvælvet, sengotisk langhus med tårn og to korsarme. Af dette anlæg, hvis
plan 1933 blev bestemmende for den nuværende kirkes udformning, er foruden tårnmurene kun bevaret
de nedre partier af koret, lidt af skibets n o r d m u r samt
dele af nordre korsarm.
Tårnet, der siden 1934 prydes af et løgkuplet spir,
var oprindelig afsluttet med et slankt spir, der ødelagdes ved branden 1683. Herefter stod det med sadeltag
og gavle m o d nord og syd indtil ombygningen. Kirkens orientering er omtrent solret.

D E T ( † ) R O M A N S K E A N L Æ G . Vort kendskab
til den oprindelige kirke b e r o r først og f r e m -

mest på C h r . Axel Jensens iagttagelser i o k t o b e r
1933, da kirken var u n d e r delvis n e d r i v n i n g .
D e t var en lav, lidt undersætsig k a m p e s t e n s b y g ning af størrelse n o g e n l u n d e s o m en g e n n e m snitlig landsbykirke. Skibet (svarende til det n u v æ r e n d e midtskib) målte 6,5x15 m , o g m u r e n e
var k u n ca. 4 m høje, regnet over det o p r i n d e lige terræn, der o m k r i n g det n o r d v e s t r e h j ø r n e
lå ca. 0,65 m lavere end det n u v æ r e n d e . B y g ningen, h v o r a f k u n en del af n o r d m u r e n og
vestgavlen er bevaret, havde s a m m e u d s t r æ k ning m o d vest s o m det n u v æ r e n d e skib. D e r i m o d kender m a n ikke kirkens afslutning m o d
øst (se ndf.).
Materialer og teknik. D e n bevarede del af n o r d m u r e n er u d e n m a r k e r e t sokkel. Ved C h r . Axel
Jensens besøg var n o r d v æ g g e n afbanket for
puds, og m u r k e r n e n blottet (fig. 7 og 13), og
han k u n n e fastslå, at materialerne var af ' u d p r æ get r o m a n s k karakter': små, rå m a r k s t e n uden
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1997. - Kirche von Südosten.

en eneste teglstensbrok. Ved g e n n e m b r y d n i n gen af arkaden til n o r d r e k o r s a r m syntes de o m givende m u r p a r t i e r at være styrtet ned, og g o tisk m u r v æ r k k u n n e iagttages indtil ca. en m e t e r
fra arkadevangerne. Især den østre del af langv æ g g e n stod velbevaret, k u n b r u d t af en pulpit u r d ø r fra 1700'erne. 1933 sås e n d n u en lille rest
af skibets østgavl, hvis materialer svarede til de
o v e n n æ v n t e . Fem skifter m u n k e s t e n , svarende
til l a n g m u r e n e s gotiske forhøjelse (se ndf.), var
m u r e t o p i m o d gavlen. D e t u d v e n d i g e n o r d østre h j ø r n e (jfr. o p m å l i n g fig. 15) var o m m u r e t
med munkesten.
I tårnets østside iagttoges 1933 partier af den
r o m a n s k e vestgavl (fig. 12), senere g e n n e m b r u d t
af tårnbuen. Bedst bevaret var det m u r p a r t i , der
havde siddet bag skibets n o r d v e s t r e h v æ l v l o m m e . Gavlspidsen var næsten helt fjernet i

forbindelse m e d tårnets opførelse o. 1500, og det
f r e m g i k , at tårnet var ældre end skibets f o r h ø j else.
Ved u d h u g n i n g e r i m u r v æ r k e t u n d e r tårnets
s y d ø s t h j ø r n e k u n n e det konstateres, at m a n ved
kirkens opførelse først havde rejst søndre langm u r , derefter v e s t m u r e n og sidst dennes gavlspids. På lignende m å d e sås i n o r d m u r e n s østligste del et vandret skel, kendeligt ved j o r d blandet m ø r t e l og grus, s o m viste, at de øverste
ca. 1,75 m af m u r e n var p å b y g g e t efter en k o r t varig standsning i arbejdet.
Østafslutning. D e t kan s o m n æ v n t ikke a f g ø res, hvorledes den r o m a n s k e kirke har været afsluttet m o d øst. Før C h r . Axel Jensens besøg
1933 havde m u r e r m e s t e r A m b y ved gravninger
øst for t r i u m f m u r e n afdækket, h v a d han o p f a t tede s o m et f u n d a m e n t af rå syld (fig. 7). D e t var
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Fig. 7. Skitse af skibets nordvæg (s. 340) samt plan af
fundament øst for triumfbuen (s. 341). Tegnet af
Chr. Axel Jensen under kirkens ombygning i okt.
1933. Ca. 1:300. - Skizze von nördlicher Schiffswand,
sowie Plan vom Fundament östlich des Triumphbogens.
Gezeichnet während des Umbaus im Oktober 1933.

Fig. 8. Skitse af skibets n o r d m u r nær det nordvestre
hjørne, visende placeringen af overliggeren til det vestre romanske vindue (s. 342). Tegnet af Chr. Axel
Jensen i okt. 1933. Ca. 1:100. - Skizze von nördlicher
Schiffsmauer nahe der nordwestlichen Ecke, die Anordnung
des Sturzbogens zum westlichen romanischen Fenster zeigend. Gezeichnet im Oktober 1933.

svagt buet, s o m om det k u n n e have båret en
flad, tresidet ø s t m u r i s a m m e b r e d d e s o m skibet. Jensen fandt det d o g utænkeligt, at denne
afslutning k u n n e være r o m a n s k ; enten m å t t e
m u r e r m e s t e r e n s tegning være forkert, eller også
var der sket ændringer i gotisk tid f ø r opførelsen
af det eksisterende kor.
D e t er vel tænkeligt, at kirken oprindelig har
været et lille langhus m e d lige østafslutning,
svarende til det n u v æ r e n d e midtskib. M e n flere
m u l i g h e d e r b y d e r sig, hvis m a n vælger at h e n f ø r e de kvadre, der siden 1933 indgår i kirkens
sydside, hertil (se ndf.).
(†)Vinduer og †døre. 1933 afdækkedes i n o r d s i den spor efter to lavtsiddende, r o m a n s k e v i n duer. Bedst bevaret var et v i n d u e (fig. 8) vestligst i m u r e n , u m i d d e l b a r t over den tilmurede,
sengotiske dør. Ved u d h u g n i n g f r e m k o m en rest
af vestre, indvendige smig, og u d v e n d i g ses stadig overliggeren, en lille m o n o l i t , 50 cm bred
og 41 cm h ø j m e d en radius i bueslaget på k u n 21
cm. Lysningen har n æ p p e været m e r e end 28
cm. B u n d e n var ødelagt i forbindelse m e d g e n n e m b r y d n i n g e n af døren. Af et v i n d u e længere
m o d øst var k u n bevaret den østre, i n d v e n d i g e
smig, ca. 1,25 m øst for arkaden til n o r d r e k o r s arm. Vinduet svarede til det vestre og var s o m
det k u n svagt smiget. V i n d u e r n e har været anbragt lavt, m e d t o p p u n k t i den u d v e n d i g e smig
k u n g o d t tre meter over oprindeligt terræn. D e t
f o r e k o m m e r sandsynligt, at dørstederne har siddet så langt m o d øst, at de u n d e r den gotiske
o m b y g n i n g er blevet opslugt af arkaderne ind til
de to k o r s a r m e .
†Tag. B y g n i n g e n har været dækket af et sadeltag, hvis r y g n i n g lå k n a p en m e t e r lavere end
den gotiske t a g r y g og hen ved tre meter u n d e r
den n u v æ r e n d e . Et aftryk af taget ses stadig i
den del af tårnets ø s t m u r , der er synlig fra skibets t a g r u m (jfr. fig. 12). Et a f t r y k af en loftsbjælke i s a m m e m u r g o d t g ø r , at r u m m e t har
stået m e d flade †bjælkelofter.

Fig. 9. Tilførte romanske sokkelkvadre, 1933 indsat i
kirkens sydside (s. 342). NJP fot. 1998. - Hinzugekommene romanische Sockelquader, 1933 in die Südwand
der Kirche vermauert.

Genanvendte romanske (sokkel)kvadre. Ved u d videlsen 1933 brugtes nederst i den n y e søndre
u d b y g n i n g et større antal r o m a n s k e granitkvadre. Heraf h a v d e k u n tre tidligere siddet i
den gamle k o r s a r m , m e n s størsteparten h a v d e
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Fig. 10. Projekt til kirkens o m b y g n i n g . Opstalt af
sydside. 1:300. Tegnet af H o t h e r Paludan 1933. - Umbauprojekt. Aufrisse: Südwand. 1933.

Fig. 11. Plan 1:300. Efter H o t h e r Paludan 1933, suppleret af N J P og tegnet af MN 1999.

- Grundriß, 1999.
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Fig. 12. Kirken under o m b y g n i n g 1933, skibets indre set m o d vest. Tag og hvælv er fjernet. Tårnets ø s t m u r
hviler på skibets romanske vestmur med den g e n n e m b r u d t e tårnarkade. I tårnmuren ses to tagspor, nederst af
skibets romanske tag og herover af taget fra den gotiske forhøjelse (s. 347). Loftsdøren i billedets midte ledte fra
tårnets mellemstokværk ind til skibets tagrum. Til højre skibets n o r d m u r med arkaden til nordre korsarm. M.
Rasmussen fot. - Die Kirche während des Umbaus 1933, das Imere des Schiffs gegen Westen. Dach und Gewölbe
entfernt. Ostmauer des Turms ruht auf der romanischen Westmauer des Schiffs mit durchbrochener Turmarkade. In der
Turmmauer finden sich Spuren zweier Dächer, zuunterst vom romanischen Dach des Schiffs und darüber von der gotischen
Erhöhung. Die Bodentür in der Mitte des Bildes führte vom Zwischenstockwerk des Turmes zum Dachraum. Rechts die
nördliche Schiffswand mit der Arkade zum nördlichen Kreuzflügel.

ligget spredt r u n d t om i b y e n s o m trappesten.29

stavsprofil, m e n s en tredje, der er k r u m h u g g e t

De tre k v a d r e er indsat i s y d b y g n i n g e n s østside

til e n a p s i s s t e n , e r h ø j t k a r n i s p r o f i l e r e t . A f d e

(fig. 6). T o h a r e n lidt u k l a r , f l e r l e d d e t r u n d -

i n d s a m l e d e sten fra b y e n er seks (muligvis otte)
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Fig. 13. Skibets nordvæg, afsnittet øst for korsarmen, afbanket for puds under kirkens ombygning (s. 340). I
midten tilmuret pulpiturdør (s. 377). M. Rasmussen fot. 1933. - Nördliche Schiffswand, Ahschnitt östlich des Kreuzflügels, Putz beim Kirchenumbau abgeklopft. In der Mitte zugemauerte Emporentür. Aufnahme 1933.

k r u m m e (eller let k r u m m e d e ) apsis-sokkelkvadre m e d skråkant af varierende hældning. O g s å
de er anbragt i østsiden. I sydsidens vestre fag
sidder f e m lange sokkelkvadre, den længste 170
cm, alle m e d fint tildannet attisk profil (fig. 9 og
89). A n d r e k v a d r e uden detaljer er b r u g t i sydb y g n i n g e n s tre sider, h v o r der tillige ses et antal
y n g r e trappe- og trædesten, glatte og blankslidte.
De r o m a n s k e k v a d r e er givetvis af kirkelig
oprindelse, m e n det er tvivlsomt, om de har v æ ret b r u g t i L e m v i g , h v o r de bevarede m u r e s o m
n æ v n t er uden sokkel. Apsiskvadrene kan i teorien have siddet i en todelt sokkel, og de lange
attisk profilerede sten k u n n e vel have u d g j o r t
soklen i et f o r s v u n d e t korafsnit; m e n de varierede f o r m e r taler vist i m o d , at stenene har v æ ret b r u g t i én og s a m m e b y g n i n g . De k u n n e

således s t a m m e fra én eller flere kirker i o m egnen. K u n om de tre sten, der indgik i den
gamle k o r s a r m , ved vi m e d sikkerhed, at de er
f ø r t til byen allerede i middelalderen. 4 5
D E N (†)GOTISKE K I R K E . Ved e n g e n n e m g r i bende o m b y g n i n g i senmiddelalderen fik kirken
det udseende, den beholdt indtil 1933: D e r rejstes et tårn i vest, skibet blev f o r h ø j e t og fik
l a n g h u s k o r i øst, ligesom der tilføjedes k o r s a r me i n o r d og syd.
T i d s p u n k t e t for disse ændringer kan ikke n ø j e r e b e s t e m m e s , m e n de er f o r m o d e n t l i g u d f ø r t
o. 1500 46 og helt sikkert e n d n u i katolsk tid, idet
et i n d b y g g e t messeskab i koret f o r m e n t l i g bar
biskop Iver M u n k s våben (se †skab). D e r i m o d
ligger den n æ v n t e r æ k k e f ø l g e n o g e n l u n d e fast:
Tårnet var rejst inden l a n g m u r e n e s forhøjelse,
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Fig. 14-15. Opmålinger forud for ombygningen 1933-35. 1:300. 14. Opstalt af kirkens sydside. 15. Plan. Målt og
tegnet af Hother Paludan 1930. - Abmessungen vor dem Umbau 1933-35. 14. Aufriß der südlichen Kirchenwand. 15.
Grundriß. Vermessen und gezeichnet 1930.

der må være foretaget samtidig m e d opførelsen
af koret. K o r s a r m e n e , h v o r a f nu k u n dele af den
n o r d r e er bevaret, m e n s den s ø n d r e er helt væk,
kan være lidt y n g r e . I størrelse afveg k o r s a r m e n e lidt fra hinanden, ligesom også v i n d u e r n e
var forskellige, h v o r f o r de kan være o p f ø r t m e d
nogle års m e l l e m r u m . 4 7 Samtlige tilbygninger
var hvælvede, og også i skibet blev der i n d b y g get hvælv.

Tårnet har bevaret middelalderligt m u r v æ r k i
de nedre stokværk; m e n facaderne er stærkt
skalmurede, og indvendig er der foretaget så
m a n g e reparationer, at det er svært at afgøre,
h v o r h ø j t de gotiske m u r e når op. Planen er
rektangulær m e d størst u d s t r æ k n i n g i n o r d - s y d .
Indtil 2-3 m over terræn er y d e r m u r e n e af
runde, rå kampesten. H e r o v e r er der oprindelig
b r u g t m u n k e s t e n i m u n k e s k i f t e , der nu bedst
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Fig. 16-18. Opmålinger forud for ombygningen 1933-35. 1:300. 16. Opstalt af kirkens nordside. 17. Opstalt af
kirkens østside. 18. Opstalt af kirkens vestside. Målt og tegnet af Hother Paludan 1930. - Ermessungen vor dem
Umbau 1933-35. Aufrisse: 16. Nordwand. 17. Ostwand. 18. Westwand. Vermessen und gezeichnet 1930.

iagttages i den del af østsiden, s o m er synlig fra
kirkens t a g r u m . Ved tårnets opførelse n e d b r ø d
m a n s o m n æ v n t det meste af skibets taggavl og
lod tårnets østside hvile på v e s t m u r e n (jfr. fig.
12). U n d e r o p m u r i n g e n m å t t e der tages h e n s y n
til den r o m a n s k e kirkes tag, der har afsat et 'tags p o r ' i m u r e n . M i d t i trekanten ses en nu tilm u r e t , fladbuet loftsdør, der fra tårnets m e l l e m s t o k v æ r k ledte ind til skibets t a g r u m .

T å r n r u m m e t , hvis gulv s o m den øvrige kirkes lå u n d e r det o m g i v e n d e terræn, har i det
m i n d s t e siden 1773 tjent s o m forhal og v å b e n hus (jfr. s. 353). R u m m e t , hvis v æ g g e er af
m u n k e s t e n , åbnede sig m o d kirken m e d en
spids arkade (fig. 12), b r u d t i kirkens v e s t m u r i
forbindelse m e d tårnets opførelse. D e t dækkes
af et ottedelt hvælv m e d halvstensribber, s o m
udspringer af væggene. En vindeltrappe i n o r d -
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Fig. 19-21. Opmålinger forud for ombygningen 1933-35. 1:300. 19. Længdesnit set m o d syd. 20. Tværsnit
gennem skib og korsarme set m o d øst. 21. Tværsnit af kor set m o d øst. Målt og tegnet af Hother Paludan 1930. Abmessungen vor dem Umbau. 19. Längsschnitt gegen Süden. 20. Querschnitt durch Schiff und Kreuzflügel gegen Osten.
21. Querschnitt durch Chor gegen Osten. Vermessen und gezeichnet 1930.

vestre h j ø r n e leder op til de øvre s t o k v æ r k .
Trappeløbet er delvis i n d b y g g e t i m u r t y k k e l s e n ,
m e n s en del træder f r e m i r u m m e t s o m et retkantet f r e m s p r i n g . Indtil o m b y g n i n g e n 1933, da
der blev etableret en u d v e n d i g t r a p p e d ø r i n o r d siden, var der a d g a n g via en indvendig dør i
t r a p p e f r e m s p r i n g e t s sydside, og en smal, nu tilm u r e t åbning i v e s t m u r e n gav lys ind til trappen. D e n højredrejede spindel står nu m e d cem e n t p u d s e d e trin. I trappens v æ g g e indgår
k a m p e s t e n i de nederste to meter; herover er der
b r u g t gule og senere røde m u n k e s t e n . D e r er
a d g a n g til tårnets nedre s t o k v æ r k g e n n e m en
fladbuet, falset d ø r i trappens østside, m e n s
spindlen u d m u n d e r i den o v e n o v e r liggende
etage. M u r e n e i de to mellemetager, der adskilles af et bjælkelag, springer tilbage i øst og vest.
( O m tårnets ø v r e afslutning se s. 350 og 358).

Skibets ombygning. 1933 sås det, at n o r d m u r e n
(fig. 13) var f o r h ø j e t m e d f e m skifter m u n k e s t e n
i m u n k e s k i f t e . Fugerne var g r o f t glattede eller
rillede m e d en m u r s k e . De oprindelige døre, der
s o m n æ v n t må have siddet længere m o d øst,
blev senest ved tilføjelsen af k o r s a r m e n e r y k k e t
langt m o d vest, k u n en halv m e t e r fra skibets
hjørner. De to åbninger, der var falsede til begge
sider og dækket af et fladbuet stik, blev tilmuret
senest i 1700'erne. D e n uregelmæssige, f l a d b u ede n o r d d ø r måler u d v e n d i g 185x145 cm. S y d døren gik endeligt tabt 1933 og f r e m t r å d t e da
u d v e n d i g s o m en o m d a n n e t , spidsbuet blænding.
- I r u m m e t i n d b y g g e d e s tre fag ottedelte †hvælv
m e d halvstensribber (jfr. fig. 22). H v æ l v k a p perne, der var i n d h u g g e t i væggene, hvilede i
m i d t e n på falsede vægpiller og to lavt spændte,
spidsbuede og dobbeltfalsede gjordbuer.
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Fig. 22. Kirken under ombygningen 1933, set mod sydvest. Skibets hvælv er under nedbrydning. Af søndre
korsarm ses kun sydmuren. M. Rasmussen fot. - Die Kirche während des Umbaus 1933, gegen Südwesten. Das
Schiffsgewölbe beim Abriß. Vom südlichen Kreuzflügel ist nuv die Südmauer sichtbar.
Koret, der er j æ v n b r e d t m e d skibet, er først
ved o m b y g n i n g e n 1933-35 blevet et ægte langhuskor, idet det indtil da k u n åbnede sig m o d
skibet ved en m i n d r e arkade. Ved s a m m e o m b y g n i n g hævedes gulvet, og det øverste af m u rene samt hvælvet blev fjernet, m e n ellers har
koret bevaret størstedelen af sit senmiddelalderlige m u r v æ r k (fig. 24). M u r e n e , der er u d e n
sokkel, består indtil ca. 1,6 m over n u v æ r e n d e
terræn af u k l ø v e d e k a m p e s t e n m e d g r o f t tildannede h j ø r n e k v a d r e . H e r o v e r er der b r u g t gule
m u n k e s t e n , iblandet røde, m u r e t i m u n k e skifte. 4 8 N o r d - og østsiden er u d e n v i n d u e s å b ninger. Et o m b y g g e t v i n d u e i syd havde ifølge
C h r . Axel Jensens iagttagelser haft en f o r g æ n g e r
af o m t r e n t s a m m e størrelse m e d falsede y d e r k a r m e ; den oprindelige b u e var ødelagt. †Korbuen (fig. 29), 3,7 m bred, var svagt spidsende
o g u d e n vederlagsmarkering. R u m m e t d æ k k e des af et samtidigt, ottedelt †hvælv, svarende til
skibets og m e d k a p p e r n e hvilende i væggene.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

De to (†)korsarme, 49 h v o r a f nu k u n dele af den
n o r d r e er tilbage, var tilføjet m i d t for skibets
langsider. D e n s ø n d r e var k n a p en m e t e r b r e dere end den n o r d r e og arkaden tilsvarende lidt
bredere. De to tilbygninger havde s a m m e n f a l dende midtakse o g u d g j o r d e s a m m e n m e d skibets m i d t f a g en art tværskib (fig. 20). M u r e n e ,
der h a v d e s a m m e h ø j d e s o m skibets, var af
m u n k e s t e n , idet der d o g i syd indgik de tre
o v e n n æ v n t e r o m a n s k e kvadre. Søndre gavlspids
var f o r n y e t i nyere tid, m e n s den n o r d r e - stadig
eksisterende - måske, bortset fra k a m t a k k e r n e ,
har bevaret sin gamle skikkelse m e d f e m fladb u e d e højblændinger. Ved n e d b r y d n i n g e n af
s ø n d r e k o r s a r m 1933 afdækkedes i østsiden to
oprindelige, usædvanligt u d f o r m e d e †vinduer.
De spidsbuede åbninger (fig. 23) u n d e r en fladbuet o v e r d æ k n i n g , indvendig m e d prydskifte,
var u d v e n d i g anbragt i h ø j t rejste spejle og
havde k n æ k k e t smig svarende til glamhullerne i
H o l s t e b r o kirke (s. 200). Et (†)vindue (fig. 87) i
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n o r d r e k o r s a r m s nordside, senere o m d a n n e t til
dør (jfr. s. 353 og fig. 87), var f l a d r u n d b u e t og
falset. I n d v e n d i g åbnede de hvælvede r u m sig
m o d skibet m e d spidsbuede arkader.
Blandt løse teglsten på byggepladsen fandtes
1933 et par gule formsten, affasede på alle fire
hjørner. 5 0 Skønt de ikke h a v d e glasfals, antoges
de at være bestemt for gotisk †vinduesstavværk.
K I R K E N FRA C A . 1600 TIL 1933. E f t e r den
sengotiske u d b y g n i n g stod kirken i h o v e d t r æ k kene u æ n d r e t til 1933. Regnskaberne, der er bevaret efter 1584, tillader os at skrive den r ø d kalkede b y g n i n g s historie fra og m e d denne tid.
De største forandringer var følger af b r a n d e n e
1683 og 1684, s o m kostede kirken dens spir og
skildres nedenfor. Et senere væsentligt indgreb
var indsættelsen af støbejernsvinduer 1854.

Fig. 23. †Vindue, o. 1500, i søndre korsarms østside
(s. 349), fotograferet under nedbrydning 1933. Foto i
NM. - †Fenster, um 1500, in der Ostwand des südlichen
Kreuzflügels. Aufnahme während Abrißarbeiten 1933.

Fig. 24. Nordsiden af det gotiske kor set fra øst. Murene er af ukløvede kampesten med groft tildannede
hjørnekvadre. Herover er der brugt munkesten (s.
349). NJP fot. 1998. - Novdseite des gotischen Chors von
Osten.

Tårnets oprindelige afslutning kendes ikke,
m e n det er tænkeligt, at det fra første færd var
udstyret m e d et †spir svarende til det, der
b r æ n d t e 1683. D e t t e spir, der var f o r n y e t 1609
(se ndf.), var ifølge D a n s k e Atlas (1769) så højt,
at det ' k u n n e ses over bjergene i de o m l i g g e n d e
sogne'. Tør m a n tro Resens prospekt ca. 1677
(fig. 2), var det firsidigt m e d svagt svejfede t a g flader, endende i en h ø j fløj stang m e d en roset
eller stjerne. Byens signet fra 1610 (fig. 27) viser
d e r i m o d et spir m e d k u p p e l f o r m ; m e n det er
n æ p p e en n a t u r t r o gengivelse, snarere en slags
signatur, der m å s k e netop skulle fejre n y o p s æ t ningen. 5 1 Ifølge Trap D a n m a r k (1858) blev tårnet ved b r a n d e n 15 alen kortere, og dette betragtelige mål (ca. 9,5 m) kan vel have svaret til
spirets højde.
Spirets reparationen og nyopsætning 1609 er
v e l d o k u m e n t e r e t i regnskaberne. T ø m r e r m e s t e ren blev hentet i Viborg for at foretage en besigtigelse, og senere m o d t o g han 40 dl. for at
tilhugge 'tårnets t ø m m e r v æ r k og spiret'; for
t ø m m e r og b r æ d d e r til tårn og (vinde)lad b e taltes 77 dl. M u r e r m e s t e r e n fik ligeledes 40 dl.,
bl.a. for at indsætte et m u r a n k e r , i n d k ø b t i Lybæk. Lau blytækker arbejdede selvtredje i 32
dage, 'da han lagde bly på spiret', m e n s M o r t e n
maler fik 6 dl. for at ' f o r m a l e fløjen på spiret'
(jfr. †vindfløje). 5 2
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Fig. 25. Søndre k o r s a r m og tårn o. 1900. Foto i KglBibl. - Siidlicher Kreuzflügel und Turm, um 1900.

E f t e r b r a n d e n 1683 (se ndf.) blev tårnet afdækket m e d et blyklædt †sadeltag m e d gavle
m o d n o r d og syd, og således tegnede byens sil—
h o u e t sig de næste 250 år. M e n m i n d e t om det
tabte spir holdtes i live af prospektet i D a n s k e
Atlas, der d o g n o k snarest var u d t r y k for ren
ø n s k e t æ n k n i n g . H e r er kirken gengivet m e d
spirklædt tårn, tegnet af k ø b e n h a v n e r e n Jens
B a n g og stukket af Jonas Haas 1767. 53 - Et p r o spekt fra 1850'erne (fig. 1) viser tårnet m e d
glatte, k a m t a k k e d e gavle og dobbelte g l a m h u l ler. Ved o m f a t t e n d e arbejder 1867 og 1869 42 u n -

der ledelse af m u r e r m e s t e r P. Berg 2 2 fik tårnet
den skikkelse, det havde indtil o m b y g n i n g e n
1933 (fig. 25): Facaderne var skalmuret m e d små,
røde sten i krydsskifte og blev hvidtet 1907.
K l o k k e s t o k v æ r k e t havde til hver side r u n d b u ede tvillingeglamhuller i r u n d b u e t blænding
m e d lille cirkulær t o p å b n i n g over en retkantet
midtpille. De spidse, k a m t a k k e d e gavle var p r y det m e d f e m skråt afskårne blændinger.
Brandene 1683 og 1684. D e n brand, der 18. m a j
1683 ødelagde spiret, var forårsaget af t o r d e n vejr m e d lynnedslag (jfr. klokkeindskrift s. 392).
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Fig. 26. D ø r i søndre korsarm, en senbarok portal,
o m m u r e t 1872 (s. 353). HW fot. 1997. - Tür im südlichen Kreuzflügel, ein spätbarockes Portal ummauert 1872.

27. j u n i det f ø l g e n d e år bredte en b y b r a n d sig til
kirken, h v o r (dele af) taget u d b r æ n d t e , m e n s
hvælvene m o d s t o d heden, så der tilsyneladende
ikke skete skade på inventaret. 5 4 Regnskaberne 2 8
viser, at m a n e n d n u i s o m m e r e n 1683 nåede at
anskaffe materialer til tårnets reparation: t ø m m e r fra H o l s t e b r o og 2000 m u r s t e n fra Vestervig, s o m lå opstablet på stranden; m e n 1684 f o r tærede ilden 46 ud af 61 stykker t ø m m e r . H e r efter blev der 'efter t ø m m e r m a n d e n s o p s k r i f t '

Fig. 27. Lemvigs signet 1610 (s. 350). Efter Trap Danmark. - Lemvigs Signet 1610.

i n d k ø b t store m æ n g d e r n y t t ø m m e r i Å l b o r g ,
sandsynligvis n o k til en total fornyelse af t a g v æ r k e r n e over såvel kirke s o m tårn, der k o m
u n d e r tag i løbet af 1685-86. A r b e j d e t u d f ø r t e s af
mester H a n s t ø m m e r m a n d , der muligvis - liges o m sine m e d a r b e j d e r e - k o m fra T h y . 5 5 20. m a j
1685 gik Peder m u r e r m e s t e r og tre svende i
gang og arbejdede 39 søgnedage på tårnet og 8
dage på selve kirken. Sidstnævnte blev tækket
m e d tagsten, h v o r a f der blev i n d k ø b t 6000 i Å l b o r g (»Aalborg sten«) og 3000 af b a r o n C h r i stian Juul til R a m m e g å r d og Rysensten. En
tømrer havde forinden 'sammenhugget' korsskæringens fire skotrender, s o m b l y t æ k k e r Jens
Poulsen beklædte m e d bly. I juli 1686 o m s t ø b t e
blytækker Severin Saustrup 'det f o r b r æ n d t e bly,
s o m var i b e h o l d ' f o r u d e n tavler, ' s o m ikke var
smeltet i b r a n d e n ' , heriblandt de gamle s k o t r e n der. H e r e f t e r t æ k k e d e han tårnet, over hvis
gavle der opsattes vindfløje m e d Christian V's
k r o n e d e m o n o g r a m . S o m sidste m a n d p å pladsen støbte R u d o l f Melchior fra Å l b o r g i s e p t e m ber s a m m e år to nye klokker, den ene m e d en
indskrift, s o m m i n d e d e s de to ø d e l æ g g e n d e
b r a n d e (se k l o k k e nr. 1).
Adgangsforhold. I hvert fald fra slutningen af
1700'erne var der - s o m i dag - a d g a n g til kirken
ad to veje, dels g e n n e m en dør i sydsiden af
s ø n d r e k o r s a r m , dels g e n n e m en dør i tårnets
vestside. D e t er ikke m u l i g t at afgøre, h v o r
længe m a n benyttede de to døre vestligst i skibets langsider. D e n s ø n d r e har sandsynligvis
været i b r u g indtil 1630, da der blev b r u d t hul til
en ny dør i 'korskirken', sandsynligvis den eksisterende d ø r å b n i n g i søndre k o r s a r m , h v o r o v e r
der 1638 indsattes et vindue. 2 4 D e t kan være
denne dør, der 1689 omtales s o m 'den store kirk e d ø r ' . 2 8 ' N ø r k i r k e d ø r e n ' , n æ v n t 1636, 24 h e n viser f o r m o d e n t l i g til døren i n o r d r e k o r s a r m s
gavl. D e n n e 'nørre k i r k e d ø r ' , der ikke var o p rindelig, m e n f r e m k o m m e t ved udvidelse af et
v i n d u e (jfr. ndf.), beskrives 1689 s o m 'aldeles
u n ø d i g ' og var 'både præst og m e n i g h e d til b e sværing' på g r u n d af 'den vind, der siver g e n n e m kirken', når den blev lukket op. D ø r e n blev
tilmuret 171828 i forbindelse m e d indretningen af
p r o v s t Rosenbergs begravelse (jfr. s. 404). D e t
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Fig. 28. Lemvig set fra øst o. 1857. Maleri af J. G j ø r u p i Lemvig M u s e u m . - Lemvig um 1857. Gemälde von
J. Gjørup.

forhold, at det først 1773 blev m u l i g t at gå direkte fra gaden og g e n n e m en i n d g a n g i vestre
kirkegårdsdige ud for tårnet (jfr. kirkegård s.
336), k u n n e antyde, at døren i tårnets vestside,
den n u v æ r e n d e h o v e d i n d g a n g , ikke var o p r i n delig. M å s k e har der her tidligere været en m i n dre dør, den 1765 o m t a l t e 'vestre kirkedør'. 5 6
E n d n u to døre - af privat karakter - ledte fra
1700'erne ind til lukkede stole (jfr. indretningsplan fig. 51 og s. 374): én dør i skibets nordside,
øst for k o r s a r m e n , tilmuret 1876, og én sydligst
i n o r d r e k o r s a r m s v e s t m u r , tilmuret efter 1854.
D e n eksisterende dør i søndre k o r s a r m (fig.
26) - nu m i d t i 'sideskibet' - er en b a r o k portal,
der fik sin n u v æ r e n d e , lidt e j e n d o m m e l i g e f o r m
ved en o m m u r i n g 1872. 42 D e n r u n d b u e d e , falsede åbning i n d r a m m e s yderst af en hulkel og
flankeres af to m u r e d e halvsøjler m e d retkantet
base og toleddet 'kapitæl'. Ø v e r s t prydes skafterne af en ring, og et a f r u n d e t ' b å n d ' af s a m m e
u d f o r m n i n g f o r b i n d e r øverst de to kapitæler.
1872 tilmuredes tillige vinduet over den 1630

indsatte dør (jfr. ovf.). Inden for døren var der ligesom nu - et t ø m r e t vindfang.
Ved kirkens o m b y g n i n g 1933 stod skibets to
†døre s o m tilmurede blændinger, beskrevet
ovenfor, hver m e d et lille falset vindue, der gav
lys til skibets vestende u n d e r orgelpulpituret.
(†)Døren i n o r d r e k o r s a r m (fig. 87) f r e m t r æ d e r
siden 1933 s o m en 3 m høj, u d v e n d i g f l a d r u n d buet og falset blænding. D ø r e n s betydelige
h ø j d e og den kendsgerning, at k u n øverste halvdel er falset, antyder, at det oprindelig har været
et vindue, s o m senere er o m d a n n e t til dør. 5 7
Tårnets vestdør stod indtil udvidelsen 1933 s o m
en ligeløbet, r u n d b u e t åbning.
Vinduer. 1854 indsattes otte store, fladbuede
og lavtsiddende støbejernsvinduer, fordelt m e d
fire i k o r s a r m e n e , tre i skibets sydside og ét
vestligst i nordsiden. H e r m e d forblev kirkens
østende ensidigt belyst fra syd, sådan s o m den
h a v d e været det siden den gotiske o m b y g n i n g .
Af vinduernes (vekslende) u d f o r m n i n g før 1854
kan der ikke tegnes n o g e t sikkert billede. De
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Fig. 29. Indre set m o d øst o. 1900. Fot. i KglBibl. - Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

særegne vinduer i s ø n d r e k o r s a r m s østside (beskrevet s. 349) blev 1788 24 reduceret til ét v i n due, og i den forbindelse blev der i fire nætter
h o l d t vagt ved kirken, m e n s den 'var åben i m u rene'. En muligvis større u d s k i f t n i n g blev f o r e taget 1820 22 , da der indsattes n y e r a m m e r , f o r færdiget af snedker Niels B e k i H o v e . 1825 22
fandt kirkesynet de ældre(?) vinduer 'brøstfældige o g utætte' o g ønskede d e m udskiftet m e d
'fire fag dobbelte v i n d u e r ' , m e n s 'to fag vinduer
i k o r s k i r k e n ' k u n n e bibeholdes. De n y e r a m m e r
skulle være af forskellig størrelse, m e n i øvrigt
af s a m m e facon s o m v i n d u e r n e i det n y o p f ø r t e
rådhus (jfr. s. 340).
Tagbeklædning. Tårnet var - både f ø r og efter
b r a n d e n 1683 - tækket m e d bly. På selve kirken
var tagfladerne før b r a n d e n dels af bly, dels af
tagsten, herefter k u n af tagsten m e d blyklædte
skotrender o m k r i n g k o r s s k æ r i n g e n . Til b r u g
ved et større arbejde på taget købtes 1622 bly
dels fra Lybæk, dels i L e m v i g , og 'blymesteren',

der hentedes i Holstebro, arbejdede selvtredje i
58 dage. 1636 u n d e r s t r ø g m u r e r m e s t e r e n de flader, der var tækket m e d tegl, dvs. taget m e l l e m
tårn og k o r s a r m e samt søndre k o r s a r m . 1647
blev der lagt bly på kirkens sydside af blytækker
Jens Hansen, s o m blev hentet i T ø r r i n g og senere aget videre til N ø r l e m kirke. Da blyet var
brøstfældigt 1652, d o n e r e d e byens b o r g e r e
penge til i n d k ø b af nyt bly. 2 4 - Tagværkerne, der
1703 opregnedes s o m 36 par spær over 'lavkirk e n ' og syv par på tårnet, 2 8 beholdt deres s u g fjæl, indtil der 1867 p å m u r e d e s en falsgesims.
Samtidig opsattes tagrender. 4 2 Gavlene p r y d e des af takkede kamme, i regnskaberne omtalt
s o m 'tindinger'. I det m i n d s t e på tårnet var
k a m t a k k e r n e i 1800'erne dækket m e d skifer.
Facader og farver. Y d e r m u r e n e stod i 161700'erne m e d en r ø d okkerfarve, i arkivalierne
mellem 1623 og 1787 omtalt s o m »brunrødt«.
D e n n e r ø d f a r v n i n g synes o f t e b r u g t s o m s u p plement til teglstenenes naturlige farve, h v a d
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Fig. 30. Kirken set fra sydøst o. 1900. Foto i N M . - Die Kirche von Südosten, um 1900.

der antyder, at facaderne s o m regel stod ukalkede. 1723 h ø r t e kirkeværgen således b o r g e r n e
tale o m , at kirken ved den ellers tilendebragte
istandsættelse ikke 'var blevet beredt, så den var
ens overalt'. H a n betalte derfor m u r e r s v e n d e n e
for igen at ' o p v i n d e (vinde)laden 5 8 og berede
kirken overalt', h v o r e f t e r gavlene blev 'stafferet
m e d b r u n r ø d t ' . Igen 1733 indkøbtes b r u n r ø d t ,
'da der ikke var af de bløde røde sten at bek o m m e ' . 2 2 I licitationsbetingelserne for en reparation af tårnet 1787 skulle det gamle m u r værk, s o m blev stående, 'udspækkes og a f p u d ses samt m e d b r u n r ø d t overstryges og i m u r s t e n
syne i lighed m e d den nye m u r ' . 5 9
H v o r længe skikken m e d r ø d k a l k n i n g e n
holdt sig kan ikke afgøres. Fra 1825 - hvis ikke
før - blev f o d e n ('soklen') strøget m e d m ø r k e blåt eller gråt, m e n s v i n d u e r n e u d v e n d i g stod
m e d en 'lys perlefarve' og dørene m e d en 'blå
perlefarve'. 2 2 Støbejernsvinduerne, der indsattes
1854, blev malet sorte, og efter at facaderne var

pudset m e d cement 1867-68, blev kirken strøget
m e d ' c e m e n t f a r v e ' eller 'stenfarve'. 4 2 Tårnet
stod siden o m m u r i n g e n i de s a m m e år i blank
m u r , bortset fra kampestenspartiet nederst, der
var pudset og gråkalket s o m den øvrige kirke.
D e t hele h a v d e 'et t e m m e l i g t b r o g e t udseende',
s o m det u d t r y k k e s af synet i s o m m e r e n 1875.
Hertil k o m p r o b l e m e r n e m e d stående vand på
pladsen og f u g t i m u r e n e (fig. 30). En - d o g k u n
tilsyneladende - f o r b e d r i n g indtraf 1907, da hele
kirken, inklusive tårnet, s o m en forberedelse til
k o n g e n s besøg blev kalket hvid (jfr. fig. 5), den
farveholdning, kirken har beholdt lige siden.
I det indre blev v æ g g e og hvælv pudset m e d
cement 1889. Gulvbelægningen, der i ældre tid
bestod af tegl og små hollandske fliser, 22 blev
1768 og 1790 suppleret m e d gravsten, hentet ind
fra kirkegården (jfr. gravminder). Ved en hovedistandsættelse 1854 (sml. vinduer) blev gulvet lagt
m e d gule og sorte fliser. Foran alteret og u n d e r
stolene var der bræddegulv. 4 2
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Planer om nedrivning og flytning 1906. Kirkens
kælderagtige karakter f ø r t e efter å r h u n d r e d s k i f tet til overvejelser om at flytte den. Et særligt
kirkesyn 27. april 1906, u n d e r deltagelse af bl.a.
den kgl. b y g n i n g s i n s p e k t ø r , bifaldt n e d r i v n i n gen af den gamle kirke og opførelsen af en ny 'et
passende sted i b y e n ' . 4 2 En a r k i t e k t k o n k u r r e n c e
til en ny kirke 'på fattiggårdens g r u n d ' 6 0 (østligst i byen) blev s a m m e år v u n d e t af arkitekt
S. F. K ü h n e l , Århus, 6 1 f r e m f o r Vilhelm A h l m a n n , 6 2 der i disse år forestod opførelsen af en
ny kirke i H o l s t e b r o (jfr. s. 171f.). Projektet blev
henlagt i s o m m e r e n 1907, efter at der i b e f o l k n i n g e n var rejst en s t e m n i n g s b ø l g e i m o d det ikke så m e g e t m o d tankerne om n e d r i v n i n g af
den gamle kirke s o m m o d den u d p e g e d e plads
for den nye. 2 9
O M B Y G N I N G E N 1933-35, der gav kirken sit
n u v æ r e n d e udseende, k o m i stand efter et særligt
kirkesyn i august 1929. H e r deltog s a m m e n m e d
kgl. b y g n i n g s i n s p e k t ø r V . N o r n o g m u s e u m s inspektør C h r . Axel Jensen arkitekt Søren Vig
Nielsen, Viborg. Synet fandt, at 'den lille beskedne b y g n i n g trods vinduernes o m d a n n e l s e

Fig. 31. Første projekt til kirkens o m b y g n i n g indtegnet på beliggenhedsplan, 1:600 (s. 356). Tegnet af
H o t h e r Paludan 1930. - Erstes Projekt für den Umbau
der Kirche auf Lageplan, 1930.

og hvælvingernes glatte, n y m o d e n s p u d s virkede hyggelig og k ø n ' . Disse uheldige æ n d r i n ger lod sig n o k rette, h o v e d v a n s k e l i g h e d e n b e stod i, at kirkegulvet lå 70-90 cm u n d e r det o m givende terræn, h v o r v e d r u m m e t fik et k æ l d e r agtigt, f u g t i g t præg. M e n trods 'klam luft og
m u g g e n lugt' var m u r p a r t i e r n e over terræn d o g
tørre og gode, hvælvingerne solide og de 240 år
gamle f y r r e t r æ s t a g v æ r k e r vel vedligeholdte.
Synet foreslog, at m a n sænkede terrænet på kirkepladsen og stillede sig forstående over for ø n sket om en udvidelse af kirken, der k u n r u m m e d e ca. 370 siddepladser. S o m en m u l i g løsning foreslog m a n en o m b y g n i n g af k o r s a r m e n e , så de hver k o m til at bestå af to fag samt
en apsis i forlængelse af koret. Ved et sådant i n d greb ville kirkens 'gamle g r u n d s t a m m e ' blive
bevaret, h v a d der ville 'være langt at f o r e t r æ k k e
for en helt ny kirke'. E r f a r i n g e n h a v d e vist, at
de k ø b s t æ d e r (Holbæk, Holstebro), der h a v d e
o m b y t t e t deres k i r k e b y g n i n g e r m e d nye, n u
følte savnet af de f o r s v u n d n e . 6 3
Tanken om en afgravning af terrænet o m k r i n g kirken blev afvist af både m e n i g h e d s r å d
og byråd, der frygtede, at pladsen i så fald ville
miste sin anvendelighed s o m handelstorv.
B e g g e ønskede d o g at bibeholde kirken på sin
gamle plads, h v o r e f t e r b y g n i n g s i n s p e k t ø r e n
ikke så anden løsning end en o m b y g n i n g af både
m u r v æ r k o g hvælv.
O p g a v e n blev 1930 overladt arkitekt H o t h e r
Paludan, Å l b o r g , 6 4 der s a m m e år forestod en
o p m å l i n g af kirken og f r e m l a g d e et første forslag,
(fig. 31) til kirkens o m b y g n i n g og udvidelse: tilføjelse af et nyt h o v e d s k i b syd for det gamle,
afsluttet i øst m e d en f r e m s p r i n g e n d e , tresidet
apsis. H e r v e d ville kirken k u n n e r u m m e 500
mennesker.
Ministeriet fandt d o g prisen
(180.000 kr.) for h ø j og u d b a d sig et nyt, reduceret forslag, der forelå i j u n i 1931. D e t t e forslag,
der var anslået til 145.000 kr., blev endeligt g o d k e n d t af m y n d i g h e d e r n e i m a j 1933, h v o r e f t e r
arbejdet k u n n e u d b y d e s i licitation i august
s a m m e år.
Ved o m b y g n i n g e n blev der rådet b o d på både
p l a d s p r o b l e m e r n e og kirkens trykkede, kælderagtige karakter. Gulvet blev hævet til det o m -
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Fig. 32. Kirken set fra sydøst under o m b y g n i n g e n 1933. Skibet og søndre k o r s a r m er under nedbrydning. M.
Rasmussen fot. - Die Kirche von Siidosten während des Umbaus 1933. Schiff und südlicher Kreuzflügel beim Abriß.

givende niveau og murene forhøjet med knap
tre meter, hvad der nødvendiggjorde en nedrivning af samtlige hvælv, som derefter blev n y muret tilsvarende højere i forhold til de gamle.
Langhuset bevarede sin gamle form, mens korsarmenes ydre flugt blev bestemmende for kirkens nye plan. I søndre korsarm, der blev u d bygget til tredobbelt størrelse, bevaredes kun
portalen (nu flankeret af to stræbepiller) og det

allernærmeste murparti. I nord, hvor der tilføjedes et sakristi, blev korsarmens m u r e og gavl
bevaret, h v o r i m o d man opgav planen om at bibeholde hvælvet, idet det var nødvendigt at
hæve gulvet. Facaderne brydes kun af enkle,
murede dekorationer under gesimsen; gavlene
har brynede kamtakker og rundbuede højblændinger. De to nordre er bestemt af korsarmens
gamle gavl, mens de tre i syd, der rejser sig over
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Fig. 33. Projekt til kirkens o m b y g n i n g . Opstalt af nordside. 1:300. Tegnet af H o t h e r Paludan 1933. - Umbauprojekt. Aufriss: Nordwand. 1933.

det n o g e t højere 'sideskib', er en fri f o r t o l k n i n g
af dansk købstadsarkitektur (Århus Vor Frue
kirke).
D e t h v æ l v e d e r u m får lys g e n n e m syv r u n d b u e d e og dobbeltfalsede vinduer, af hvilke k o rets er lidt højere end de øvrige. D e t nye søndre
'sideskib' åbner sig m e d tre spidsbuede arkader.
H v æ l v e n e gentager i store træk de gamles f o r m .
De er ottedelte m e d halvstens ribber u d g å e n d e
fra falsede h j ø r n e - og vægpiller. De to piller
m i d t i r u m m e t hviler på en affaset sokkel og har
retkantet, kvartstens k r a g b å n d . Adskillelsen
m e l l e m k o r og skib er nu k u n m a r k e r e t ved en
solid g j o r d b u e . Sakristiet, m e d fladt træloft, har
selvstændig y d e r d ø r i n o r d , m e n s en dør i syd
f o r b i n d e r det m e d k i r k e r u m m e t . I n o r d r e del er
indrettet et toilet.
Spiret. H o t h e r Paludan foreslog i sit første
projekt tårnets sadeltag erstattet m e d en klassicerende ottekantet og todelt lanterne (fig. 88),

s o m har klare mindelser om det e j e n d o m m e l i g e ,
pagodeagtige spir, der i de s a m m e år opsattes
over den n y b y g g e d e S. M a r k u s kirke i Å l b o r g ,
tegnet af Paludans kollega E. Packness. B y g ningsinspektøren fandt, at Paludans forslag n o k
ville ændre tårnets 'landsbyagtige karakter og
blive en p r y d i kirkens silhouet', m e n han ville
d o g ønske, at det fik et m e r e 'karakteristisk
p r æ g ' . Paludan tegnede herefter det forslag, der
k o m til udførelse, og s o m siden har sat sit præg
på byen: et b a r o k t løgspir m e d ottekantet lanterne, der hæver sig over et lavt, udsvejfet tag
m e d kraftig gesims. I forbindelse m e d spirets
opsætning forhøjedes m u r e n e m e d g o d t e n m e ter og afdækkedes m e d et støbt dæksel. De n y e
glamhuller fik et b a r o k t p r æ g m e d r u n d b u e d e ,
ligeløbede åbninger. Forbillederne for Lemvigs
n y e vartegn er f o r m o d e n t l i g hentet i S k i v e b y g mesteren N. H. Riemans (†1759) v e l f o r m e d e
løgspir på f.eks. herregården E n g e l s h o l m (Vejle
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Fig. 34. Længdesnit set m o d syd. 1:300. Efter H o t h e r Paludan 1933, suppleret af N J P og tegnet af MN 1999. Längsschnitt gegen Süden, 1933. Ergänzt und gezeichnet 1999.

amt), h v o r taget over de åbne lanterner ligeledes
er l ø g f o r m e t .
D e n velholdte kirke er hvidtet ude og inde på
nær granitkvadrene nederst i sydsiden. Tagene
er tækket m e d vingetegl, spiret m e d kobber. I
gulvene ligger store kvadratiske, røde fliser, u n der b æ n k e n e ferniseret k o r k .
Opvarmning. Kirken o p v a r m e s i dag ved
f j e r n v a r m e , der har afløst et f y r i sakristiets kælder, s o m har u d v e n d i g n e d g a n g fra østsiden.
Kirkens første †varmeanlæg m e d o v n og kedel i
t å r n r u m m e t s n o r d ø s t r e h j ø r n e blev 1884 leveret
af ingeniør Reeh, K ø b e n h a v n . D e t blev ca. 1909
erstattet af et anlæg m e d l a v t r y k s d a m p . 4 2
Vindfløj (jfr. fig. 6), 1934, efter tegning af
H o t h e r Paludan. Tårnspiret afsluttes over en
kugle af en fløjstang, e n d e n d e i et kors. I k o b berfløjen, anbragt over en bøjle og u n d e r en
m i n d r e kugle, er m e d g e n n e m b r u d t e tal angivet
»1934«.

*Vindfløj (jfr. fig. 17-18), 1827, indtil 1934 anbragt m i d t over tårnets sadeltag. D e n består af
en k o b b e r f l ø j m e d »1827« u n d e r en vejrhane og
er u d f ø r t n æ v n t e år af klejnsmed Blok. 2 2 Siden
1934 opstillet i haven ved L e m v i g M u s e u m .
† V i n d f l ø j e . 1) En fløj på spiret, b r æ n d t 1683,
nævnes første gang 1609. 24 2-3) E f t e r branden
bekostedes 1686 28 to 'kobberfløje m e d kongelige
k r o n e r udi', sikkert Christian V ' s k r o n e d e m o n o g r a m . Fløjene var anbragt over toptinderne i
tårnets n y m u r e d e gavle i n o r d og syd, sådan
s o m det også var tilfældet i f.eks. Varde og H o l stebro. N o r d r e fløj blev nedtaget og repareret
1733, efter at den i over et år havde været i stykker og k u n havde h æ n g t ved det ene hængsel;
der blev lavet to n y e »Hænger«, lige så lange
s o m fløjen, for at styrke det gamle kobber.
B e g g e fløje blev nedtaget 174122 og muligvis
k u n den ene genopsat; i hvert fald var der 1758 24
k u n én fløj. 4) 1793 lavede B e n t Nielsen s m e d en
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n y k o b b e r f l ø j m e d »C7« ( f o r C h r i s t i a n VII) o g

okkergule, røde og hvide ranker m e d sorte k o n -

»1793«. Til f l ø j e n b r u g t e s en k o b b e r p l a d e på 14

turer. O v e r t å r n b u e n og langs u n d e r k a n t e n af

p u n d , der blev 'ægte forgyldt'.24 D e n blev re-

skibets n e d b r u d t e v e s t h v æ l v v a r d e r t o s o r t e l i n -

p a r e r e t a f s a m m e s m e d 1804 o g a f m u r e r m e s t e r

jer m e d en indtegnet 'rød streg-ranke, ledsaget

P e d e r J e n s e n 1815. 2 2

af røde krabbestreger'. En lignende dekoration
fandtes

i

nordre

korsarms

senere

nedbrudte

hvælv.65

†KALKMALERIER

Kalkmalet

barokbaldakin

bag

alteret(?).

Ved

en

V e d C h r . A x e l J e n s e n s b e s ø g 1933 i d e n delvis

f o r u d g å e n d e u n d e r s ø g e l s e 1931 f a n d t E g m o n t

nedrevne kirke konstaterede han k u n svage re-

L i n d s p r e d t e rester a f e n s o r t g r å f a r v e p å k o r e t s

ster af en sengotisk dekoration, v i s t n o k f r a f ø r s t e

ø s t v æ g , s o m s n a r e s t v a r 'rester a f e n s t ø r r e o v e r -

del af 1 5 0 0 ' e r n e . På k o r e t s n o r d v æ g sås rester af

strøgen flade'.66

INVENTAR
Oversigt. Kirkens eneste middelalderlige inventarstykke er døbefonten, der meget vel kan være samtidig med den romanske bygning. Fra renæssancetiden
stammer foruden alterstagerne fem lysearme, de to
med årstal 1609 og givernavn Simon Christensen,
samt to prægtige lysekroner fra o. 1575 og o. 1600
(nr. 1-2), sidstnævnte dog først skænket 1708 af 'studiosus' Gregers Lang. Også barokken er hovedsagelig repræsenteret ved metalkunst. Yderligere tre lysekroner er k o m m e t til o. 1650, 1661 og 1731 (to med
givernavne), mens alterkalken er udført 1655 af Giert
Reber i Viborg som gave fra Maren Skram til R a m megård. En messehagel i barokstil (kun broderiet
gammelt) synes skænket af Maren Skram samme år,
og 1665 er hendes donation af altersølv suppleret med
en sjældent smuk alterkande. En latinskoletavle er
opsat o. 1650 af foged Iver Christensen. Den ene af
kirkens klokker er støbt 1686 af Rudolf Melchior i
Ålborg, den anden 1759 af Caspar König i Viborg.
Indretningens enhedspræg af rokokostil skyldes
hovedstykkerne, der alle er udført i 1700'ernes sidste
årtier af snedkeren Zinders Nielsen Machholm (17401827), som var bosat i Resen (Skodborg hrd.), indtil
han 1788 flyttede til Lemvig. 6 7 Kernen i stolestaderne
er fra 1768, året efter udførte han prædikestolen, 1780
alterbordet og altertavlen, mens der ikke kendes nogen præcis datering for hans særegne krucifiks. Fra de
samme årtier stammer et maleri, Kristus med kalken,
mens et senere altermaleri, med samme motiv, er udført 1854 af Johan Ludvig Lund; begge findes siden
1935 ophængt i sakristiet.

Et tårnur er udført 1878 af P. N. Kastberg, mens et
nyt orgel er bygget 1999 af P. G. Andersen & Bruhn,
Årslev, med genanvendelse af en facade fra 1935.
Indretning, farvesætning og istandsættelser. Sin nuværende indretning har kirkerummet hovedsagelig fået
ved 1930'ernes store ombygning, der afsluttedes med
en omfattende inventaristandsættelse 1935. Prædikestolen fik da plads midt i r u m m e t på hjørnet mellem
koret og det nyetablerede søndre sideskib, stolestadernes bænke blev fornyet, ligeledes to pulpiturer i
hhv. skibets vestende og i nordre korsarm, i hvis
brystninger indgår dele af rokokopanel fra o. 1790,
som er genbrugt fra ældre pulpiturer (†nr. 3-7). Endelig udførtes en ny orgelfacade i stil med den øvrige
rokokoindretning. Træværkets farvesætning i gråtoner
går tilbage til en nymaling 1966 ved Ernst Trier, men
er let afstemt i forbindelse med, at Bodil Kaalund
1977, 1981 og 1988 har foretaget en omfattende maleriudsmykning på altertavle, prædikestol, stoleværk
og pulpiturer. 6 8
Oplysninger om et †vægskab (jfr. fig. 52) er det
eneste vidnesbyrd om middelalderindretning i koret.
Den omstændighed, at såvel dette skab som adskillige †træepitafier er dokumenteret i 1700'erne, bekræfter, at kirkens indre ikke i væsentlig grad blev
berørt af brandene 1683-84 (jfr. s. 334, 351f.). Tårnbranden 1683 skadede †tårnuret og var ødelæggende
for †klokkerne, hvis fornyelse 1686 var en stor bekostning for kirken.
Kirkens regnskaber dokumenterer istandsættelser
og nyanskaffelser op gennem 16-1700'erne og giver et
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Fig. 35. Indre set m o d øst. HW fot. 1997. - Kirchen inn eres gegen Osten.

vist indtryk af den efterreformatoriske indretning. En
ældre †prædikestol afløstes 1607 af en ny, der vides
prydet af 'englehoveder', fra 1602 optræder én eller
flere †altertavler, og på et 1584-85 o p f ø r t pulpitur i
vest (†nr. 1) lod m a n o. 1626 opsætte et orgel (†nr. 1).
Provst Frands Rosenberg (†1730), der 1718 indrettede sig en †åben begravelse i den ydre del af nordre
korsarm (s. 404), tog, ligesom også sønnen og efterfølgeren Hans Rosenberg (†1753, jfr. kisteplade), flere
initiativer til kirkens forskønnelse. 1717 blev †altertavlen stafferet, 1723 opsatte m a n ved alteret en ny
degnestol (†nr. 1), året efter 'på præstens f o r b ø n ' også
en ny præste- og skriftestol (†nr. 2), og 1728 blev alle
kirkestolene 'fra øverst til nederst' sat i stand og n y stafferet. Ved denne tid var byens bedre familier i fuld
gang m e d at indrette sig †lukkede stole m e d vægge,
loft og vinduer. Af otte sådanne, hvis placeringer
fremgår af et stoleregister 1759, stod de seks da på
gulvet i stoleværket, én fandtes på orgelpulpituret
(†nr. 1), mens der i n o r d r e korsarms sydvesthjørne
fandtes en art dobbeltloge i to egager (†nr. 7-8).

En længerevarende istandsættelse 1768-94 m e d f ø r t e
en næsten fuldstændig fornyelse af inventaret, m e n
ingen væsentlige forandriger i r u m m e t s disponering.
U n d e r hele forløbet, der gav r u m m e t sit præg af lokal
rokoko, var Zinders M a c h h o l m en alsidig hovedkraft, og helt til sin død 1817 fungerede han som en
sand altmuligmand for kirken. 6 9 Arbejderne påbegyndtes 1768 med en gulvregulering (jfr. s. 355) og
fornyelse af stolestaderne, hvilket indebar, at M a c h h o l m m e d svend og dreng måtte holdes med kost og
logi i 110 arbejdsdage og 30 helligdage. 1769 var han
lige så længe i gang med arbejdet på prædikestolen og
dens †himmel, †stoledøre, et †fontelåg m . m . , inden
han blev aget med sit værktøj h j e m til Resen. 1770
blev det nye træværk malet med grundfarve, mens en
egentlig staffering udsattes, idet orglet 'ved Guds bistand' skulle repareres i s o m m e r e n 1772, og dette arbejde alligevel ville m e d f ø r e forandringer. 1772 anskaffede m a n imidlertid et nyt orgel (†nr. 2); 1777
stod dettes facade, ligesom også prædikestolen,
endnu k u n grundmalet, og m a n manglede stadig at
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forny altertavlen med tilhørende †præste(skrifte)- og
†degnestol. Disse arbejder klarede Zinders Machholm 1780, hvorefter han selv gav møblerne grundfarve, ligesom han så sent som i nov. 1794 fik afregning for at have malet orgelværk og -pulpitur to
gange med fernis- og oliefarve. Endelig hørte til hans
arbejder opsætning af ydeligere to pulpiturstole (†nr.
9-10) over staderne ved skibets nordvæg, hvorefter
r u m m e t fremtrådte som på en (rekonstrueret) indretningsplan o. 1800 (fig. 51).
E n d n u 1825 stod dele af inventaret kun med grundmaling, ligesom nogle af de †lukkede stole da havde
'en upassende, stærkt afstikkende farve'. Ved en
istandsættelse 1825 bestemte man sig for at genopmale
altertavle og prædikestol i de eksisterende farver, idet
dog Christian VII's kronede navnetræk 'over alterbordet' skulle fjernes. Til det øvrige inventar valgtes
en lyseblå bemaling 'med mørk fod ved stolene og
udvendig blågrå'. 2 2
1854 nedtog man kirkens lukkede stole, bortset fra
to under orgelpulpituret (†nr. 2-3) og den østre pulpiturstol (†nr. 9). Den blev fjernet 1876 og afløst af et
pulpitur (†nr. 5), der opførtes i nordre korsarm, hvor
provst Rosenbergs †åbne begravelse var blevet sløjfet
1866. Til det nye pulpiturs brystning genbrugte man
dele af rokokopanel fra de nedrevne pulpiturstole, og
det samme var tilfældet, da man 1889 opførte yderligere et pulpitur (†nr. 6) i søndre korsarm i forbindelse
med en større stoleværksrenovering. Et nyt orgel
(†nr. 3), udført 1862 af Johan Andreas Ohrt, havde
plads på søndre korsarms pulpitur fra 1891 til 1909, da
det flyttedes til skibets vestende. Her nedrev man kirkens ældre orgelpulpitur (†nr. 1) tillige med pulpiturstolene under det (†nr. 2-3) og opførte et nyt orgelpulpitur (†nr. 7), hvorefter kirkens møblering kendes
fra planer og snit 1930 (fig. 14-21).
1929 så Chr. Axel Jensen inventaret med en egetræsmaling, der siden 1876 og 1889 havde bredt sig
overalt (jfr. fig. 29). Han fandt kirkens rokokointeriør dekorativt, 7 0 en holdning, der blev væsensbestemmende for, at inventarrestaureringen 1935 i høj
grad fik karakter af historiserende tilbageføring. Hertil hørte nye altermalerier i 1700'ernes stil og en staffering med megen marmorering (jfr. fig. 38), der er
tilsidesat med malearbejderne 1966, 1977, 1981 og
1988.

ALTRE OG ALTERPRYDELSER
Alterbordet (jfr. fig. 38), fra 1780, er et p a n e l v æ r k

af fyr, 195x82 cm, der er b y g g e t i ét m e d den
samtidige altertavles u n d e r b y g n i n g , 290x32 cm,
alt 122 cm h ø j t og s o m tavlen u d f ø r t af Zinders
Nielsen M a c h h o l m . D e t egentlige b o r d har f o r til tre rocaillefyldinger, ved siderne én, og o v e n -

til antyder to profillister en frise. På tavlens u n d e r b y g n i n g ses fortil en enkel h ø j f y l d i n g ved
hver side. Træværket er en del f o r n y e t ved restaureringen 1935, og bemalingen fra 1966 er siden n o g e t afstemt. G r u n d f a r v e n er grågul, listerne grå, f y l d i n g e r n e matblå m e d f o r g y l d n i n g
og cremede toner på rocaillerne.
N å r alterbordet ikke u d t r y k k e l i g t nævnes u n der Zinders M a c h h o l m s arbejder i k o r e t 1780,
må det skyldes, at det var en selvfølgelig del af
entreprisen. 2 2 Bordet, der fra første færd stod op
i m o d korets østvæg, blev 1876 flyttet 30 t o m m e r f r e m for at give plads til en præstestol b a g ved. 4 2 Ved s a m m e lejlighed gav N. Nielsen b o r det en o p m a l i n g m e d ægte guld. 2 2 B e m a l i n g e n
fra 1935 o m f a t t e d e bl.a. m a r m o r e r i n g (jfr. fig.
38).
†Alterborde. 1596 blev 'alteret' malet, 2 4 og ved
†altertavlens reparation 1720 tog snedkeren sig
f o r m e n t l i g samtidig af b o r d e t (jfr. ndf.), der
1724 blev malet. 1766 lod m a n alterbordet b e t r æ k k e m e d sort ' m u l t u m ' i anledning af Frederik V's død. 7 1
†Alterklæder. 1584-85 købtes lærred og rask til
et n y t alterklæde, og 1586 anføres u d g i f t for dets
syning, 1616 for at farve et klæde. 2 4 1724 r u m m e d e kirkens †kiste et g a m m e l t rødt alterklæde,
der var 'forrådnet pånær en lille del' (jfr. †prædikestol nr. 2). 1731 gav 'provstinde D a m s t r ø m '
10 dl. s o m hjælp til et n y t klæde, s o m d o g e n d n u
ikke synes anskaffet 1736, da inventariet k u n anfører et g a m m e l t lærredsalterklæde ' m e d silke
udsyet'. 2 2 1766 b e t ø d alterbordets sorte b e t r æ k ning i anledning af det kongelige dødsfald (jfr.
ovf.), at der gik o r m i det u n d e r l i g g e n d e røde
alterklæde, s o m derfor m å t t e kasseres. Året efter
indkøbtes r ø d skarlagen og silkefrynser til et
nyt, der 1769 blev syet af skrædder 'Lars C h r i stian'. 1780 forærede 'velædle m a d a m e Jacobsen'
et n y t klæde 'af p u n c h r ø d fløjl m e d guldgaloner'
og fik sit n a v n på det, 2 2 m e n s m a n 1790 a f h æ n dede et g a m m e l t ved auktion efter først at have
aftaget sølvet til b r u g for altersættets f o r b e d r i n g
(jfr. ndf.). 7 2 Alterklædet fra 1780 benyttedes til
1876, da T h . Gjerulff leverede et n y t af rødt silkefløjl m e d kors og kanter af guldgaloner; det
gamle blev b r u g t til b e t r æ k n i n g . 1907 ønskedes
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Fig. 36. Altertavle, 1780 (s. 364), u d f ø r t af Zinders Nielsen M a c h h o l m , malerier af Bodil Kaalund 1977. HW fot.
1997. - Altarbild, 1780, eine Arbeit von Zinders Nielsen Machholm, Malereien von Bodil Kaalund, 1977.
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s o m har glat skaft, toskansk base og enkelt bladkapitæl. Smalle pilastre adskiller de tre rocaillefelter og fortsætter n e d e n u n d e r s o m volutbøjler
m e l l e m tre enkle fodfelter, der yderst flankeres
af søjlernes svajede postamenter. De smalle r o caillevinger har g e n n e m b r u d t m ø n s t e r af små
hulrosetter; foran profilgesimsen er fæstnet et
trekantfelt i strålekrans, h v o r o v e r h æ v e r sig et
g e n n e m b r u d t akantusløvværk, der yderst bærer
små kuglespir, øverst i m i d t e n en n o g e t stift
skåret frifigur af Kristus m e d sejrsfanen.
Stafferingen fra 1966 er 1977 afstemt n o g e t af
h e n s y n til Bodil Kaalunds malerier, 6 8 der viser
Indtoget i Jerusalem, og hvortil i p o s t a m e n t f e l terne hører indskrifter i gylden antikva på grågul b u n d : »Zak. 9,9/ Se, din k o n g e k o m m e r til
dig/ M a t t . 21,5«. Træværkets g r u n d f a r v e er
matblå m e d lister og vinger i grågult, flødefarve
og f o r g y l d n i n g . Et i trekantfeltet malet J a h v e ø j e
er bibeholdt fra en staffering 1935.

Fig. 37. Alterparti 1908, altertavlen m e d maleri, Kristus m e d kalken, u d f ø r t af J o h a n Ludvig Lund 1854
(s. 364f.). - Alt arp art ie 1908, im Altarbild Gemälde, Kristus mit Abendmahlskelch, Arbeit von Johan Ludvig Lund
1854.

klædet o p f a r v e t eller erstattet m e d et nyt, idet
kors og galoner d o g k u n n e bibeholdes (jfr. fig.
37). 4 2
Blandt †alterdugene kan f r e m h æ v e s en silkesyet, der er o p f ø r t i inventariet 1700, og s o m var
u d f ø r t og skænket af Lene R o s e n b e r g i hendes
bror, magister Frands R o s e n b e r g s tid s o m kirk e v æ r g e (jfr. †åben begravelse 1718, s. 404). 7 3
Altertavle (fig. 36), 1780, af fyr, u d f ø r t i landlig r o k o k o af Zinders Nielsen M a c h h o l m , siden
1977 m e d malerier af Bodil Kaalund. Tavlen er
udsvejfet oventil og f r e m t r æ d e r tredelt m e d
smallere sidestykker, der buer perspektivisk tilbage for at give plads for flankerende frisøjler,

Tavlen blev ifølge regnskaberne u d f ø r t og o p sat 1780 af snedker Zinders M a c h h o l m og
s a m m e år malet m e d g r u n d f a r v e 'olie, bleghvid
og sølvglød'. 2 2 1795 nævnes tre †malerier: i storfeltet N a d v e r e n s indstiftelse, i n o r d r e sidefelt
Korsfæstelsen og i søndre Gravlæggelsen. T a v len havde da i alt syv indskrifter og k r o n e d e s
s o m nu af »Christi seierrige Opstandelse«. 2 1
1825 reparerede og pålimede m a n nogle lister og
o p m a l e d e tavlen i de eksisterende farver, idet
m a n samtidig b o r t t o g Christian VII's k r o n e d e
navnetræk, der hidtil h a v d e p r y d e t den. 2 2 1834
nævnes oliemalerierne, året efter malede og f o r gyldte skolelærer L u s t r u p 'sidestykkerne', og
1855 indsattes i storfeltet et n y t maleri, Kristus
m e d kalken, u d f ø r t 1854 af J o h a n L u d v i g L u n d
(jfr. fig. 37). 7 4 For at få det r u n d b u e d e maleri til
at passe ind, m å t t e midtfeltets indfatning beskæres og snedker A. S m i t h u d f ø r e en særlig profilr a m m e til det, 2 2 m e n s maler C l e m e n s Toft gav
træværket en nystaffering. Gesimsens J a h v e ø j e
bibeholdtes vistnok indtil en ny istandsættelse
1876, da tavlens t o p f i g u r blev udskiftet m e d et
kors, 7 5 s o m skyldtes snedker H. P. M a r k u s s e n . 7 6
Samtidig foretoges en nystaffering ved maler
N. Nielsen, h v o r e f t e r tavlens f r e m t r æ d e n er
k e n d t fra fotografier (fig. 37). 2 2 H e r ses den m e d
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Lund, visende Kristus m e d kalken. Maleriet, i
klare lyse farver, olie på lærred, 157x99 cm (lysningen), er nu indsat i en glat, bejdset r a m m e fra
1935. D e t henlå 1916 på loftet og istandsattes
1935, da det fik sin n u v æ r e n d e plads på sakristiets vestvæg.
2) 1935, Korsfæstelsen, u d f ø r t af J. T h . M a d sen s o m k o p i efter M o g e n s Christian Thranes
altermaleri fra 1729-30 i Vestervig kirke (jfr. fig.
38). 78 Maleriet, olie på lærred, 154x93 cm (lysningen), er nu indsat i en enkel sortmalet r a m m e
fra 1987, da det fik sin n u v æ r e n d e plads på sakristiets sydvæg.
†Altertavle(r?). 1602 fik Niels maler kost og
løn for halvanden dags arbejde ved altertavlen.
1651 'færdigede' en snedker tavlen, og året efter
arbejdede Laurids maler selvanden i halvanden
u g e m e d at give den en større renovering. 2 4 1717
akkorderede m a n m e d 'kontrafejeren Anders
Eskesen' om staffering af altertavlen, et arbejde,
der i praksis synes u d f ø r t af Andreas maler. 1766
betaltes J ø r g e n maler for at h æ f t e sidestykkerne
f o r o v e n og f o r n e d e n på altertavlen, 2 2 s o m 1769
kaldtes 'anselig', 1 7 1777 'såre ringe og så g o d t
s o m faldefærdig'. 2 2
Fig. 38. Alterparti 1935. J. T h . Madsen fot. - Altarpartie 1935.

ALTERTILBEHØR OG KRUCIFIKS
egetræsmaling, n o g e n f o r g y l d n i n g og en tolinjet frakturindskrift i p o s t a m e n t e t .
1935 underkastedes altertavlen en istandsættelse, der v i r k n i n g s f u l d t genskabte dens o p r i n d e lige f r e m t r æ d e n (fig. 38). D e n s gamle t o p f i g u r
og trekantfelt m e d J a h v e ø j e blev genopsat, og
midtfeltets r a m m e v æ r k rekonstrueredes. 7 7 På
træværket genskabte J. T h . M a d s e n en staffering
m e d m a r m o r e r i n g e r , og til felterne u d f ø r t e han
malerier i tidssvarende stil. Midtfeltets var en
k o p i af M o g e n s Christian T h r a n e s fremstilling
af Korsfæstelsen fra 1729-30 i Vestervig kirke, 7 8
m e n s sidefelternes †malerier viste B ø n n e n i G e t semane (i nord) og H i m m e l f a r t e n . Hertil h ø r t e i
p o s t a m e n t e t versalindskrifter på sort b u n d :
»Luc. 22,43/ Kristus d ø d e for v o r e Synder/
Mattei 28«.
Tidligere altermalerier. 1) (Jfr. fig. 37) 1854 (opsat 1855 i r u n d b u e t indfatning), af J o h a n L u d v i g

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Altersølvet (fig. 42), skænket 1655 af M a r e n
S k r a m til R a m m e g å r d ( R a m m e sogn, Vandfuld
hrd.; j f r . messehagel), har s o m sin kerne en
kalk, s o m er u d f ø r t 1655 af Giert Reber i Vib o r g , og er 1794 forsynet m e d n y t bæger og en
ny disk fra J o a c h i m Wellers værksted i H o l s t e bro. 7 9 Kalken, 19 cm høj, har ottetunget f o d i tre
afsæt, drevet op i m o d et cylindrisk skaft. På to
n a b o t u n g e r er graveret givervåbener og initialer
»S(alig)H.HF«, for æ g t e m a n d e n H a r t v i g H v i d t felt og »MS« for M a r e n Skram. En kraftig p r o filering m a r k e r e r o v e r g a n g e til skaftledene, af
hvilke det øvre er væsentligt lavere end det
nedre. K n o p p e n er ottetunget m e d mellemfaldende rudebosser, alt forsynet m e d graveret
skravering. D e t f o r n y e d e bæger fra 1794 er stejlt
og bærer femlinjet, graveret versalindskrift, der,
bortset fra den afsluttende sætning, må være
o v e r f ø r t fra det oprindelige bæger: »Anno 1655
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har ærlig og velbyrdige Frue Fru M a r e n S k r a m
sal(ig) H a r t w i g H w i t f e l d t z til R a m m e - G a a r d giw e t og foræret denne Kalk og Disk til L e m w i g s
Kirke G u d til Æ r e Kirken til Zirat og h e n d e til
Æ r e christelig I h u k o m m e l s e h w o r f o r e G u d
w æ r e hendes Løn. A n n o 1794 er s a m m e Kalk og
Disk forstørret paa Kirkens B e k o s t n i n g « . På
standpladen ses Giert Rebers g e n t a g n e stempel
(Bøje 5433). Disken, t v m 14,5 cm, er glat m e d et
spinkelt cirkelkors på fanen og har på u n d e r siden graveret »1794« over Wellers stempel
(Bøje 6703).

Fig. 39. Kristus med sejrsfanen. Gravering på alterkandens låg, 1665 (s. 367). HW fot. 1997. - Christus
mit Siegesfahne. Gravur auf dem Deckel der Abendmahlskanne, 1665.

Altersættet nævnes tidligst 1735. Til den n y e
disk og bægerets fornyelse 1794 blev bl.a. b r u g t
sølv fra et kasseret †alterklæde. 2 2 1866 angiver
inventariet altersølvets vægt til 56 lod og o p lyser, at det var ' o m s t ø b t ' i H o l s t e b r o 1794. 42
Særkalke (150 stk.) ses anskaffet 1914. 80
†Altersølv. Kalk og disk var hos g u l d s m e d e n
til reparation 1596 og 1629, da kalkens f o d var
brækket, samt atter 1645 og 1647. 24 De seneste
årstal antyder reparationer, der kan skyldes
s k r a m m e r u n d e r Kejserkrigens o g Torstenssonfejdens besættelsestid (jfr. f.eks. DK Ribe 1691).
O m s m e l t e t 1665 til b r u g for n e d e n n æ v n t e alterkande. Et tilhørende †kalkklæde nævnes 1625 u n der betegnelsen et 'tørklæde s o m blev lagt over
kalk og disk' (jfr. s. 247). 2 4
Oblatæske, 1945, cylindrisk, t v m . 11,5 cm, 11
cm høj. Alle kanter ledsages af perleborter, og
m i d t på låget hæver sig en b l a d s m y k k e t ' G o l g a t a h ø j ' m e d rejst ringkors. På siden graveret v e r salindskrift: »Minde om Sognepræst Carl Lunds
Prædiken ved Befrielsesfesten 6. M a j 1945«. U n der b u n d e n m æ r k e t »C. C . H e r m a n n , D e n m a r k , Sterling 9255«. †Oblatæsker. 1598 nævnes
'en æske til messebrødet', 2 4 og 1856 anskaffedes
en 'kirkebrødsdåse af porcelæn'. 2 2
Alterkande (fig. 41), 1665, u d f ø r t af M a t z
Christensen i Viborg. K a n d e n er cylindrisk m e d
svag smalnen opefter, hældetud, svajet h å n d t a g
og et hvælvet låg, hvis h ø j e gæk har f o r m af en
støbt, siddende Caritasfigur (fig. 40). Fod og låg-

Fig. 40. Alterkande, 1665, udsnit med hank og gæk
(s. 366f.). HW fot. 1997. - Abendmahlskanne, 1665,
Ausschnitt mit Henkel und Gech.
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Fig. 41. Alterkande, 1665, u d f ø r t af Matz Christensen, Viborg (s. 366). HW fot. 1997. - Abendmahlskanne, 1665,
Arbeit von Matz Christensen, Viborg.

rand er markeret ved profilering, håndtagets
yderside ledsages af småbukler og afsluttes forneden og foroven m e d englehoved (fig. 40). Låget danner tre afsæt og har øverst en graveret
fremstilling af Kristus med sejrsfanen i en krans
af blomster- og bladværk, hvori også ses en liggende mandsling (fig. 39). Korpus har på den

ene side en graveret fremstilling af Jesus på K o r set (fig. 41), på den anden side versalindskriften:
»Lemvigs Kirckis Viin Kande af forriges Docter
Anders Lemvigs Kande oc den gamle Kalck oc
Disch omgiort. A n n o 1665 den 25. Ianvarii«.
Midt under bunden ses Matz Christensens gentagne stempel (Bøje 5435).
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om reparation fornyes m e d tillæg af sølv for 4
m k . 4 sk. 1726 fremgår, at den hidtidige sygedisk var af blik, h v o r f o r der nu fremstilledes et
lille 'sølvfad' passende til den nye kalk. Atter
1743 blev sygesættet f o r n y e t og v æ g t e n f o r ø g e t
fra 8 lod 3 qvint til 10½ lod, ligesom der til sættet
u d f ø r t e s en vinflaske. 2 2 Præstens sygesæt n æ v nes 1862 s o m 'kalk og disk af sølv til a f b e n y t telse i h j e m m e t ' . 4 2 1904 blev sættet g j o r t i stand
af g u l d s m e d Fædder Lillelund, L e m v i g , og f o r synet m e d ny oblatæske og flaske m e d sølvprop. 8 0

Fig. 42. Altersølv (s. 365), kalken fra 1655 skyldes
Giert Reber i Viborg og er en gave fra Maren Skram
til Rammegård. Dens bæger samt disken er fornyet
1794 i Joachim Wellers værksted i Holstebro. HW fot.
1997. - Silbernes Altargerät, Kelch 1655 von Giert Reber
in Viborg gefertigt, gestiftet von Maren Skram zu Rammegård. Becher und Hostienteller 1794 in Joachim Wellers
Werkstatt in Holstebro erneuert.

D e n sjældne alterkandes s m u k k e f i g u r g æ k er
for den pågældende tid en lidt g a m m e l d a g s detalje, m e n s k o r p u s ' s m a l n e n d e f o r m o g hældet u d d e r i m o d er nye baroktræk. 8 1 1715 betaltes 2
m k . 8 sk. for 'at hjælpe' kirkens brøstfældige
sølvkande; i inventariet 1862 angives kandens
v æ g t s o m 63 lod. 4 2

Alterstager (fig. 43), 1600-50, 46 cm høje, m e d
balusterskaft, cirkulær, konisk opstigende f o d
og flad, profileret lyseskål i to afsæt; lysetornene
er f o r n y e t i j e r n . Tidligst n æ v n t i inventariet
1735-36 s o m to lysestager på alteret. 2 2
Syvstager. 1) 1935, 64 cm høj, m e d graveret
skriveskrift på foden: »Skænket af Lærere og
Elever ved L e m v i g Skole. A n n o 1935«. 2) N y ere, 39 cm høj. I sakristiet.
†Alterbøger. 1633 betaltes for 'halvparten af en
ny bibel', s o m var k ø b t til L e m v i g og N ø r l e m
kirker, 1637 købtes en alterbog til skolens b e hov, og 1647 købtes en b o g , s o m altid skulle
blive i kirkens forvaring, og ' s o m adskilligt skal
udi befattes og indskrives'. 2 4 1689 anskaffedes en

i Alterkander. 1603-04 betaltes for kirkens
k a n d e 'at færdige', og 1614 donerede salig d o k tor A n d e r s L e m v i g s h u s t r u en sølvkande 'til sak r a m e n t e t s b r u g ' , s o m vejede 45 lod, h v o r f o r
h u n på kirkens v e g n e skulle 'højligen være b e takket'. 1621 m å t t e m a n bekoste 2 m k . på den i
f o r m af sølv og arbejdsløn, og 1645 var den
s a m m e n m e d altersølvet hos g u l d s m e d e n . 2 4
O m s m e l t e t 1665 til b r u g for den n u v æ r e n d e alterkande.
Sygesæt, 1909, i n d k ø b t fra D a n s k P a r a m e n t handel. 8 0 Kalken har enkel b æ g e r f o r m , er 10,5
cm h ø j og har nyere, påloddet hældetud; disken
er glat, t v m . 6,5 cm. En nyere oblatæske er cylindrisk m e d riflede sider, t v m . 5,5 cm, 2,5 cm
høj. O p b e v a r e s i lille kasse af egetræ m e d plads
til flaske og tre bægre.
†Sygesæt. 1724 var den kalk, ' s o m de syge berettes a f ' , i stykker og m å t t e efter overvejelse

Fig. 43. Alterstager, 1600-50 (s. 368). HW fot. 1997.
Altarleuchterpaar, 1600-50.
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ny alterbog, og 1700 betaltes for indbinding af
kirkens store bibel samt den, 'børnene læser i'. 7 3
1735-36 nævner inventariet en Christian IV-bibel samt en g a m m e l alterbog, og 1778 k ø b t e kirken på pastor Søren Haars f o r l a n g e n d e 'udi Vib o r g Snapsting' en ritualbog og en alterbog, 'da
den gamle var ubrugelig'. 2 2
†Bogstole. 1638 sattes ny f o d på en bogstol i
kirken, og 1723 u d f ø r t e s en bogstol 'at sætte på
alteret' til kirkens bibel. Året efter gjordes
e n d n u en bogstol, ' s o m disciplene kan lægge
biblen på til k o r s a n g ' , og 1824 leverede snedker
Peder Jensen en ny bogstol til alterbogen. 2 2
Messehagler. 1) (Fig. 44), 1655, skænket af M a ren Skram til R a m m e g å r d (jfr. altersølv); stærkt
fornyet o. 1900. Af den oprindelige hagel er k u n
rygsidens nu n o g e t blegnede broderi, 66x42 cm,
i behold. D e t viser Jesus på korset, der står på en
Golgatahøj m e d den gamle A d a m s hovedskal
og knogler. Guld og sølv dominerer, m e n s
g r ø n n e nuancer ses på højen. Broderiet er o.
1900 fæstnet på nyt, lilla fløjl m e d k a n t e n d e
guldagramaner. D e r må være tale om den hagel,
der var skænket af M a r e n Skram, og s o m 1769
bar M a r e n Skrams og hendes første m a n d ,
H a r t v i g Hvidtfelts »Vaabener i støbt Sølv f o r gyldte m e d Aarstal 1655«. 82 I så fald er våbener
og årstal siden kasseret. Hagelen o p t r æ d e r i inventariet 1735-36 s o m en af to 'skikkelige k o r kåber eller messehagler'. 2 2 2-4) Tre nyere hagler
i liturgiske farver. †Messehagler. 1625 betalte kirken 'for messeklæderne at færdiggøre', 2 4 og
1735-36 n æ v n e r inventariet f o r u d e n den b e v a rede e n d n u en hagel (jfr. ovf).
Knæleskammel, o. 1790, af egetræ, 48x29 cm,
26 cm høj, f o r m e n t l i g u d f ø r t af Zinders M a c h h o l m . Skamlen har drejede ben m e d kannelurer,
sargen et m ø n s t e r af f o r s æ n k e d e rektangelfelter.
Gråmalet m e d gråt betræk. 1862 fik skamlen n y t
betræk af silkefløjl m e d frynser (jfr. fig. 37). 22
Alterskranke, 1935, halvcirkulær m e d drejede
balustre og håndliste i blank eg. Skranken er
malet i to grå nuancer m e d gråblåt knæfald, der
har gråt betræk. †Alterskranker. 1689 bekostedes
»setted for Altered«, hvortil m e d g i k to f y r r e bjælker, f j o r t e n fyrredeller, fire smalle o p s t a n dere af j e r n og otte par ' h e n g e r ' (til låger?). 2 8

Fig. 44. Messehagel 1655, skænket af Maren Skram til
R a m m e g å r d (s. 369). HW fot. 1997. - Meßgewand
1655, gestiftet von Maren Skram zu Rammegård.

1724 lod pastor H a n s R o s e n b e r g skranken for
alteret staffere for egen regning, og 1726 blev
dens s k a m m e l b e t r u k k e t m e d læder. 1756 m å t t e
hængslet for en låge repareres, og 1862 fik k n æ faldet betræk af amerikansk læder; 2 2 inventariet
s a m m e år n æ v n e r skranken m e d r æ k v æ r k af træ
og betræk i sort lakeret læder. 1876 blev alterskranken f o r n y e t 'i en halvcirkel' (jfr. fig. 37)
m e d spinkle balustre, hvis forgyldning 4 2 1908
afløstes af egetræsmaling. 8 0
Krucifiks (fig. 46), o. 1775, f o r m e n t l i g u d f ø r t
af Zinders M a c h h o l m . D e n e j e n d o m m e l i g e Jesusfigur, 160 cm høj, er fremstillet m e r e stående
end h æ n g e n d e i n æ r m e s t ' r o m a n s k ' positur,
frontal m e d hovedet opret og samlede f ø d d e r
hvilende på en f o d s t ø t t e (suppedaneum). Fra en
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t o p f i g u r (jfr. fig. 36), h v o r specielt lændeklædefolderne viser klare lighedstræk. G r u n d e n til, at
krucifikset ikke optræder i regnskaberne, kan
m e g e t vel være, at der har været tale om en gave
fra snedkeren. 1855 betaltes C l e m e n s T o f t for
'Kristus på korset at male'. 2 2 Dets g a m l e plads
må have været over k o r i n d g a n g e n (jfr. fig. 51).
Et fotografi 1908 viser krucifikset egetræsmalet
på k i r k e v æ g g e n . I hvert fald siden istandsættelsen 1935 har det haft plads på korets n o r d v æ g
(jfr. fig. 35).

DØBEFONT OG PRÆDIKESTOLE

Fig. 45. Krucifiks, o. 1775, udsnit (s. 370). HW fot.
1997. - Kruzißx, um 1775, Ausschnitt.

stor, g r o f t snoet t o r n e k o r n e falder hårets lokker
ned på skuldrene, ansigtet er asketisk m e d lukkede øjne, lille f i s k e m u n d , m o u s t a c h e og lokket
k i n d - og hageskæg (fig. 45). De skrånende, u d strakte a r m e har åbne, f a v n e n d e hænder, og benene er parallelle m e d let f r e m a d b ø j e d e knæ.
Selv om der er søgt n ø j e redegjort for anatomi
og m u s k u l a t u r , er resultatet ikke rigtig n a t u r a listisk, idet m a n overalt f o r n e m m e r den u ø v e d e
skulptørs forfalden til det ornamentale. D e t t e
ses u d p r æ g e t ved det k o r t e lændeklæde, der s o m
det eneste ved figuren b r y d e r s y m m e t r i e n , idet
der ved h ø j r e h o f t e udfoldes en stor flyvesnip.
Korset, 225 cm højt, er glat m e d den n æ v n t e
f o d s t ø t t e fæstnet f o r n e d e n og hele øvre k o r s a r m
dækket af en stor bølget seddel m e d »INRI« i
reliefversaler. Grå karnation m e d en smule blod,
gråsort hår og skæg, f o r g y l d t lændeklæde og
sort kors; sedlen er grå m e d sorte bogstaver.
Krucifiksets anskaffelse er ikke n æ v n t i regnskaberne, m e n må h ø r e til inventarfornyelsen ved
Zinders M a c h h o l m 1768-94; m a n kan eksempelvis s a m m e n l i g n e skæringen m e d altertavlens

Døbefont (fig. 47), r o m a n s k , af granit, 87 cm
høj, k u m m e n s t v m . 75 c m . D e n lysgrå f o d er
b a s e f o r m e t m e d rundbuefelter, der indfattes af
rundstave, m e n s h j ø r n e r n e prydes af små søjlestykker. E n o m l ø b e n d e r u n d s t a v danner o v e r gang til k u m m e n , der er sortnistret, cylindrisk
m e d konisk underdel og en m u n d i n g s r a n d , der
ledsages af tovstav u n d e r platte. H a r m o n i s k f o r d y b n i n g , b u n d e n skrånende m o d et afløbshul i
m i d t e n (tvm. 4,5 cm), s o m nu er u d f y l d t m e d
rustent j e r n . Enkelte s t u m p e r af kalk og hvid
farve. 1717 udstafferede A n d e r s Eskesen f o n t e n .
1855 blev den m a r m o r e r e t af C l e m e n s Toft, 2 2 og
omtales 1866 s o m malet m e d oliefarve, der
b u r d e 'aftages enten m e d sæbelud, saltsyre eller
lignende midler, h v o r v e d stenens f o r m ikke beskadiges'. 4 2 Fontens tidligste placeringer kendes
ikke. O. 1900 stod den ved k o r b u e n s nordside
(jfr. fig. 29), og siden 1935 m i d t for k o r i n d g a n gen på en sokkel af teglstensklinker.
Dåbsfad, 1853, leveret af k o b b e r s m e d B e n t
Møller. 2 2 Fadet er glat, t v m . 68 cm, m e d halvk u g l e f o r m e t f o r d y b n i n g og en fane, hvis rand
har en nyere udvidelse; oprindeligt t v m . 40 cm.
†Dåbsfade. 1651 anskaffedes et tinfad til fonten,
h j e m s k r e v e t fra Lybæk, 2 4 og 1828 betaltes H. A.
Sørensen for et fad og en 'drejels serviet' til b r u g
ved dåben. 2 2 Dåbskande, o. 1850, af tin, 25,5 cm
høj, m e d s v u n g e n t k o r p u s og lavt låg, s o m ender i en knap. N æ v n t 1862 s o m en ' v a n d k a n d e af
tin'. 4 2
Et †fontelåg u d f ø r t e s af 'Zinners (Machholm)
snedker' 1769, da det omtales s o m 'en dæksel til
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Fig. 46. Krucifiks, o. 1775, tilskrevet Zinders Nielsen M a c h h o l m (s. 369). HW fot. 1997. - Kruzifix, um 1775,
Zinders Nielsen Machholm zugeschrieben.
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f o n t e n ' , og året efter blev det anstrøget af J ø r g e n
maler. 2 2
Prædikestol (fig. 48), 1769, u d f ø r t af Zinders
M a c h h o l m og siden 1977 m e d malerier af Bodil
Kaalund. Prædikestolen består af fire fag, der
flankeres af trekvartsøjler, s o m har toskansk
base samt bladkapitæl m e d volutter og hviler på
en h ø j plint m e d bladværk. De store rocaillefelter, på skraveret b u n d , har elementer af b a r o k
akantus. U n d e r profilgesimsen forbindes søjlekapitælerne af fantasifulde, flettede 'snore', der
yderst ender i k n u d e r og løkker, m e n s de ud for
2. felt fra o p g a n g e n danner to hængekvaste.
Stolens b u n d og bærestolpe er fra 1935 ligesom
o p g a n g e n , der har rocaillepanel og ottesidet
mæglerstolpe. B e m a l i n g s o m altertavlen, felterne m e d f ø l g e n d e m o t i v e r af Bodil Kaalund
(det første på opgangen): Sædemanden, D o m m e n s dag, D e n gode hyrde, D e t u f r u g t b a r e f i g e n t r æ samt D e n b a r m h j e r t i g e samaritan. 6 8 E n
læsepult fra 1858 er u d f ø r t af snedker D a v i d
H o l m 2 2 og står i blank eg m e d gråt betræk liges o m gesimsen.

Fig. 47. D ø b e f o n t , romansk, af granit (s. 370). HW
fot. 1997. - Romanische Granittaufe.

F o r u d e n selve stolen u d f ø r t e Zinders snedker
1769 også en †himmel over den. En s m e d og en
m u r e r betaltes for at fæstne alt til v æ g g e n , 2 4
m e n s J ø r g e n maler året efter gav træet en farv e g r u n d e r i n g . 1777 h a v d e prædikestolen e n d n u
ikke fået n o g e n egentlig staffering, og 1783
m a n g l e d e et stykke af indskrifternes ' f o r n ø d n e
ord'. 2 2 1795 h a v d e prædikestolen †malerier af
Kristus og de fire evangelister, 2 1 og 1825 blev
den g e n o p m a l e t i de eksisterende farver. 2 2 1862
oplyses, at den 1769 b y g g e d e prædikestol (malet
årstal?) ' m e d træforsiringer' var opsat m i d t i k i r ken m e d o p g a n g fra den s ø n d r e gang og h a v d e
en dør for trappen - dvs. på h j ø r n e t m e l l e m k o ret og søndre k o r s a r m (jfr. fig. 51). 1889 flyttede
m a n af h e n s y n til et n y t pulpitur (†nr. 6) p r æ d i kestolen til h j ø r n e t af n o r d r e k o r s a r m overfor, 4 2
h v o r den ses egetræsmalet og u d e n h i m m e l på et
fotografi fra o. 1900 (fig. 29).
Sin n u v æ r e n d e plads ved korets sydside fik
stolen 1935, da den stafferedes m e d grå felter og
m a r m o r e r i n g e r , s o m siden har givet plads for
den n u v æ r e n d e bemaling m e d malerier. En †lysearm til prædikestolen, omtalt s o m en ny m e s singlampet, leveredes 1835 af gørtler Laurs Sand
(jfr. s. 390). 2 2 †Beklædning af prædikestolen n æ v nes fra 1776, da den blev ' u d s t o p p e t oven på'.
1838 brugtes 3½ alen ' b r u n silke d a m a s k e r ' og 2
alen lærred, 1855 nævnes r ø d t klæde m e d g u l d tresser og frynser, og 1874 r ø d t klæde m e d g u l d borter. 2 2
†Prædikestole. 1) 1500'erne(?). E f t e r o p s æ t n i n gen af nr. 2 1607 (jfr. ndf.) a f h æ n d e d e kirken
1610-12 overflødigt træ, bl.a. til 'Jep Ollufsen
(snedker?) en f o n d (baldakin?) u n d e r den gamle
prædikstol'. 1613 anføres s o m indtægt 2½ dl. for
en g a m m e l prædikestol. 2 4
2) 1607, ifølge regnskaberne u d f ø r t af en
snedker på f e m ugers kost, m e n s en maler arbejdede på den selvanden i tre uger. M e d opsætningen virkede snedkeren én dag selvanden, en
m u r e r m e s t e r 'færdigede' m u r e n o v e n o v e r o g
i n d m u r e d e en bærestolpe, m e n s der til trappe
brugtes en savdelle, og til smedeløn, s ø m og stål
brugtes 5 m k . 2 4 1623 betaltes en lås til p r æ d i k e stolsdøren, og 1635 f æ r d i g g j o r d e H a n s g u l d s m e d 'lysestagen ved prædikestolen', den ene af
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vistnok to tilhørende lysearme (jfr. s. 388). 1716
indsatte Christen Christensen og 'svenden' en
ny pille u n d e r prædikestolen, og 1723 ' g j o r d e
han to englehoveder og et spir at sætte på himlen
i stedet for andre, s o m var b o r t e ' . Samtidig erstattede en ' t ø m m e r m a n d ' nogle ligeledes b o r t k o m n e lister, inden 'seigr. M a t t h i a s ' (antagelig
Matthias Pedersen) på egen b e k o s t n i n g lod stolen og dens h i m m e l staffere. 1724 blev en s t u m p
g a m m e l t alterklæde b r u g t til beklædning, 1626
gjordes et 'holdetræ' til o p g a n g e n , 2 2 og 1769
kaldtes prædikestolen 'anselig'. 1 7

STOLEVÆRK OG PULPITURER M.M.
Stolestaderne er i deres f o r m e r og kerne fra 1768,
u d f ø r t af Zinders M a c h h o l m , m e n stærkt f o r nyet 1935, da gavlene fik udtrækssæder, ligesom
selve b æ n k e n e m e d let skrå fyldingsryglæn
overalt er nye. Gavlene (fig. 49), 126 cm høje, er
for en væsentlig del gamle, m e d pålagte pilastre
og afsluttende bladpalmet. Ligeledes er dele af
panelerne i m o d koret og gangene gamle; de har
profilfyldinger og krones af opstående bladværk
(jfr. fig. 35). Bemalingen fra 1966 (med senere
afstemning) præges af gråtoner, gavlene har gråblå b u n d , panelerne grønblåt r a m m e v æ r k .

Fig. 48. Prædikestol, 1769 (s. 372), udført af Zinders
Nielsen Machholm, malerier af Bodil Kaalund 1977.
HW fot. 1997. - Kanzel, 1769, Arbeit von Zinders Nielsen Machholm, Malereien von Bodil Kaalund 1977.

U n d e r arbejdet 1768 var Zinders snedker m e d
en svend og en d r e n g på kost fra 5. april til
29. sept. hos kirkeværgen, der f o r u d e n k a m m e r
og senge gav d e m f o r n ø d e n kost m e d øl og
brændevin. Værgen leverede også snedkeren
tørre fjæle 'både g o d e og ringe' til staderne, hvis
†låger først u d f ø r t e s det følgende år, m e n s en
egentlig staffering lod vente e n d n u nogle år. 24
Stoleregistret 1783, o m f a t t e n d e hen ved 100 stader, afsluttes m e d o r d e n e 'hvad m a n d og k v i n dekøn, s o m her ikke findes anført at svare n o g e t
til kirken, søger stolestade i tårnet og i k o r s k i r ken næst ved begravelsen'. 2 2 Stadernes u d s t r æ k ning f r e m g å r af en rekonstrueret indretningsplan o. 1800 (fig. 51), der tillige viser placeringen af ti †lukkede stole og pulpiturstole, s o m
siden o. 1700 var indrettet af de bedre familier
(jfr. ndf.). 1825 blev stolestaderne malet lyseblå
' m e d en m ø r k fod', 2 2 og 1866 m å t t e stolene repareres flere steder, m e n s der i hver mandsstol

Fig. 49. Stolegavle, 1768, udført af Zinders Nielsen
Machholm (s. 373). HW fot. 1997. - Gestühlswangen,
1768, Arbeit von Zinders Nielsen Machholm.
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opsattes fire †hatteknager i f o r m af bøjler. Staderne var 1883 i dårlig stand m e d en afslidt og
falmet bemaling, h v o r f o r der 1889 foretoges en
v i d t g å e n d e fornyelse m e d svensk f y r og afsluttende egetræsmaling. 4 2 Stadernes f r e m t r æ d e n
herefter ses på ældre fotografier (jfr. fig. 29) og
på planer og snit 1930 (fig. 14-21). 1935 blev de
atter stærkt f o r n y e t og n y m a l e t i gråtoner, der
1966 m å t t e vige for den n u v æ r e n d e lidt lysere
staffering. Et antal løse stole er fra 1935. †Løse
stole. 1905 betaltes træhandler J o h . H a n s e n for 30
'feltstole' til kirken. 8 0 1908 opsattes ved v æ g g e n e
o m k r i n g alteret †bænke m e d †vægpanel bagved
(jfr. fig. 29). 8 0
†Stolestader. 1595 u d f ø r t e s 'skamler', og 1609
leverede en snedker to stole, m e n s to snedkere
1622 var beskæftiget 12 dage m e d at 'flytte og
f o r f æ r d i g e skamler'. 1632 omtales en stol i s ø n d re kapel, 1635 skamlerne 'ved n ø r r e k i r k e d ø r ' ,
og 1648 nævnes skolemesterens stol. 2 4 1691 f o r synede v æ r g e n staderne m e d 35 stolelåger, hvilket m e d f ø r t e en a n m æ r k n i n g i regnskaberne
o m , at b e k o s t n i n g e n h a v d e været unødig, 'og
kirkens midler (var) til u n y t t e b o r t v e n d t ' . 1700
nævnes K n u d Langs 'indelukte stol' s o m den
første af kirkens †lukkede stole (jfr. ndf.), og
1718 klagedes over, at Frands Rosenbergs begravelse i n o r d r e k o r s a r m h a v d e berøvet kirken
seks stole (jfr. s. 405). 2 8 1728 blev kirkestolene
repareret m e d træ og lister' fra øverst til nederst'
tillige m e d en del rygstykker, s o m var rådne;
arbejdet var n ø d v e n d i g t , før m a n s a m m e år
k u n n e staffere staderne. 2 2 1764 anfører stoleregistret kvindestolene, fordelt m e d to rækker à ti
stole øst for korskirken, syv i skibets nordside
og tre i » N ø r Capelle« øst for gangen. 20
m a n d s s t o l e fordelte sig m e d seks i skibets s y d side, seks i tårnet (to i syd, fire i nord), og i
»Sønder Capellen« otte, h v o r a f de syv stod vest
for gangen. D e n øvrige plads var først og f r e m mest optaget af otte l u k k e d e stole (jfr. ndf. samt
fig. 51 nr. 1-8). 1765 tog snedker H e n r i k Sindbæk sig af staderne, således 'at m a n til videre
kan sidde på d e m ' , 2 4 og 1768 blev de udskiftet.
†Præste- og skriftestole. 1) N æ v n t 1631 s o m
præstens stol; 24 1687 k o m en ny delle i skriftestolen, 2 8 der 1724 kaldtes m e g e t slet. 22 2) 1724,

u d f ø r t 'på præstens f o r b ø n ' s o m en ny skriftestol, idet pastor H a n s R o s e n b e r g selv betalte
stafferingen. 2 2 Da denne også o m f a t t e d e alterb o r d og -skranke, må skriftestolen antages at
have stået lige op ad alteret, f o r m e n t l i g i n o r d
(jfr. fig. 51). 1729 anskaffedes en †knæleskammel
m e d læderbetræk til skriftestolen, s o m 1777
kaldtes ' g a m m e l , såre ringe og så g o d t s o m faldefærdig'. 2 2 3) 1780, u d f ø r t af Z i n d e r s M a c h h o l m . 2 2 1799 anskaffedes et par gardiner til den,
og 1825 repareredes 'præstestolen' og f o r s y n e des m e d nyt †bord og en ny †lænestol af eg i stedet
for den gamle ubrugelige. 2 2 Skriftestolen n æ v nes 1862 u n d e r Jens Jeginds epitafium (*(†)nr.
2), dvs. ved korets n o r d v æ g (jfr. fig. 51). 1866
repareredes gulvet i præstestolen, der 1876 blev
fjernet, idet præsten i stedet fik indrettet plads
bag det f r e m r y k k e d e alter. 42
En degnestol er u d f ø r t 1935 m e d g e n b r u g af to
stolegavle og 1988 forsynet m e d tre malerier af
Bodil Kaalund, visende »Det evige halleluja«
m e d i n s t r u m e n t e r n e harpe, basun o g t a m b u r i n .
I k o r i n d g a n g e n øst for sakristidøren (jfr. fig.
50).
†Degnestole. 1) 1723 var degnestolen e n d n u
ikke 'forfærdiget', 7 3 1777 betegnedes den s o m
g a m m e l og såre ringe. 2 2 2) 1780, u d f ø r t af Z i n ders M a c h h o l m . 1825 blev den repareret af snedker Jens Peter Braae, og 1834 fik den f o r n y e t
gulvet; 2 2 borttaget 1876 s a m m e n m e d præste- og
skriftestolen, h v o r m e d den tydeligvis u d g j o r d e
et par (jfr. fig. 51). 83
†Lukkede stole og pulpiturstole nævnes tidligst
1700, da K n u d Langs 'indelukkede stol' blev
overtaget af Lucas Andersen N o r s 8 4 og Jens
W a n d b o r g . 2 8 M å s k e var der da tale om en stol på
orgelpulpituret (†nr. 1). De lukkede stole lader
sig generelt vanskeligt identificere, og først m e d
stoleregistre fra 1759 og 1764 er det m u l i g t at
danne sig overblik over de da otte stole, der er
anført m e d tallene 1-8 på indretningsplanen o.
1800 (fig. 51). De fandtes dels på orgelpulpituret
(†nr. 1), u n d e r det (†nr. 2-3), i søndre k o r s a r m s
stoleværk (†nr. 4-6) og i n o r d r e k o r s a r m s s y d v e stre hjørne, h v o r én stod på gulvet (†nr. 7) m e d
en anden opsat s o m pulpiturstol ovenpå (†nr. 8).
En æ n d r i n g o. 1790 lader sig ikke n æ r m e r e be-
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Fig. 50. Indre set m o d vest. HW fot. 1997. - Kircheninneres gegen Westen.

stemme, men medførte indretning af nyt 'østre'
og 'vestre' pulpitur med lukkede stole, hvorfra
må stamme dele af de nuværende pulpiturers rocaillebrystninger (jfr. pulpitur nr. 1-2 og †pulpiturer nr. 3-7). To pulpiturstole (†nr. 9-10) havde
hver sin indgang fra kirkegården, hhv. i kirkens
n o r d m u r øst for korsarmen og sydligst i dennes
vestmur (jfr. s. 353) og må have været opsat
over staderne i skibets nordside øst og vest for
indgangen til nordre korsarm (jfr. fig. 51 †nr.
9-10). Arrangementet, m e d plads til to familier
på hvert af pulpiturerne, gjorde den ældre pulpiturstol i nordre korsarms sydvesthjørne (†nr. 8)
ubrugelig, men ikke stolen under den (†nr. 7.),
der stadig havde et rimeligt udsyn under den
nye vestre pulpiturstol. D e r i m o d medførte de
nye attraktive pulpiturstole lige over for prædikestolen vanskeligheder med udlejningen af de

tre lukkede stole i søndre korsarm (†nr. 4-6).
1813 og 1825 kunne k u n én af dem udlejes (†nr.
6). 1825 havde de ældre og yngre loger endnu en
forskellig bemaling, idet der ønskedes rådet bod
på, at 'nogle af de indelukkede stole' havde en
'upassende og stærkt afstikkende farve'. 1854
blev alle lukkede stole og pulpiturer fjernet,
bortset fra †nr. 2-3 under orgelpulpituret og den
østre pulpiturstol (†nr. 9). I forbindelse med arbejderne fremgår, at der mellem to af de lukkede
stole i søndre korsarm havde været et 'panel og
loft', som nu også blev nedtaget. 1876 blev også
den østre pulpiturstol (†nr. 9) fjernet, 2 2 og endelig må to stole under det gamle vestpulpitur
være borttaget ved dets fornyelse som orgelpulpitur 1909.
Da der savnes holdepunkter for nærmere datering af de fleste lukkede stole, gør rækkeføl-
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g e n i k k e k r a v p å a t v æ r e k r o n o l o g i s k . F o r †nr.

b e g r a v e l s e n r . 2), h v i s ' i n d e l u k k e d e s t o l ' 1700

1-8 gælder, h v o r intet andet anføres, at de tid-

blev overtaget af Lucas N o r s og Jens W a n d b o r g

ligst k a n i d e n t i f i c e r e s i s t o l e r e g i s t r e t 1759, m e n s

(jfr. o v f . ) . 7 3 1726 s y n e s s t o l e n b r u g t a f s i d s t -

†nr. 9 - 1 0 s o m n æ v n t m å v æ r e k o m m e t til o .

nævntes søn, Laurits Wandborg,85 og Niels Ja-

1790.
1) På o r g e l p u l p i t u r e t i v e s t ( † p u l p i t u r n r . 1),

c o b s e n , h v i s t i l b u d o m 1 0 r d l . til o r g e l v æ r k e t s
staffering i h v e r t fald antyder, at de h a v d e en

m å s k e indrettet allerede i slutningen af 1600'erne

egeninteresse i,

af K n u d L a n g (jfr. †gravsten nr. 10 og † m u r e t

s k æ m m e d e s t o l e n (jfr. n d f . n r . 2 - 3 ) . P u l p i t u r s t o -

at orgelfacadens tilstand ikke

Fig. 51. Indretningsplan o. 1800. A. Alter med altertavle 1780 (s. 364). B. †Præste(skrifte)- og †degnestole 1780
(s. 374). C. Korbuekrucifiks (s. 369). D. Prædikestol 1769 (s. 372) med lysearm(e). E. Stolestader fra 1768 (s.
373). F. †Orgelpulpitur med †orgel nr. 2 fra 1772 (s. 380, 382). G. Latinskoletavle opsat af Iver Christensen o.
1650 (s. 384). - Lysekroner (s. 385-88): H. N r . 1, o. 1575. I. N r . 2, o. 1600, skænket 1708 af studiosus Gregers
Knudsen Lang. J. N r . 3 fra o. 1650 midt i »korskirken«. K. Nr. 4, 1661, skænket af borgmester O l u f Jepsen og
hans hustru Maren Christensdatter. L. N r . 5, 1731, skænket af O l u f Peter Jepsen Kabbel og hans hustru Ingeborg
(før 1759 i skibets vestfag?). M. †Nr. 1, o. 1700-50, skænket 1759. N. †Åben begravelse 1718 for provst Frands
Rosenberg (s. 404). - Tallene 1-10 angiver placeringen af de †lukkede stole og pulpiturer (s. 374-77). Epitafier: a.
†Nr. 1, o. 1619, over sognepræst Peder Gregersen (s. 398). b. †Nr. 3, o. 1630, over Maren Jørgensdatter,
formentlig glasmalet (s. 399). c. †Nr. 4, 1633, over ukendt (s. 399). d. N r . 1, o. 1648, over borgmester Simon
Christensen og hans hustru Kirsten Mogensdatter (s. 394). e. *(†)Nr. 2, o. 1675, over sognepræst Jens C h r i stensen Jegind, hans hustru Cathrine Olsdatter og hendes 1. m a n d kapellanen Bertel Nielsen Fistler samt 14 b ø r n
(s. 396). 1:300. Tegnet af MN 1999. - Einrichtungsplan, um 1800. A. Altar mit Altarbild 1180. B. †Pastoren(Beicht)und †Küsterstühle 1180. C. Triumphkreuz. D. Kanzel 1169. E. Gestühl, 1168. F. †Orgelempore mit †Orgel Nr. 2,
1112. G. Lateinschuletafel, errichtet von Iver Christensen um 1650. - Kronleuchter: H. Nr. 1, um 1515. I. Nr. 2, um
1600, gestiftet von Studiosus Gregers Knudsen Lang 1108. J. Nr. 3, um 1650. K. Nr. 4, 1661, gestiftet von Biirgermeister
Oluf Jepsen und seiner Frau Maren Christensdatter. L. Nr. 5, 1131, gestiftet von Oluf Peter Jepsen Kabbel und seiner Frau
Ingeborg (vor 1159 im westlichen Langhausjoch?). M. †Nr. 1, um 1100-50, gestiftet 1159. N. †Offenes Begräbnis 1718für
Probst Frands Rosenberg. - Die Ziffern von 1 bis 10 zeigen †Logen an. - Epitaphe: a. †Nr. 1, um 1619, für Pfarrer Peder
Gregersen, b. †Nr. 3, um 1630, für Maren Jørgensdatter, vermutlich Glasmalerei. c. †Nr. 4, 1633, für einen Unbekannten.
d. Nr. 1, um 1648 für Biirgermeister Simon Christensen und seine Frau Kirsten Mogensdatter, e. *(†)Nr. 2, um 1615, für
Pfarrer fens Christensen Jegind, seine Frau Cathrine Olsdatter und deren ersten Ehemann, Kaplan Bertel Nielsen Fistler,
sowie 14 Kinder.
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len, der f o r m e n t l i g o m f a t t e d e en loge på hver
side af orglet (jfr. fig. 51), synes imidlertid først
u t v e t y d i g t n æ v n t 1759, da den anføres m e d
plads til f e m personer. 1762 fæstedes stolen af
»Jytte Maris og Sr. Peier Jensen«, 2 2 og 1764 fæstede 'Jacob Svindt' for sig selv og sin h u s t r u to
stader 'i den lukte stol på loftet eller p u l p i t u ret'. 2 4 N e d t a g e t 1854. 22
2-3) U n d e r orgelpulpituret, i hhv. n o r d (nr. 2)
og syd (nr. 3). Stolene, eller i det m i n d s t e én af
d e m , synes at have eksisteret 1726, da 'Seigr.
Matthias Pedersen h a v d e ladet anstryge sin indelukte stol' og J e p p e Kabbel ligeledes pulpituret. 8 6 N r . 2 h a v d e indretning til 3 personer og
tilhørte før 1759 f r u k a m m e r r å d i n d e Pedersen,
der i stolen b r u g t e egen lysekrone (†nr. 1), s o m
hendes arvinger dette år skænkede til kirken.
1760 lejedes stolen af A n n e Sophia Schousboe,
1813 af C h r . A g g e r s b o r g , 1866 for otte år til p r o k u r a t o r C. O. Christensen. N r . 3, m e d plads til
to personer, blev 1813 lejet af forvalter Falk,
1866 af e n k e m a d a m e Weibel. Fjernet 1909. 22
4) Før 1757, i s ø n d r e k o r s a r m s vestlige del,
indrettet til 2 personer. N æ v n t 1757, da S i m o n
A n d r u p b r u g t e den. 2 2 N e d t a g e t 1854. 22
5) I søndre k o r s a r m s vestlige del, indrettet til
to personer. N e d t a g e t 1854. 22
6) Før 1757, i søndre k o r s a r m s østlige del. I
forbindelse m e d at Peder Jensen og hans h u s t r u
fæstede den 1757, omtales stolen s o m v æ r e n d e
'bag kirkedøren'. N e d t a g e t 1854. 22
7) På vestsiden i n o r d r e k o r s a r m (under †nr.
8), til to personer, 1764 udlejet til Niels Jacobsen
og hans h u s t r u på livstid. N e d t a g e t 1854. 22
8) En pulpiturstol på vestsiden i n o r d r e k o r s a r m (over †nr. 7), n æ v n t 1764 s o m en 'lukt stol
eller pulpitur', o p f ø r t af Niels Jacobsen og hans
hustru. 2 4 Stolen h a v d e vistnok u d v e n d i g a d g a n g
via en dør i korsfløjens v e s t m u r . En sådan dør
gav i h v e r t fald efter o. 1790 a d g a n g til denne
stols afløser, kirkens vestre pulpiturstol (†nr.
10), der o. 1790 blev o p f ø r t f o r a n den i skibet.
D e n gamle pulpiturstol blev øjensynligt bibeholdt s o m en art f o r g a n g til den n y e og først
nedtaget s a m m e n m e d d e n n e 1854. 22
9) O.1790, over staderne i kirkens nordside
øst for k o r s a r m e n , m e d egen i n d g a n g fra kirke-

Fig. 52. †Skab, begyndelsen af 1500'erne, udskårne
våbener på lågen (s. 378), måske for biskop Iver
M u n k (1499-1536). Tegning i Søren Abildgaards notebog. - †Schrank, Anfang 16. Jhd., geschnitzte Wappen
vielleicht für Bischof Iver Munk (1499-1536).

gården u d e n f o r (jfr. fig. 13). 1817 blev 'vesterste
halve del af det østerste p u l p i t u r ' fæstet af enkem a d a m Helene Smidt, og 1823 m å t t e Jens Peder
Braae reparere stoledøren til østre pulpitur. 2 2
1866 blev stolens vestre halvdel udlejet til j u stitsråd C. B. Claudi, den østre til k ø b m a n d
H. C. Schou. 2 2 S a m m e år hed det om pulpiturstolen, ' m e d i n d g a n g u d v e n d i g fra', at den 'vansirede kirken og b u r d e borttages, samt døren
tilmures'. 4 2 D e t skete 1876, 22 idet panel m e d r o caillefelter genbrugtes i senere pulpiturer (†nr.
5-7 samt nr. 1-2).
10) O.1790, over staderne i kirkens nordside
vest for k o r s a r m e n , m e d egen i n d g a n g fra kirk e g å r d e n via †nr. 7-8. 1825 var stolens østlige
halvdel udlejet til justitsråd F. C. Schönau, den
vestlige til m a d . A g g e r s b o r g . 1854 blev pulpituret nedtaget, idet panelet skulle genbruges til
de n y e stolestader, der m å t t e udføres i stedet
(jfr. pulpiturer). 2 2 Panel m e d rocaillefyldinger
g e n b r u g t e s efterfølgende i senere pulpiturer
(†nr. 5-7 samt nr. 1-2).
Pengeblok (fig. 53), 1770, u d f ø r t af Zinders
M a c h h o l m , 82 cm høj. B l o k k e n u d g ø r e s af en
udsvejfet egetræsfod, s o m har b l a d o r n a m e n t e r
på de to sider, og bærer en jernbeslået kasse af
t e r n i n g f o r m , der oventil har jernlåg m e d p e n getragt og tre overfaldslukker. Malet i gråtoner
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s o m stolestaderne. Til Zinders snedkers arbejde
m e d de fattiges blok leverede Jens Stiernhielm
(på Kabbel, N ø r l e m sogn) 1770 egestok, j e r n plade og s ø m . 1855 betaltes C l e m e n s Toft for at
m a r m o r e r e blokken, 2 2 der 1862 nævnes i korets
sydside m e d en bemaling, s o m 'forestiller granit'. 4 2 B l o k k e n , der fik egetræsmaling 1889, 22
står nu i t å r n r u m m e t s sydvesthjørne.
†Pengeblokke. 1637
m e d h v a d der blev til
almisseposen. 2 4 1724
ges blok, og 1764 til

skulle orglet holdes i stand,
overs fra p e n g e b l o k k e n og
gjordes nøgler til de fattien af blokkens låse. 22

†Pengebøsser. 1856 købtes to blikbøsser, der
opsattes inden for kirkedøren, 1914 fire zinksparebøsser, s o m året efter blev hvidlakeret. 2 2
†Pengetavler. 1587 betaltes for 'tavlen til de fattige folk', 2 4 1750 m å t t e en 'forfalden tavle o m gøres', og 1825 leverede snedker Peder Jensen to
n y e pengetavler. 2 2

Fig. 53. Pengeblok, 1770, u d f ø r t af Zinders Nielsen
M a c h h o l m (s. 377). HW fot. 1997. - Opferstock, 1770,
Arbeit von Zinders Nielsen Machholm.

†Klingpunge. 1637 omtales i forbindelse m e d
p e n g e b l o k k e n (jfr. ovf.) også kirkens 'almisse'

24

pose .
†Kister. 1596 blev kirkekisten beslået, og 1634
betaltes M o g e n s snedker for 'et skrin at gøre
færdig udi kirkens kiste', s o m 1641 blev 'sværtet'. 2 4 1724 gjordes nøgler til kirkekisten, s o m i
inventariet 1735-36 sagdes at r u m m e messeklæderne. 2 2
†Skab, første del af 1500'erne, 'ved siden af
alteret', f o r m e n t l i g et vægskab, lågen m e d v å b e ner for L a n g e - M u n k og Stjerne-Juel, s o m Søren
Abildgaard aftegnede i sin n o t e b o g (fig. 52). Rimeligvis var der tale om stiftsbispen Iver M u n k s
våbener, e f t e r s o m D a n s k e Atlas direkte taler om
'biskop Iver M u n k s fædrene o g m ø d r e n e våben
i træ u d h u g n e ' , 1 7 ligesom bispens våben vides at
have været tilsvarende placeret på en låge til et
†skab bag alteret i H o l s t e b r o kirke (s. 257). N å r
der alligevel kan være tvivl om identifikationen,
skyldes det de to våbeners courtoisie-vending
m o d hinanden, der b u r d e f o r u d s æ t t e den f æ d rene eller m a n d l i g e slægts våben til (heraldisk)
højre, ikke s o m i Abildgaards gengivelse til v e n stre (jfr. v å b n e r n e på bispegravstenen, DK Ribe
596 m e d fig. 423). En o m b y t n i n g fra tegnerens
side k u n n e være en k æ r k o m m e n forklaring,
bl.a. fordi der efter skabets placering b ø r have
været tale om et †messeskab, h v o r p å m a n s o m
regel ville f o r v e n t e at finde stiftsbispens våben. I
m o d s a t fald k u n n e der også være tale om alliancevåbener (mands + kones), eventuelt for Kjeld
Iversen Juel (†1536) i Varde og hans h u s t r u K a ren L a n g e - M u n k eller for et af deres b ø r n , således Niels Juel eller Iver Juel (1495-1556). 87
Dørfløje. 1) (Fig. 55), o. 1775, siden 1935 i d ø ren til sakristiet, h ø r e n d e til Zinders M a c h h o l m s
arbejder, eventuelt oprindelig til en †lukket stol
eller et pulpitur (jfr. ovf.). D ø r f l ø j e n , 185x63
cm, har to rocaillefyldinger og afsluttes m e d en
let svajet fladbue. D ø r f l ø j e n er ind m o d kirken
indsat i et bredt gerigt, 242x107 cm. B e m a l i n g
s o m stolestaderne; i f y l d i n g e r n e er siden 1977
malerier af Bodil Kaalund, Helligåndsduen (foroven) o g j o m f r u Maria m e d Jesus o g Johannes. 6 8
2) 1935, fløjdør m e l l e m skib og t å r n r u m , i r o k o kostil, r u n d b u e t , hver fløj m e d en nedre spejl-
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Fig. 54. Nordre korsarm, interiør m o d nord med lysearme (s. 389, nr. 3-4), latinskoletavle o. 1650 (s. 384) og
pulpitur nr. 2 (s. 380), der er udført 1935 med genbrugt brystning fra ældre †pulpiturer. HW fot. 1997. Nördlicher Kreuzßügel, Interieur gegen Norden mit Wandleuchtem, Lateinschuletafel um 1650 und Empore Nr. 2, ausgefiihrt 1935 unter Wiederverwendung der Brüstung aus älteren †Emporen.

fylding og en øvre h ø j f y l d i n g , der har g e n n e m b r u d t r u d e m ø n s t e r o m k r i n g stjerne. Malet svarende til stolestaderne. 3) 1935, fløjdør i samtidigt v i n d f a n g ud for s y d d ø r e n , s o m dette u d f ø r t
i klassicerende stil og malet svarende til stolestaderne; vindfangets frise har malet dekoration
m e d bladværk og b l o m s t e r af Bodil Kaalund.
†Dørfløje. 1598 indkøbtes 'stangstål' til 'kirkedøren', og 1622 sattes hængelåse for t å r n d ø r e n
og døren op til orglet. 1631 opsattes en ny kirkedør, s o m blev beslået m e d j e r n for 18 m k . 2 4 1721
blev b r u g t 'beg til b e g g e kirkedøre, s o m af solen
var f o r b r æ n d t ' , o g Niels s m e d m å t t e o m h æ n g e
'den gamle, s o m var udfalden'. 2 2 1757 og 1761
blev j e r n v æ r k e t istandsat på 'søndre k o r s k i r k e d ø r ' , og 1768 f o r n y e d e m a n den vestre kirkedør

m e d ' g o d e egeplanker', j e r n og beslag. 2 4 1878
fornyedes kirkens vestdøre, både den ydre, der
var af fyr, og en fløjdør mellem v å b e n h u s og
skib. 4 2
Pulpiturer. 1) O r g e l p u l p i t u r , 1935, i kirkens
vestende (jfr. fig. 50), i rokokostil. I brystningen
indgår panel fra o. 1790, der må hidrøre fra l u k kede pulpiturstole (†nr. 9-10) og have været genb r u g t i senere pulpiturer (†nr. 5-7). Pulpituret
har svajet brystning, der springer f r e m i en bue
foran i n d g a n g e n og prydes af ni felter m e d r o cailler (delvis fra o. 1790); det midterste større
felt p r y d e d e indtil 1933 †pulpitur nr. 6 (jfr. fig.
56). Pulpituret, der hviler på m u r b j æ l k e r og to
enkle søjler, er i forbindelse m e d orgelfornyelsen 1999 udvidet m e d 80 cm i øst og har o p g a n g
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i n o r d . Træværkets bemaling i gråtoner og lidt
blåt svarer til stoleværkets, m e n s felterne siden
1981 er u d s m y k k e t m e d g a m m e l t e s t a m e n t l i g e
m o t i v e r af Bodil Kaalund. Fra syd ses Skabelsen, A d a m og Eva, Kain og Abel, D e n b r æ n dende t o r n e b u s k , M o s e s m e d de ti bud, D a n s e n
om guldkalven, Saul og David, J o b s prøvelser
s a m t Esajas og serafen.
2) 1935, ved n o r d r e k o r s a r m s gavlvæg, i r o kokostil (jfr. fig. 54). I brystningen, der har otte
rocaillefelter, indgår panel fra o. 1790, der må
s t a m m e fra l u k k e d e pulpiturstole (†nr. 9-10) og
have været g e n b r u g t i senere pulpiturer (†nr.
5-7). Pulpituret, der hviler på m u r b j æ l k e r og en
u n d e r b y g n i n g m e d vindfang, har o p g a n g i øst.
T r æ v æ r k e t er malet svarende til stolestaderne,
felterne siden 1981 m e d nytestamentlige m o t i v e r

af Bodil Kaalund. En N a d v e r s c e n e strækker sig
over de fire midtfelter, m e n s m a n i vest ser Jesu
fødsel og dåb, i øst Jesu nedtagelse af korset og
Pinsedag.
†Pulpiturer. 1) 1584-85, i skibets vestende, o m talt s o m et 'loft', h v o r p å en snedker arbejdede i
15 dage på kost og løn, en anden i 9 dage, bl.a.
m e d 'nye skamler'. Pulpituret, der således fra
første færd r u m m e d e stole, blev 1622 n y i n d r e t tet s o m orgelpulpitur (jfr. †orgel nr. 1-3). 1623
gjordes 'holdetræ' til pulpituret, 2 4 h v o r p å der
m å s k e e n d n u i slutningen af 1600'erne indrettedes en lukket stol (†nr. 1) i f o r m af to kabiner
flankerende orglet. N å r Matthias Pedersen og
J e p p e Kabbel 1726 lod pulpituret male på egen
bekostning, skyldtes det f o r m o d e n t l i g , at de
selv h a v d e plads i andre lukkede stole u n d e r det
(†nr. 2-3, j f r . fig. 51). 1764 repareredes 'trappen
til loftet', og efter orgelfornyelsen 1772 (jfr. †orgel nr. 2) blev pulpituret g r u n d i g t istandsat
1794, da der indsattes to n y e 'egetræs-piller' u n der det, inden Zinders M a c h h o l m o v e r s t r ø g o r gelværket og pulpituret to gange. Småreparationer ved snedker Jens Peter Braae gik f o r u d for
den almindelige n y m a l i n g 1825. 22 1854 blev den
lukkede stol på pulpituret nedtaget, og 1889-91
flyttedes orglet til s ø n d r e k o r s a r m s pulpitur
(†nr. 6). U d s k i f t e t ved orglets tilbageflytning
1909 (jfr. †nr. 7).
2) Før 1759, pulpiturstol (†nr. 8) i n o r d r e
k o r s a r m s s y d v e s t h j ø r n e (jfr. fig. 51).
3-4) O.1790, pulpiturstole (†nr. 9-10) over
skibets stoleværk i n o r d - øst og vest for i n d gangen til n o r d r e k o r s a r m (jfr. fig. 51). E f t e r
n e d t a g n i n g e n 1854 og 1876 er panel m e d rocailler fra stolene blevet g e n b r u g t i †nr. 5-7 og i n d går siden 1935 i kirkens n u v æ r e n d e pulpiturer
(jfr. fig. 50, 54).

Fig. 55. Dørfløj, o. 1775 (s. 378), nu til sakristiet,
oprindelig formentlig tilhørende en †lukket stol eller
et †pulpitur. HW fot. 1997. - Türßügel zur Sakristei,
um 1775.

5) 1876, ved n o r d r e k o r s a r m s gavlvæg, i n d rettet til ca. 30 personer. 2 2 Pulpituret hvilede på
to affasede stolper, havde o p g a n g i n o r d v e s t og
b r y s t n i n g m e d rocaillefelter, der var g e n a n v e n d t
fra †nr. 4-5. Pulpituret ses på et fotografi fra o.
1930 (i N M ) m e d egetræsmaling og to lampetter
fæstnet til brystningen. E f t e r n e d t a g n i n g e n 1933
er brystningens r o k o k o p a n e l til dels g e n b r u g t i
kirkens n u v æ r e n d e pulpiturer (jfr. fig. 50. 54).
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6) O r g e l p u l p i t u r , 1889, o p f ø r t ved søndre
k o r s a r m s gavlvæg (fig. 56, j f r . fig. 15), af svensk
fyrretræ, ' d o g kan der anvendes g a m m e l t m a t e riale, og h v a d der er tilbage af billedskærearbejde til fyldinger på forsiden lige s o m på det
andet pulpitur' (†nr. 5). Trappen, i s y d v e s t h j ø r net, skulle bygges i to løb m e d repos, trappeåbningen omgives m e d r æ k v æ r k , o g u n d e r pulpituret skulle m i d t f o r indrettes en ' f o r g a n g eller
entré' m e d en ny dobbeltdør. Selve pulpituret
skulle males m e d egetræsfarve, dets underside
og b æ n k e n e på det m e d stenfarve. 2 2 E f t e r at o r g let 1909 var borttaget, viser et f o t o g r a f i pulpituret (fig. 56) næsten svarende til n o r d r e k o r s a r m s (†nr. 5). D e t hvilede på fire affasede stolper
og havde i brystningens midterste, større rocaillefylding fæstnet en figur af Kristus m e d sejrsfanen, der oprindelig var u d f ø r t af Zinders
M a c h h o l m s o m t o p f i g u r til altertavlen (jfr. fig.
36). Efter pulpiturets n e d t a g n i n g 1933 har K r i stusfiguren 1935 atter fået sin gamle plads, og
dele af den gamle r o k o k o b r y s t n i n g er g e n b r u g t
e n d n u en gang i det n u v æ r e n d e orgelpulpitur.
7) O r g e l p u l p i t u r , 1909, i skibets vestende, o p ført til afløsning af †nr. I. 2 2 Pulpituret o m f a t t e d e
halvdelen af skibets vestfag og h a v d e o p g a n g i
det bagved liggende t å r n r u m s s y d ø s t h j ø r n e (jfr.
fig. 12). Brystningens m i d t p a r t i m e d orgelfacaden sprang f r e m i en let bue, m e n s yderpartierne
havde hver to rocaillefyldinger, s o m f o r m e n t l i g
u d g j o r d e s af g e n b r u g t panel. Pulpituret var egetræsmalet. N e d t a g e t ved kirkens o m b y g n i n g
1933-35.

ORGLER
Orgel, 1999, m e d 29 s t e m m e r , to manualer og
pedal, b y g g e t 1999 af P. G. Andersen & B r u h n ,
Årslev, m e d genanvendelse af orgelfacaden fra
1935.
Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Salicional 8'
Oktav 4'

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Spidsfløjte 4'
Quint 2 2/3'
O k t a v 2'
Mixtur IV
Trompet 8'

Svelleværk
Rørfløjte 8'
Viola de Gamba 8'
Vox Celeste 8'
Principal 4'
Kobbelfløjte 4'
Nasat 2 2/3'
Gemshorn 2'
Terts 1 3/5'
Sivfløjte 1'
Scharf III
Dulcian 16'
O b o 8'
Clairon 4'
Tremulant

Pedal
Subbas 16'
Oktavbas 8'
Gedakt 8'
Hintersatz 4'
Fagot 16'
Trompet 8' 88

Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - f ' . Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.
Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Setzeranlæg.

D e n historiserende orgelfacade fra 1935, tegnet af
H o t h e r Paludan, er femdelt, m e d tre tårne og to
felter, og prydes af snitværker i rokokostil. C e n traltårnets k r o n e n d e rocaillegavl (fig. 57) må
f o r m e n t l i g s t a m m e fra †orgel nr. 2; indtil 1933
sad den i stoleværket. 8 9 Bemalet i gråtoner m e d
f o r g y l d t e detaljer. Centraltårnets topprydelse
bærer Christian X ' s navnetræk, og på sidetårnene læses årstallene »1935« og »1970«, alt i guld
på blå b u n d . 9 0 P r o s p e k t p i b e r n e fra 1999 er indsat
i stedet for †attrappiber af sølvbronzeret zink.
Orgelhuset, der bagtil er bredere end facadepartiet, er fra 1999. På pulpitur (nr. 1) i skibets vestende.
†Orgler. 1) B r u g t instrument(?) opstillet o.
1626 af Joannes orgelmester. 9 1 D e t t o g antagelig
skade ved tårnbranden 1683, i hvert fald genn e m g i k det 1689 en større reparation, u d f ø r t af
Albert J o h a n s ø n fra Skanderborg; 9 2 1724 fik det
tre n y e bælge. 9 3 †Orgelfacade. Selv om orglets
'gardiner' omtales 1689, synes facaden d o g snarere at have haft fløjdøre, u d f o r m e t s o m stofklædte r a m m e r . 1626 indkøbtes hængsler til o r gelværkets døre, 1632 købtes og syedes 5 alen
g r ø n t klæde til at 'drage om orgelværket', 2 4 og
1689 hedder det, at orglets gardiner af g r ø n t
klæde blev udskiftet m e d n y e af b r o g e t kattun, 9 4
1726 blev orglet stafferet og forsynet m e d to nye
'døre eller vinger' for piberne, da de gamle var
rådne og itu, (til dette f o r m å l indkøbtes 7 alen
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Fig. 56. Søndre korsarm o. 1930 med lysekrone nr. 2 (s. 386) og †pulpitur nr. 6 (s. 381), opført 1889 som
orgelpulpitur med genbrugt rokokopanel og altertavlens topfigur (jfr. fig. 36) fæstnet midt på brystningen.
Hother Paludan fot. - Südlicher Kreuzflügel um 1930 mit Kronleuchter Nr. 2 und †Empore Nr. 6, errichtet 1889 als
Orgelempore mit wiederverwendetem Rokokopaneel und Spitzenfigur vom Altarbild (vgl. Abb. 36).

ny lybsk dug), 2 2 og 1757 m å t t e disse døre u d skiftes, e f t e r s o m de ' h v e r k e n k u n n e lukkes op
eller til', (hertil anvendtes fire egestave og fire
alen blåt lærred). 9 5 På †pulpitur nr. 1 i skibets
vestende.
2) 1772, b y g g e t af A m d i W o r m , E n g u m . Prisen, 600 rdl., tyder på en størrelse o m k r i n g 12
s t e m m e r . E f t e r at m a n i en årrække h a v d e haft
p r o b l e m e r m e d orglet, der til stadighed blev beskadiget af nedsivende r e g n v a n d fra det utætte
tag, iværksatte m a n i 1816 en større istandsættelse, u d f ø r t af C. H. G. W o r m . 9 6 1852 blev tastaturet f o r n y e t af musiklærer L. P. S. Tellefsen
fra Viborg, 2 2 og 1853 istandsatte organist H.
Friis orglets r ø r s t e m m e . 2 2 Bortset fra omtalen af
r ø r s t e m m e n (1853) og pedalet (nævnt første
gang 1794) 22 kendes ingen detaljer om o r g e l v æ r kets indretning før 1858, da o r g e l b y g g e r e n i
G r a m , J o h a n Andreas O h r t , omtaler nogle af
s t e m m e r n e . O h r t k e n d t e på dette tidspunkt k u n
i n s t r u m e n t e t af omtale, m e n alligevel k u n n e han
fastslå, at det var o v e r f y l d t m e d 'såkaldte bis t e m m e r ' s o m , når de spilledes på én gang,

m å t t e f r e m b r i n g e en 'næsten utålelig, skærende
tone'; særlig problematiske var i så henseende
' M i x t u r , Scharf og Sexqvialter, der i de fleste
m i n d r e orgler repeterer i hver oktav og følgelig
alene består af usædvanlig små piber'. 9 7 O h r t
mente, at der i n o g e n grad m å t t e k u n n e rådes
b o d på disse mangler, m e n forudså, at vindladens størrelse desværre ville begrænse m u l i g h e derne for at erstatte små piber m e d store.
S a m m e år reparerede O h r t orglet; prisen, 54 rdl.
4 m k . , tyder d o g ikke på, at der ved denne lejlighed blev foretaget væsentlige f o r a n d r i n g e r
ved dispositionen. 2 2 I forbindelse m e d b y g n i n gen af et nyt orgel 1862 o v e r t o g O h r t det gamle
for 80 rdl., 9 8 efter at det u d e n held h a v d e været
annonceret til salg i H o l s t e b r o Avis. D e t f r e m går af annoncen, at det r u m m e d e otte s t e m mer, 9 9 og det er derfor en nærliggende antagelse, at O h r t i 1858 h a v d e fjernet 3-4 af de
s t e m m e r , han anså for uanvendelige. †Orgelfacaden fra 1772 må have været u d f ø r t af Zinders
M a c h h o l m , der forestod den øvrige indretning
af k i r k e r u m m e t . H e r p å tyder u d f o r m n i n g e n af
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den rocaillegavl (fig. 57), der k r o n e r den n u værende orgelfacade, og s o m antagelig har haft
en tilsvarende placering på W o r m s orgel. Facaden stod i den første tid helt u d e n bemaling; i
1774 besluttedes det at lade denne og pulpituret
g r u n d m a l e m e d »Fleisch-Farve«, m e n tilsyneladende skete dette først 1794. 22 D e r kendes intet
til staffering af facaden, muligvis blev en sådan
aldrig foretaget. På †pulpitur nr. 1 i skibets vestende.
3) 1862, b y g g e t af J o h a n Andreas O h r t ,
Gram. 1 0 0 Prisen var 1200 rdl., det s a m m e s o m
H o l s t e b r o kirkes 11-stemmige O h r t - o r g e l havde
kostet året før (jfr. s. 259). 101 I et reparationsoverslag 1884 fra Frederik Nielsen, Århus, o m tales fire af s t e m m e r n e , der ifølge o r g e l b y g g e ren var så 'ubrugelige og uheldige', at det ikke
lønnede sig at reparere dem: ' T r o m p e t , Dolcian,
Flagiolct og Fløjte 1 Fod'. 2 2 1885 repareredes o r g let af Frederik Nielsen, der satte de fire n æ v n t e
s t e m m e r ud af drift og i stedet tilføjede en R ø r fløjte 8 Fod samt en C o r n o di bassetto. 1 0 2 1891
udvidedes stemmeantallet atter i forbindelse
m e d e n flytning o g g e n n e m g r i b e n d e o m b y g ning, foretaget af Frederik Nielsen; dispositionen o m f a t t e d e herefter 10 s t e m m e r , to manualer
og anhangspedal. 1909, i forbindelse m e d e n d n u
en flytning af orglet, f o r n y e d e H o r s e n s O r g e l byggeri ved M. Sørensen en del af piberne i Gedakt 8' og Fløjte 4'. D e t f r e m g å r i denne f o r bindelse, at m a n u a l o m f a n g e t var C - f ' " . 8 0 1918
installeredes elektrisk luftforsyning. 1 0 3 Flere af
s t e m m e r n e anvendtes i det n y e *orgel 1935, m e n s
vindlader, spillebord og mekanikdele blev o v e r taget af orgelbyggeriet T h . Frobenius & C o . og
indgik i en leverance 1936 til Volstrup kirke,
H j ø r r i n g amt. †Orgelfacaden, 104 i n y g o t i s k stil,
var i alt væsentligt m a g e n til den ét år ældre
O h r t - f a c a d e i H o l s t e b r o kirke (jfr. s. 260), og
det må antages, at dens u d f o r m n i n g skyldtes o r gelbyggeren. D e n var indfældet i p u l p i t u r b r y s t ningen og havde fire pibefelter, af hvilke de to
midterste h a v d e karakter af et dobbeltfelt. De
lodrette r a m m e s t y k k e r fortsatte i fire h ø j e fialer,
og den centrale spidsgavl kronedes af et kors.
Facaden blev malet og f o r g y l d t 1862 af maler
Hintz, 2 2 og efter orglets flytning 1889-91 (jfr.

Fig. 57. Rocaillesnitværk, 1772, formentlig topstykke
fra †orgel nr. 2. Sad fra o. 1862 i stoleværket, indtil
det 1935 genanvendtes i den nuværende orgelfacade
(s. 381, 382f.). Hother Paludan fot. o. 1930. - Kartouche vermutlich vom Prospekt von †Orgel Nr. 2, 1772.

ndf.) maledes den af E . J a h n s e n . 2 2 O p r i n d e l i g på
†pulpitur nr. 1 i skibets vestende, 1891-1909 på
†pulpitur nr. 6 i søndre k o r s a r m , og herefter atter i skibets vestende (på †pulpitur nr. 7). 105
* O r g e l , 1935 (jfr. fig. 50), m e d 19 s t e m m e r
og én transmission, to manualer og pedal, b y g get af T h . Frobenius & C o . , Kgs. Lyngby; o m disponeret 1959 af s a m m e . Æ l d r e piber genanvendt. D e n oprindelige disposition lød (ældre
s t e m m e r m a r k e r e t m e d *): 106
Manual I
Bordun 16'*
Principal 8'*
Rørfløjte 8'*
O k t a v 4'*
Quintatøn 4'
Gemshorn 2'
Mixtur 1' 5 cor
Regal 8' (transmission)

Manual II
Dækfløjte 8'
Fugara 8'
Fløjte 4'*
Nasard 2 2/3'* 107
Waldfløjte 2'
Terzian 1 3/5'-l 1/3'
Regal 8'
Svelle

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Koralbas 4'* 108
Quartian 2 2/3'-2'
Dolcian 16'
Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - f ' . Kopler:
II-I, II 16'-I, II 4-1, I-P, II-P, II 4'-P. To frikombinationer (den ene af disse kunne anvendes delt, adderende), tutti, friløb for I. Elektrisk orgelblæser.
Pneumatisk aktion, keglevindlader. 109

25*
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Selv om denne klanglige o p b y g n i n g var i o v e r ensstemmelse m e d tidens nye, b a r o k p r æ g e d e
idealer, 110 følte m a n alligevel b e h o v for visse
klanglige justeringer; efter en o m b y g n i n g i 1959
lød dispositionen:
Manual I

Manual II

Bordun 16'
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Quintatøn 4'
Gemshorn 2'
Oktav 1' (transmission)
Mixtur 1' 5 fag

Gedakt 8'
Fugara 8'
Fløjte 4'
Waldfløjte 2'
Quint 1 1/3'
Oktav l'111
Sesquialtera II
Svelle

Pedal

Subbas 16'
Principal 8'
Koralbas 4'
Quartian II
Dolcian 16'
Kopler: II-I, II 16-I, II 4'-I, I-P, II-P, II 4'-P. To frikombinationer (den ene af disse kunne anvendes delt,
adderende), tutti, afstiller for Dolcian 16'.
O r g l e t er, m e d undtagelse af facade og orgelhus,
i privat eje.

Fig. 58. Latinskoletavle, o. 1650, opsat af Iver Christensen, foged på Voldbjerg, til minde om hans legat
til latinskoledrengene for korsang i kirken (s. 384).

Facaden, der er g e n a n v e n d t i kirkens n u v æ r e n d e
orgel, er o m t a l t ovf. En del af i n s t r u m e n t e t
skjultes af en let tilbagetrukket †panelvæg m e d
diagonalgitre. 1 1 2

HW fot. 1997. - Lateinschuletafel um 1650, errichtet von
Iver Christensen, Vogt auf Voldbjerg, zum Gedenken an
seine Stiftung für die Lateinschulknaben für ihren Chorgesang in der Kirche.

TAVLER O G L Y S E K R O N E R M . M .
Salmenummertavler, seks ens, fra 1935, u d f o r m e t
s o m træplader, 83x59 cm, m e d forsiderevler,
der i siderne har fals for i n d s k y d n i n g af talplader. Malet i gråtoner s o m stolestaderne. †Salmenummertavler. 1700 anskaffedes 16 tavler 'at
skrive salmer på i kirken', ligesom der betaltes
for ' d e m at anstryge'. 7 3 1780 anskaffedes efter
sognepræst Søren Haars o r d r e to n y e salmen u m m e r t a v l e r , yderligere to 1783, da alle fire
stafferedes. 1821 blev to skrivetavler repareret,
1860 fandtes tre sådanne tavler, 1865 var tallet
syv. Af fire n y e tavler, u d f ø r t 1887 af snedker C.
P. Christensen, 2 2 ses den ene, øjensynligt o.
1900, opsat syd for k o r b u e n (fig. 29).
Præsterækketavler. 1-3) Ens, nye, 99x66 cm,

m e d r a m m e i blank eg, påskrift i sort og rød
antikva på grå b u n d . Tavlerne o p r e g n e r s o g n e præster i hhv. L e m v i g og N ø r l e m , sognekapellaner i L e m v i g - N ø r l e m , ordinerede kateketer
samt hjælpepræster og kaldskapellaner (fra 1968
omfattende Heldum).
Latinskoletavle (fig. 58), o. 1650, opsat af Iver
Christensen, foged på Voldbjerg (Hee sogn,
H i n d hrd.), til i h u k o m m e l s e af hans legat til latinskoledrengene for k o r s a n g i kirken: » M e m o riale (mindetavle) H a f v e r velact Karl lever C h r i stensøn Foget paa Volbierrig af en g o d christelig
B e t e n c k e n d e gifvet oc perpetuerit til a r m e latinske Sckolii B ø r n vdi Lemvigs Skole trei
H v n d r e d e Slette Daler s o m de aarlig oc ævindelig skal hæve Rinten vdaf for en C h o r e Sang at
holde vdi f o r n e f n e t L e m v i g saa lenge s o m Ver-
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den staar for hvilcken Velgierning G v d vere
hans store Belønnere«.
Tavlen u d g ø r e s af en rektangulær skrifttavle i
sandsten m e d k a l k s t e n s r a m m e , 122x84 cm, i
f o r m af kraftigt b r u s k v æ r k ; over indskriften v å ger et englehoved, og f o r n e d e n afslutter en
b r u s k m a s k e . Indskrift m e d i n d h u g g e d e , stærkt
forvitrede versaler (let skråstillede), der er o p t r u k k e t m e d gråt på en sort b u n d ; r a m m e n står i
blank sten, efter at en grå overmaling (fra o.
1855?) er fjernet ved istandsættelse 1935. Af
ældre farver anes lidt sort og f o r g y l d n i n g .
Iver Christensens skolelegat er ikke dateret,
m e n skriver sig m å s k e fra 1626, da han betænkte
R i n g k ø b i n g Latinskole m e d et tilsvarende. 1 1 3
Mindetavlen må efter sine f o r m e r være n o g e t
senere, vel fra m i d t e n af 1600'erne. D e n nævnes
og refereres 1766 og 1769, 114 uden at anbringelsen f r e m g å r . 1862 h a n g tavlen 'på øster v æ g ' ,
u t v i v l s o m t i søndre k o r s a r m , h v o r den havde
plads til 1933 (jfr. fig. 51). Siden 1935 på n o r d r e
k o r s a r m s østvæg.
Malerier. 1) (Fig. 59), o. 1775, visende Jesus
siddende ved et b o r d m e d kalken; olie på lærred,
95x79 cm (lysningen). Billedet, der nu står
svagt m e d afskalning og n o g e n o p m a l i n g , p r æ ges af hvide, grå og blå toner. I m ø r k e b r u n p r o f i l r a m m e m e d flammeliste; på sakristiets sydvæg. Maleriet må være et af to oliemalerier, der
restaureredes 1867. 22 2-3) Tidligere altermalerier, se s. 364-65 samt fig. 37, 38.
Lysekroner. Indtil 1651 taler kirkens regnskaber k u n om 'lysekronen' (nr. 1), herefter må
m a n have anskaffet nr. 3 og nr. 4, der ifølge
indskrift er skænket 1661, m e n s nr. 2 er opsat
1709 og nr. 5 1731. Da oplysningerne i kirkens
regnskaber sjældent m e d sikkerhed lader sig
k n y t t e til k o n k r e t e lysekroner, kan disses pladser først generelt d o k u m e n t e r e s o. 1900. Om nr.
2 vides dog, at den allerede 1724 h a n g på sin
senere k e n d t e plads i s ø n d r e k o r s a r m , og da de
øvriges placering o. 1900 rimer s m u k t m e d den,
stiftelsesrækkefølgen k u n n e f o r m o d e s at have
givet dem, tør m a n f o r m o d e , at k r o n e r n e s
gamle pladser var dér, h v o r de er angivet på den
r e k o n s t r u e r e d e indretningsplan o. 1800 (fig. 51,
K-M). 1 1 5 1724 beklagedes, at kirken h a v d e m å t -

Fig. 59. Kristus med kalken, maleri, o. 1775 (s. 385).
HW fot. 1998. - Christus mit dem Kelch, Gemälde um
1775.

tet b r u g e flere penge til lys i k r o n e r n e end v a n ligt, idet de personer, der havde holdt 'øverste
k r o n e ' (nr. 1) m e d lys, var døde, ligesom Gregers Langs d ø d betød, at han nu ikke længere
f o r s y n e d e 'den k r o n e i sønder kapellet' (nr. 2).
1726 fornyedes to piber og plader i 'den m i d t e r ste lysekrone', der tidligere blev holdt ved lige
af Anders Kabbel (nr. 3), og s a m m e år m å t t e
kirken bekoste tællelys til alle de daværende fire
kroner. 2 2 E f t e r at nr. 5 var k o m m e t til 1731 - og
1759 yderligere en lille k r o n e (†nr. 1) - n æ v n e r
H o l g e r Sandvad 1766 f o r u d e n disse to små k r o ner alle de fire store, af hvilke én var så brøstfældig, at a r m e n e b u r d e omstøbes. 2 4 Formentlig
drejede det sig om den 'nederste lysekrone' (nr.
5?), der 1741 var styrtet ned, og s o m siden m å t t e
repareres flere gange. 1819 og 1823 reparerede
' B y r g e R u d o l p h s e n ' lysekronerne, og 1825
solgte kirken ved auktion på torvet b e g g e sine
to små lysekroner (nr. 5 og †nr. 1), af hvilke nr.
5 siden må være generhvervet. 1865 lod m a n
k r o n e r n e istandsætte af B. Møller, og 1862 og
1889 nævnes n y f o r g y l d n i n g af 'kloderne' på de
gamle o p h æ n g , 2 2 der øjensynligt eksisterede til
1933. De n u v æ r e n d e o p h æ n g er fra 1935.
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K n u d s e n Lang. K r o n e n , 70 cm høj, har balus t e r s t a m m e m e d en nedre krans af seks Ss v u n g n e lysearme og en øvre m e d tre tilsvarende, lidt m i n d r e arme, alle m e d en b l o m s t e r roset i det indre slyng. Foroven k r o n e r en d o b beltørn, og f o r n e d e n afslutter et større kugleled
samt nederst et løvehoved m e d delfinring i flaben (fig. 64). På kugleledet er graveret en versalindskrift på latin: »In h u j u s Ecclesiæ O r n a m e n t u m m e dedit Studiosus Gregorius C a n u t i L a n n gius: A n n o 1708« (Skænket til d e n n e kirkes p r y d
af studiosus Gregers K n u d s e n Lang. År 1708).
K r o n e n s gamle plads var i 'søndre kapel', h v o r
'Gregers Langs k r o n e ' nævnes 1724. 1787 h a v d e
k r o n e n 'til ni lys' fortsat plads i s ø n d r e k o r s a r m
(jfr. fig. 51), 22 h v o r et fotografi o. 1930 viser den
h æ n g e n d e foran det daværende pulpitur (fig.
56). Siden 1935 i n o r d r e k o r s a r m .
Fig. 60. Lysekrone nr. 1, o. 1575 (s. 386). Dens oprindelige topfigur (fig. 62) er nu på nr. 3. HW fot.
1997. - Kronleuchter Nr. 1, um 1575. Dessen ursprüngliche Spitzenßgur (Abb. 62) beßndet sich heute auf Nr. 3.

1) (Fig. 60), o. 1575, i renæssancestil, 87 cm
høj, m e d b a l u s t e r s t a m m e , k r o n e n d e d o b b e l t ø r n
(1935 tilbyttet fra k r o n e nr. 3), 2 x 6 lysearme og
nederst et l ø v e h o v e d m e d delfinring i flaben
(fig. 61). A r m e n e danner S-slyng m e d b l o m s t e r roset i det indre slyng, de flade lyseskåle har
profilering u n d t a g e n én, der er fornyet. Lysek r o n e n s t o p f i g u r var oprindelig en k r o n e n d e
k r i g s m a n d (fig. 62) m e d skjold, s o m må have
været beregnet for giverens n a v n eller m æ r k e .
Indtil m i d t e n af 1600'erne var k r o n e n kirkens
eneste (jfr. ovf.). 1630 fik g u l d s m e d e n betaling
for at ' f o r f æ r d i g e på lysekronen i kirken', og
både 1642 og 1651 var der tale om reparation af
en 'pibe' i k r o n e n . 2 4 S o m kirkens ældste k r o n e
er det forståeligt, at den h a v d e sin plads i skibets
østfag f o r a n k o r i n d g a n g e n (jfr. fig. 51). 1724 var
de personer døde, s o m plejede at holde 'øverste
k r o n e ' m e d lys. 2 2 Her, i skibets østfag, viser f o tografier den o. 1900 o p h æ n g t m e d sin o p r i n d e lige topfigur, s o m siden 1935 p r y d e r k r o n e nr. 3
(jfr. fig. 29). 1935 o p h æ n g t i sideskibets østfag.
2) (Fig. 63), o. 1600, i renæssancestil, m e n
ifølge indskrift først skænket 1708 af Gregers

3) (Fig. 65), o. 1650, i barokstil, i perioden
f r e m til 1726 holdt m e d lys af A n d e r s Kabbel,
der f o r m o d e n t l i g har været e f t e r k o m m e r af k r o nens første stiftere. D e n er 86 cm høj, m e d balusterstamme, 2 x 8 S - s v u n g n e lysearme, glat h æ n gekugle og har siden 1935 en t o p f i g u r i f o r m af
en renæssancekrigsmand m e d harnisk, lanse og
skjold (fig. 62), der oprindelig h ø r t e til k r o n e nr.
1. M e l l e m de to kranse af lysearme ses en m i n -

Fig. 61-62. Lysekrone nr. 1, o. 1575, detaljer. 61. Løvehoved med ring (s. 386). 62. Den oprindelige topfigur, en stridsmand med skjold, er siden 1935 topfigur på lysekrone nr. 3 (s. 386). HW fot. 1997. Kronleuchter Nr. 1, um 1575, Details. 61. Löwenkopf mit
Henkel. 62. Ursprüngliche Spitzenßgur, ein Krieger mit
Schild, seit 1935 Spitzenßgur auf Kronleuchter Nr. 3.
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4) (Fig. 66), 1661, i barokstil, 74 cm høj, med
balusterstamme, 2x6 S-svungne lysearme, herimellem krans af seks små pyntearme; kronende
dobbeltørn samt hængekugle med stifterindskrift i graverede versaler: »Anno 1661 hafuer
Oluf Iepsøn Borgemester i Lemvig oc hans H u stru Maren Christensdatter forærit denne Lyeskrone Gud til Æ r e Kirken til N y t t e med Lyes
althid at holde ved lige«. Kronens gamle plads
har formentlig været i koret (jfr. fig. 51), hvor
den ses på et fotografi o. 1900 (jfr. fig. 29). Siden
1935 i t å r n r u m m e t .
5) (Fig. 90), 1731, i barokstil, skænket af Oluf
Peter Jepsen Kabbel og hans hustru Ingeborg.
Kronen er 53 cm høj, med otte S-svungne lysearme, lille kronende dobbeltørn og hængekugle,
der bærer stifterindskrift med graverede versaler: »Anno 1731 haver Olluf Peitter Iepsøn KabFig. 63. Lysekrone nr. 2, o. 1600, skænket 1708 af
studiosus Gregers Knudsen Lang (s. 386). HW fot.
1997. - Kronleuchter Nr. 2, um 1600, gestiftet 1708 von
Studiosus Gregers Knudsen Lang.

dre med samme antal små spirprydede pyntearme. Topfigurens skjold, der har skullet bære
graverede giverinitialer, fremtræder nu glat.
Kronens gamle plads var øjensynlig i skibets
midtfag, kaldet 'korskirken' (jfr. fig. 51). 1722
måtte en af skolens disciple meddele kirkeværgen, at 'den krone som hænger i korskirken var
nedfalden og i stykker slået', åbenbart som følge
af et tyveriforsøg. Ved det efterfølgende syn
konstateredes skade ved otte lysearme foruden
ved 'adskillige af de små sager, som sidder imellem armene' og ved ophængets 'kloder'. 1724
reparerede guldsmeden 'den lysekrone, som af
tyv var berøvet', med '6 nye lysearme, 12 piber,
12 plader, 8 pillarer udi den midterste rad' (vel
pyntearme). Resten blev 'forset og rettet', ligesom ophængets syv 'trækloder' blev nyforgyldt.
1726 fornyedes to piber i 'den midterste lysekrone', der tidligere var blevet holdt ved lige af
'Anders Cabbel'. 2 2 O. 1900 viser fotografier
kronen ophængt i skibets midtfag (jfr. fig. 29)
med en afsluttende dobbeltørn, der nu pryder
krone nr. 1. Siden 1935 i sideskibets vestfag.

Fig. 64. Lysekrone nr. 2, o. 1600, detalje, løvehoved
med delfinring (s. 386). HW fot. 1997. - Kronleuchter
Nr. 2, um 1600, Detail, Löwenkopf mit Henkel.
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†Lysekroner. 1) O. 1700-50(?), o m t a l t 1759
s o m en lille k r o n e til seks lys, s o m dette år
skænkedes kirken af arvingerne til »Frue C a m m e r Raadinde Pettersens«; den h a v d e indtil da
h æ n g t i hendes lukkede stol (†nr. 2). 1772 h a n g
k r o n e n ved stolen foran orgelværket (i vest)
m e d k u n fire arme, idet to a r m e h a v d e været
ubrugelige og var o m s t ø b t til en lysearm i 'den
ene lukkede stol' (jfr. lysearme). A f h æ n d e t ved
auktion 1825. 22 2) 1902, en gaskrone m e d ni
a r m e leveret af E m i l Aasted. 8 0
Lysearme. Af kirkens f e m lysearme i renæssanceformer bærer to på lyseskålene årstallet
1609 og givernavn S i m o n Christensen (nr. 3-4);
e f t e r s o m lyseskålene har k u n n e t o m b y t t e s m e l lem alle fem, er det muligt, at S i m o n C h r i s t e n sen i virkeligheden har givet de nært beslægtede
nr. 1 og 4 eller nr. 2 og 3. En eller to af a r m e n e
var vistnok fra første færd skænket til b r u g ved
prædikestolen. 1635 og 1640 taltes således om
reparation af lysestager og -piber ved den da-

Fig. 65. Lysekrone nr. 3, o. 1650 (s. 386). Dens afsluttende dobbelørn (jfr. fig. 29) er 1935 erstattet af
topfiguren (fig. 62) fra nr. 1. HW fot. 1997. - Kronleuchter Nr. 3, um 1650. Der den Abschluß bildende Doppeladler (vgl. Abb. 29) ist seit 1935 durch die Spitzenßgur
(Abb. 62) von Nr. 1 ersetzt.

bel og H u s t r u I n g e b o r i g Pedersdatter foræret
denne K r o n n e til Kirken G u d til Æ r e Kirken til
Prydelse«. Inventariet 1735-36 n æ v n e r den s o m
en lille k r o n e til otte lys, ' s o m O l u f Pejter C a b bel forærede forleden år'. D e n s placering er ikke
n æ v n t , m e n må - s å f r e m t de øvrige kroners placering o. 1800 er rigtigt rekonstrueret - have
været i n o r d r e k o r s a r m (jfr. fig. 51.). Før o p sætningen af †nr. 1 i vestfaget ved giverens l u k kede stol (†nr. 2) er det muligt, at k r o n e n har
haft plads dér og således er identisk m e d den
'nederste lysekrone', der var styrtet ned 1741 og
m å t t e repareres (jfr. ovf.). 1825 blev k r o n e n afh æ n d e t på auktion, 2 2 m e n må siden være generhvervet. 1935 o p h æ n g t i sakristiet.
6-9) 1935, tre ens store, o p h æ n g t i skib og
kor, en tilsvarende m i d t i sideskibet.

Fig. 66. Lysekrone nr. 4, 1661, skænket af borgmester
Oluf Jepsen og hans hustru Maren Christensdatter (s.
387). HW fot. 1997. -Kronleuchter Nr. 4, 1661, gestiftet
von Biirgermeister Oluf Jepsen und seiner Frau Maren
Christensdatter.
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Fig. 67-68. Lysearme (s. 389). 67. Lysearm nr. 1, o. 1600 (1609?). 68. Lysearm nr. 2, o. 1600 (1609?). HW fot.
1998. - Wandleuchter Nr. 1 (links) und 2, um 1600 (1609?).

værende prædikestol (†nr. 2). 2 4 E n d n u 1735-36
nævner inventariet k u n fire lysearme, idet den
f e m t e (uvist hvilken) først k o m til 1772, da der
af to a r m e fra en lysekrone (†nr.l) fremstilledes
en lysearm til b r u g i en lukket stol. 116 1787 blev
'lysearmene på prædikestolen' forlænget på pastor Søren Haars begæring, og 1805 reparerede
m a n en lysearm ved orgelværket. 1814, 1822 og
1825 tog B y r g e R u d o l p h s e n sig af lysearme, således to, der sad 'i kirkens m u r ' . 2 2 M å s k e var der
tale om Simon Christensens to 'armstager', der
1862 var opsat 'på hver side af gangen'. 4 2 F o t o grafier fra o. 1900 viser to lysearme fæstnet til
prædikestolsgesimsen, vistnok nr. 2 og 3.
1) (Fig. 67), o. 1600 (1609?, j f r . ovf.), s v u n gen, 53 cm lang, m e d dobbeltkonisk midtled og
akantusbladværk. C i r k u l æ r profileret vægplade
og nyere glat lyseskål m e d lysepibe. Siden 1935
opsat på østsiden af den midterste bue til sideskibet.
2) (Fig. 68), o. 1600 (1609?, j f r . ovf.), 69 cm
lang, S-slynget m e d profileret midtled og det
indre slyng e n d e n d e i en bladroset n o g e n l u n d e
s o m a r m e n e på lysekrone nr. 1 og 2. Cirkulær
profileret vægplade og flad lyseskål m e d lysepibe. O.1900 vistnok fæstnet på prædikestolen.
Siden 1935 opsat på vestsiden af den midterste
bue til sideskibet.

3) 1609, iflg. indskrift skænket af S i m o n C h r i stensen. A r m e n , 64 cm lang, svarer til nr. 2 (fig.
68). C i r k u l æ r profileret vægplade og flad lyseskål, på hvis fane læses versalindskriften: »Sim e n Christensøn 1609« (jfr. nr. 4). O.1900 vistn o k fæstnet på prædikestolen. Siden 1935 på østsiden af buen til n o r d r e k o r s a r m (jfr. fig. 54).
4) (Fig. 69), 1609, iflg. indskrift skænket af
S i m o n Christensen. A r m e n , 55 cm lang, har
dobbeltkonisk midtled, bladværk af u n g r e n æ s sancekarakter og et indre slyng m e d en f e m b l a det b l o m s t . Cirkulær, profileret vægplade og
flad lyseskål, på hvis fane læses versalerne: »Sim e n C h r i s t e n s ø n 1609« (jfr. nr. 3). Siden 1935
på vestsiden af b u e n til n o r d r e k o r s a r m (jfr. fig.
54).
5) (Fig. 70), o. 1625, i renæssancestil, m e d
vægplade fra 1700, da a r m e n skænkedes af tre i
indskriften n æ v n t e borgere. D e n S - s v u n g n e
arm, 38 cm lang, har dobbeltkonisk midtled
m e d to vegetative udyrshoveder, flad lyseskål
og ældre lysepibe. Vægpladen er cirkulær m e d
bule og gribehånd; langs kanten er graveret versalerne: »Niels Nielsen Anders M u n c h Christen
M u n c h . Forerit til L e m w i g Kirke 1700«. Siden
1935 på orgelpulpituret, fæstnet til s y d v æ g g e n .
†Lysearme. 1-3) 1756 u d f ø r t e klejnsmeden en
lille lysearm af j e r n til orgelværket, og i i n v e n -
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skib oven for', 2 4 1772 hang b e g g e skibe i søndre
korsarm.22

Fig. 69. Lysearm nr. 4, 1609, ifølge indskrift skænket
af Simon Christensen (s. 389). HW fot. 1998. - Wandleuchter Nr. 4, 1609, gestiftet von Simon Christensen.

†Ligbårer. 1624 g j o r d e t ø m r e r e n en ligbåre,
1631 leveredes træ til en båre, 1632 to »Knaphaltt« til istandsættelse af en båre. 2 4 1725 u d f ø r tes 'en liden ligbør' (til børn), der året efter blev
malet tillige m e d den store. 1748 leveredes fire
j e r n til den gamle ligbåre, 'at den k u n n e holde
s a m m e n ' til en ny udførtes, hvilket skete s a m m e
år. 1779 var kirkens nu tre ligbårer 'alle rådne og
ubrugelige', så at m a n et par gange h a v d e m å t t e t
låne ligbåre i annekskirken ( N ø r l e m ) . I stedet
for to af de gamle u d f ø r t e s 1780 én ny, der 1783
nævnes s a m m e n m e d båren 'til v o k s n e b ø r n ' . 2 2
1788 sattes på tårnet fire store j e r n k r o g e 'at
h æ n g e ligbårerne på', 2 4 og 1825 h a v d e kirken
fortsat en stor og en lille båre. 2 2 En †ligvogn o m tales 1809. 24

TÅRNURE OG KLOKKER
tariet 1777 var e n d n u to lysearme af j e r n k o m m e t til, 'fast i m u r e n ' . 2 2 4) 1835 betaltes gørtler
Laurs Sand for en ny m e s s i n g l a m p e t til p r æ d i kestolen. 5-8) 1868 anskaffedes fire lysearme (i
pyntelig stil) af bronze. 2 4 De ses på fotografier
fra o. 1900, dels ved k o r b u e n s sydside (jfr. fig.
29), dels på b r y s t n i n g e n af de daværende k o r s a r m s p u l p i t u r e r (†nr. 5-6).
†Lampetter m.m. 1902 leverede E m i l Aasted
f o r u d e n o v e n n æ v n t e lysekrone (†nr. 2) til gas
også to tilsvarende lampetter og to kandelabre,
alle m e d to blus. 8 0
Kirkeskib, nyere, 1 1 7 »L'Aventir« af »Marieh a m n « , en firemaster fra sidste del af 1800'erne,
108 cm lang. Skroget er hvidt m e d lidt f o r g y l d ning og g r ø n t u n d e r vandlinjen. O p h æ n g t i
b u e n m e l l e m skibets 1. og 2. fag.
†Kirkeskibe. 1) 1745, o m t a l t 1769 s o m 'et tiltaklet tredækker skib m e d kanoner, forfærdiget
og foræret af J ø r g e n Christian Bejer 1745'. Skibet, der da var o p h æ n g t 'over korsdøren', 1 7 var
vistnok først skænket 1767, da et stort skib blev
o p h æ n g t i kirken. 1772 o p h æ n g t s a m m e n m e d
nr. 2 i 'søndre korskirke'. 2 2 2) Før 1760, da det
omtales s o m 'et liden skib'. 2 2 1767, da nr. 1 o p hængtes 'i k i r k e n ' , omtales det s o m 'et m i n d r e

Tårnuret, fra 1878, skyldes u r m a g e r P. N. Kastberg, 4 2 Lemvig, og betaltes for halvdelens v e d k o m m e n d e (800 kr.) af byen. 2 2 Værket har stiftgang og slagværk og bærer på den r ø d m a l e d e
s t ø b e j e r n s r a m m e indskriften: »Lemvig 1878«.
D e t samtidige urhus, 160x92 cm, 175 cm højt,
u d g ø r e s af et gråmalet fyldingspanel m e d v i n duer f o r o v e n . O p s a t i tårnets næstøverste s t o k værk (jfr. fig. 19) ud for to r u n d e urskiver fra
1934, der sidder på n o r d - og s y d m u r e n . Skiverne, m e d f o r g y l d t e visere og r o m e r t a l på blå
b a g g r u n d , indfattes af en kvadratisk k o b b e r r a m m e m e d dækglas og det f o r g y l d t e årstal
»1934«. R u n d e †urskiver, der ses s a m m e s t e d s på
ældre afbildninger (fig. 14-21, 25), var m å s k e
samtidige m e d værket, s o m Kastberg selv reparerede 1908. 22
†Tårnur, tidligst n æ v n t 1593, 24 skadet ved
t å r n b r a n d e n 1683, m e n i f u n k t i o n f r e m til m i d ten af 1800'erne og kasseret 1873. U r e t h a v d e
s o m vanligt indvendig ringning, hvis 'lille slagk l o k k e ' i kirken tidligst nævnes i forbindelse
m e d en fornyelse 1609; 1779 nævnes to sådanne
slagklokker (†klokke nr. 2 og 5). S o m et n o g e t
primitivt træk, d o g almindeligt i Vestjylland,
var lodderne ikke af jern, m e n bestod simpelt
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hen af trækasser med sten. 118 Sådanne 'kister til
sejerværket' nævnes tidligst 1610 og 1613, da der
gjordes nye, 2 4 og 1731 tales udtrykkeligt om
'lodkister'. 2 2 Udgifter til småreparationer optræder konstant i kirkens regnskaber, således
'nogle gange' i 1620, da der bl.a. betaltes for en
fjeder, og tidligst 1625 optræder en årlig post til
'sejermageren' (urmageren) for værket 'at stille
og tage vare på'. 1631-37 varetoges tilsynet af
Jens klejnsmed, og da værket 1639 var 'brækt',
måtte Jesper Pedersen i Kvium (Hjerm sogn) arbejde på det i seks dage. 119 1647 tog »Nicolaus
Vegner Sigermager« sig af værket, der da kaldtes fordærvet. Ved tårnbranden 1683 blev urværket så medtaget, at det året efter omtaltes som
'liggende på orgelpulpituret'. Ikke desto mindre
blev det istandsat af den lokale møller ('mølleren
i Aae mølle') med nyt 'hus i tårnet og visere
uden på kirken'. Kirkens udgift hertil, 30 rdl. (til
dels bidrag fra borgerne), måtte værgen dog i en
antegnelse til kirkens regnskaber 1690 anse for
spildt, eftersom mølleren 'forstod sig intet
derpå, og blev den (uret) straks fordærvet lige
som den var tilforn, så den udi mange år ikke
haver slagen'. Nu havde præsten imidlertid fået
en rigtig urmager til at istandsætte værket, og
værgen henstillede til kirkepatronernes 'gode
betænkende og skønsomhed, hvor ilde og liderlig kirkens midler ere bortvendte'. 2 8 Reparationer 1701 og 1714 udførtes af hhv. Jens Pedersen,
urmager i Skive, 73 og Christen smed i Tørring,
og 1716 istandsatte Poul smed lås og nøgle til
urhuset. 2 4 Samme Poul smed søgte 1724 at reparere selve urværket, men måtte tydeligvis opgive, da der året efter ses en udgift til at lade en
udenbys urmager istandsætte det, hvorfor det
måtte ages f r e m og tilbage på en vogn. Værkets
ælde og gamle brandskade fremholdtes u d t r y k keligt 1728, da 'Mads guldsmed' (Mads Pedersen Klit, †1732) fik i opdrag 'idelig at holde værket i gang'. 1731 var det i stå nogle uger og blev
repareret af degnen i Tørring, Christen Smidt,
som forsikrede, at værket med godt tilsyn ville
kunne gå i fem år. 1735 foretog en urmager
istandsættelse med adskillige nye hjul, 1750
måtte man tage sig af slagværket, 'som slår inde
i kirken', og 1760 kørte man værket til en over-
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haling hos urmager Jens Willadsen ved Ø r u m .
1769 udførte Zinders M a c h h o l m et nyt urhus,
og 1771 omtales den lille indvendige slagklokke
som 'hæftet på pulpituret'. Efter en hovedistandsættelse ved Peder smed 1779 kaldtes uret
' o m g j o r t og godt som nyt', nu med både timeog halvtimeslag. 1790 var det urmager Godske
Høy, som tog sig af det, 22 1793 Bent Nielsen 'af
Skalstrup og Nees', 1 2 0 der ifølge kontrakten
skulle tilvejebringe kvarterslag og et tredje lod,
indrette uret til visning på fire tårnskiver samt
genetablere ringningen inde i kirken, som siden
orgelfornyelsen 1772 havde været forlagt til
'klokkehuset i tårnet'. 1800 hverken viste eller
slog uret rigtigt, og det overvejedes at lade A n ders Toft se på det, 'da her ikke er flere end den
samme som kan gøre det'. 2 4 1807 indskrænkede
urmager K n u d Mussted i U l f b o r g værket, så
man gav afkald på kvarterslagene og den indvendige ringning 'under kirketjenesten'. 1816
repareredes det atter af Christen Larsen U l f k j æ r
i U l f b o r g , 1835 af urmager F. Lillelund, 22 og
1848 leverede urmager Kyhl, København, for-

Fig. 70. Lysearm nr. 5, o. 1625, skænket 1700 af Niels
Nielsen, Anders M u n c h og Christen M u n c h (s. 389).
Vægpladen m e d indskrift er fra 1700. HW fot. 1998. Wandleuchter Nr. 5, um 1625, gestiftet 1700 von Niels
Nielsen, Anders Munch und Christen Munch. Wandtafel
mit Inschrift aus 1700.
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gæves overslag til et n y t tårnur. 1 2 1 1866 gik uret
ikke mere, m e n anføres s o m 'et g a m m e l t u r v æ r k m e d k v a r t e r - og slagværk, der har visere
til to sider, s o m m a n må antage for o m t r e n t 200
år g a m m e l t , m e n dette er nu ganske ubrugeligt
og kan ej m e r e gå'. 4 2
†Urskiver nævnes tidligst 1623; 1641 blev viserne lavet, 2 4 og 1763 m å t t e viseren genopsættes
efter at være nedblæst 'udi den stærke s t o r m
m e l l e m 30. og 31 dec. om natten'. 1768 betaltes
maler K n u d Friis for at staffere 'skiven på sejerv æ r k e t ' , og 1782 blev skiverne repareret m e d
messing og bly, inden de blev anstrøget af J ø r gen maler. 1793 skulle uret ifølge k o n t r a k t i n d rettes til visning på fire skiver (jfr. ovf.). 1825
var skiverne ganske oprådnede, h v o r f o r Peder
Jensen opsatte to nye, og såvel 1839 s o m 1861
m å t t e de opmales, og visere og tal n y f o r g y l des. 2 2
Klokker. E f t e r reformationstidens k l o k k e i n d dragelser nævnes 1586-1644 k u n én egentlig
k l o k k e (†nr. 1), derefter to, en stor og en lille,
idet m a n o. 1644 må have anskaffet e n d n u en
k l o k k e (†nr. 3). Ved t å r n b r a n d e n 1683 (jfr. s.
351f.) ødelagdes b e g g e klokker; den ene nævnes
efter u l y k k e n henstillet på kirkegården, m e n s
den anden var i flere stykker, af hvilke en del var
lagt 'bag alteret'. O m m a l m e n s o m s t ø b n i n g til
to n y e klokker 1686 (nr. 1 og †nr. 4) gives der i
regnskaberne usædvanligt fyldige oplysninger.
B o r g e r e og andre skænkede p e n g e og naturalier
til o m s t ø b n i n g e n , således gav præsten i H o v e
(Vandfuld hrd.) Peder V e j r u m 'i præstens og fleres præsence' s o m tillæg til metallet 12 pd. tin og
messing. Støberen R u d o l f Melchior k o m direkte fra Å l b o r g , b e g y n d t e 6. m a j m e d ' k l o k k e r nes f o r m e r ' , og arbejdede i alt i 52 dage i L e m vig. Til støbearbejdet m e d g i k to »Flechetreer«,
11 deller, 800 + 500 m u r s t e n , ler, sand, voks,
smør, terpentin, et pd. messingtråd, to j e r n
»Matter« inde i klokkerne, f e m »straalegter«
(halm?) samt til o p f y r i n g e n 11 læs klyne (lyngtørv) og 10 læs b ø g e v e d . Til det n y e j e r n v æ r k
b e n y t t e d e m a n beslagene fra de gamle klokker
'såvidt det k u n n e strække'. 2 8
Af R u d o l f Melchiors to klokker fra 1686 er
bevaret den lille, der 1735-36 h a n g 'uden på kir-

Fig. 71. Klokke nr. 1, 1686, 'lilleklokken', støbt af
Rudolf Melchior i Ålborg (s. 392). HW fot. 1997. Glocke Nr. 1, 1686, kleine Glocke, Guß von Rudolf Melchior in Ålborg.

ken' (i et glamhul) og brugtes til v a g t - og t i n g klokke, 2 2 m e n s den store er o m s t ø b t 1759 til f o r del for en ny (nr. 2). 1766 n æ v n t e pastor Sandvad de to klokker i tårnet og citerede deres i n d skrifter. 1 2 2 1792 oplyses, at kvarterslagene da
blev slået på den lille k l o k k e (nr. 1), timeslagene
på den store (nr. 2). E n d v i d e r e sloges på to små
urklokker (†nr. 2 og 5) inde i kirken, af hvilke den
ældste er n æ v n t fra 1609; b e g g e var b o r t e 1862
(se også u n d e r †tårnur). 4 2
1) (Fig. 71), 1686, 'lilleklokken', t v m . 72 cm,
støbt af R u d o l f Melchior i Ålborg. 1 2 3 K l o k k e n
har indskrifter i reliefversaler, profileret slagring
og om halsen en b l a d b o r t over et latinsk skriftbånd: »Gloria in excelcsis (sic!) D e o R v d o l p h
Melchior me fecit« ( Æ r e være G u d i det høje,
R u d o l f Melchior g j o r d e mig). Henvisende til
klokkens n y s t ø b n i n g efter b r a n d e n e 1683 og
1684 læses på legemet over Christian V ' s k r o nede m o n o g r a m : »Os Torden-Ild skiændte/ Før
B y e n a f b r æ n d t e / Ah! Varsel for sand«. U n d e r
m o n o g r a m m e t : »Bød, vi paa ny k l e m t e , / O! ly-

INVENTAR

393

der hver M a n d / K A n n o m d c l x x x v i « . O p h æ n g t
i nyere v u g g e b o m af eg.
Støbningen 1686 er n ø j e beskrevet i regnskaberne (jfr. ovf.). 1696 var kirken stadig i gæld
pga. klokken, der h a n g ' u d e n på tårnet', 2 8 og
s o m 1735-36 var faldet ned og hensat i tårnet.
Reparation skete vistnok først 1758, da »Christian Stensbek« fra Flynder sogn gav k l o k k e n
'hel nye j e r n indbinding og aksel'. 1790 blev den
lille k l o k k e repareret af Nils og O l e s m e d samt
snedker Zinders M a c h h o l m . 2 2
2) (Fig. 72), 1759, 'storeklokken', t v m . 79 cm,
støbt af Caspar K ö n i g i V i b o r g (jfr. s. 132,
231). 124 D e n har bladbort om halsen, profilering
ved o v e r g a n g e n mellem legeme og slagring, og
på legemet sekslinjet latinsk indskrift i reliefversaler: »Ictu Fulminis una c u m U r b e / deleta j u s s u
C5 fusa 1686/ postea ob Fisuram S u m t u Æ d i s
propr: fusa 1759/ Casparus K ö n i g Dantiscanus/
me fecit Wiburgi« (Ødelagt tillige m e d b y e n ved
lynnedslag og (om)støbt på Christian V's b u d
1686. Senere på g r u n d af en revne atter
(om)støbt på kirkens egen b e k o s t n i n g 1759. C a spar K ö n i g fra D a n z i g g j o r d e m i g i Viborg).
U n d e r indskriftn relieffer af små ottetakkede
stjerner, en hvalfisk og en drueklase. O p h æ n g t i
nyere v u g g e b o m af eg. K l o k k e n er o m s t ø b t af
†klokke nr. 4 (jfr. ndf.). 1814 fik 'den store
k l o k k e ' ny aksel 22 og 1819 ny knebel. 7 2
†Klokker. 1) Tidligst n æ v n t 1586 s o m ' k l o k ken'. 1599 blev den 'aff ringet' og m å t t e o p h æ n ges igen. 1634 sattes ny knebel i klokken, 2 4 s o m
blev ødelagt ved kirketårnets b r a n d 1683. 2)
1609, en 'lille slagklokke i k i r k e n ' (jfr. †tårnur). 2 4 1767 var den lille k l o k k e i kirken sat på
pulpituret, h v o r den 1771 nævnes s o m en liden
»Cimle Klocke«. O r g e l f o r n y e l s e n 1772 m e d f ø r t e flytning - også af klokken, vistnok til
k l o k k e v æ r k e t i tårnet, h v o r den 1792 h a v d e
plads s a m m e n m e d †nr. 5. 22 3) O.1644, da der
tidligst o p t r æ d e r en egentlig klokke ud over †nr.
1. 24 Ø d e l a g t ved tårnets b r a n d 1683. 4) 1686,
'storeklokke', hvis støbning er n ø j e beskrevet i
regnskaberne (jfr. ovf.). 1730 var k l o k k e n skadet på j e r n og t r æ v æ r k 'formedelst den svare
ringen' over Frederik IV, og 1744 var den
sprækket, h v o r f o r m a n lod b o r e et hul ved hver

Fig. 72. Klokke nr. 2, 1759, 'storeklokken', støbt af
Caspar König i Viborg (s. 393). HW fot. 1997. Glocke Nr. 2, 1759, Großglocke, Guß von Caspar König
in Viborg.

ende af skaden, for at den ikke skulle blive
større. 1749 var k l o k k e n 'halvt sprækket', 2 2 og
1759 blev den o m s t ø b t (jfr. k l o k k e nr. 2). 5)
1779, s a m m e n m e d †nr. 2 opsat s o m slagklokke
'på klokkehuset i tårnet' (jfr. †tårnur). 2 2
Klokkestolen er fra 1867, af f y r (jfr. fig. 19). 42
På dens side er opsat to ældre klokkeknebler af
jern.
Klokkestole. 1586, 1624 og 1631 leveredes
t ø m m e r til klokken. 2 4 Efter t å r n b r a n d e n 1683
f o r b r u g t e s til ny klokkestol 1686 to lange, store
bjælker af eg, tre egebjælker til fodstykker, to
fyrrebjælker til stivere samt '3 stolper h v o r u d i
k l o k k e r n e h æ n g e r ' . 2 8 1730 u d f ø r t e s to stabler til
træværket ved den store klokke, s o m på g r u n d
af r i n g n i n g e n for Frederik IV var ' k o m m e n til
skade på j e r n og træværk'. 2 2 1827 istandsattes
t ø m m e r e t ved klokkerne, 7 2 og 1866 ønskedes
klokkestolen ændret, så den blev fritstående, ' o g
derved alt t ø m m e r i s a m m e erstattes af n y t ' . D e t
skete året efter m e d opsætningen af den n u v æ rende klokkestol. 4 2

GRAVMINDER
Oversigt. Af de engang syv epitafier pryder i dag k u n
ét k i r k e r u m m e t , borgmester Simon Christensens (nr.
1) fra o. 1648, der må f o r m o d e s bestilt hos Å r h u s billedhuggeren Peder Clausen. Endvidere er i N a t i o nalmuseet bevaret dele af et *(†)epitafium (nr. 2) fra
o. 1675 over sognepræst Jens Jegind og hans familie.
Det drejer sig dels om epitafiets egentlige *maleri,
der alene viser familiens voksne medlemmer, dels om
et andet, der viser de 14 børn alene, og s o m fra første
færd var o p h æ n g t ved siden af. Et lignende samspil
mellem forskellige tavler gjorde sig åbenbart gældende ved en del af de fem †epitafier, som kendes ad
skriftlig vej (nr. 1?, 3, 4, 5). I adskillige tilfælde er det
usikkert, om der var tale om tavler af træ eller sten.
Usædvanligt var Maren Jørgensdatters epitafium
(†nr. 3) fra o. 1630, der øjensynligt havde karakter af
et glasmaleri i korvinduet - og s o m derved har k n y t tet an til middelalderlig tradition. Epitafiernes gamle
placeringer kendes k u n delvis (jfr. indretningsplan
fig. 51), idet m a n nok kan følge deres succesive nedtagning i regnskaberne, m e n uden at de enkelte tavler
identificeres eller stedfæstes. Således var en 'tavle'
1750 forfalden og måtte omgøres, 2 2 og 1777 nævnes
det, at der ud over altertavlen var fem andre tavler i
kirken, af hvilke to var nedtaget, da hængslerne var
ødelagte af rust. 2 2 1787 skulle et epitafium nedtages
og ophænges et andet sted 'for s a m m e betaling', 1 2 5 og
1825 lod kirken et epitafium sælge ved en auktion på
torvet. 2 2
Af de fem gamle gravsten, der i dag findes i kirken,
er de to ældste interessante figursten over et rådmandspar (nr. 2) og to store piger, Maren og Karen
(nr. 1), alle øjensynligt døde inden for få uger i m a j j u n i 1602 - vel som ofre for epidemien s a m m e år. At
pigerne var rådmandens døtre antydes af deres patron y m og vel også ved de to gravstens ensartede u d førelse, der nok må tilskrives en lokal stenhugger. Af
kirkens øvrige gravsten må r å d m a n d Jep Olufsens fra
o. 1626 (nr. 3) fremhæves for sit gode d o m m e d a g s r e lief, borgmester Peder Pedersen Langes fra o. 1651 for
sin professionelle udførelse og rige ikonografi. Mens
gravsten nr. 4 er f r e m k o m m e t under restaureringen
1933-35, har de øvrige fire alle været afhændet fra
kirken og er generhvervet i 1900'erne. Andre gravstensfragmenter findes måske stadig o m k r i n g i byen.
Af †gravsten er her opregnet 22 foruden 10 †gravtræer
og gravrammer af træ, der ligesom stenene har været
u d f ø r t både til grave i kirkegulvet og på kirkegården.
Disse forsvundne gravmarkeringer kendes dels fra
regnskabsoplysninger om begravelser og gulvistandsættelser i 17-1800'erne, dels fra en registrering af
gravsten 1879. O p r e g n i n g e n ndf. kan selvsagt ikke
tage højde for, at de fra regnskaber og registrering

kendte gravsten i nogle tilfælde k u n n e være identiske
og således k u n n e være anført flere gange.
Både gravsten, -træer og - r a m m e r blev liggende,
til de var ulæselige og dermed hjemfaldt til kirken,
som så k u n n e sælge dem til genbrug eller anden privat nyttiggørelse. 1 2 6 I kirkegulvet dækkede g r a v m i n derne dels jordfæstebegravelser, dels †murede begravelser, kryptagtige gravkamre, der var tilgængelige genn e m gulvlemme, eller ved at m a n løftede den overliggende sten for nye kisters nedsættelse. K u n et par
af de m u r e d e begravelser har kunnet identificeres og
stedfæstes. 1769 fremholdtes, at begravelserne, på
grund af kirkens 'dybe' beliggenhed, var halvt fulde
af vand om vinteren. 1 7 Sognepræst Frands Rosenbergs g r a v k a m m e r i nordre korsarm, indrettet 1718,
var en †åben begravelse med kisterne stående frit i r u m met bag et gitter el. lign. Hans søn og efterfølger
Hans Frandsens *kisteplade fra 1753 er bevaret som
den eneste fra kirken - efter o. 1900 at være fisket op
af fjorden!
Allerede før kirken og den omliggende kirkegård
ophørte som begravelsesplads 1807, begyndte s a m m e n h æ n g e n mellem gravene og deres markeringer at
opløses. Således hentede m a n 1768 fra kirkegården
otte store og en mindre ligsten ind, ' s o m ingen vedkendte sig', og lagde dem s o m gulv i k i r k e r u m m e t s
m i d t g a n g fra koret til våbenhuset. 2 2 Da m a n 1790 lod
præsternes †murede begravelse (nr. 1) under koret
t ø m m e for kister og opfylde, og der i den anledning
tales om genplacering af en ligsten på stedet, behøver
der altså ikke at have været tale om en til begravelsen
hørende sten. 1866 var alle begravelser i kirken tilfyldt, og s a m m e år blev den nævnte Rosenbergske
begravelse 'nedreven og ligene u d f ø r t e på kirkegården'. Da gulvets gravsten optoges 1876, 42 k u n n e m a n
ved kirkens nordside samle i alt ti gamle sten og fragmenter til registrering 1879. Af disse blev tre (nr. 1-3)
erklæret bevaringsværdige og m e d en fjerde (nr. 5)
opsat i våbenhuset og i kirkens ydervægge (jfr. fig.
25). De øvrige afhændede kirken til private, snart
også de fire i og ved kirken opsatte, som måtte generhverves i flere o m g a n g e ved Nationalmuseets mellemkomst. Kirkens femte gamle gravsten, et stort
f r a g m e n t fra o. 1627 (nr. 4), er f r e m k o m m e t ved restaureringen 1933-35.

Epitafier.

1)

(Fig.

73),

o.

1648,

opsat 20.juni

(1648?) af efterlevende børn over Simen Christensøn (Simon Christensen), f o r d u m b o r g m e ster i Lemvig, †14.maj 1648 i sin alders 73. år,
og hans hustru Kirsten Maansdatter (Mogens-
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Fig. 73. Epitafium nr. 1, o. 1648 (s. 394), over borgmester Simon Christensen og hans hustru Kirsten Mogensdatter, tilskrevet billedhugger Peder Clausen i Århus; stafferet 1681. HW fot. 1997. - Epitaph Nr. 1, um 1648, für
Bürgermeister Simon Christensen und seine Frau Kirsten Mogensdatter, wird Bildhauer Peder Clausen in Århus zugeschriehen, staffiert 1681.
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datter), †28. sept. 1643 i sin alders 63. år (jfr.
†gravsten nr. 5-6). De levede i ærligt ægteskab i
43 år og h a v d e s a m m e n seks b ø r n , tre sønner,
s o m var døde, og tre stadig levende døtre.
Sandsten, stafferet 1681, m e d en central skrifttavle, der flankeres af to kvinder, s o m sidder
lænet m o d tavlen i h e n f ø r t b ø n . S o m sæde for
d e m tjener to bruskvolutter, der u d g å r fra en
kraftig, profileret p o s t a m e n t b j æ l k e . H e r u n d e r
r u m m e r et bredt b r u s k h æ n g e s t y k k e de afdødes
skjolde, flankeret af englehoveder m e d viltre
Medusa-krøller, m e n s en konsol m e d v i n d r u e klase slutter af forneden. T o p s t y k k e t har f o r m af
en b r u d t r u n d b u e g a v l , h v o r i sidder en tredje og
m i n d r e kvinde, der har blottet bryst og i sin
løftede venstre h å n d holder en stor bjældek l o k k e eller m å s k e et lod.
Skrifttavlen, m e d profileret r a m m e , udfyldes
af en påmalet sort versalindskrift på g r å m a r m o reret b u n d , indledt m e d bibelcitatet: »En D a g er
bedre i din Forgaar/ end ellers tvsinde/ ieg vil
heller vocte D ø r e n i m i n G v d s H w s / end lenge
b o e i de Wgudeligis Bolige. Psalm 84(, 11)«, og
afsluttes m e d ordene: »At lefve er m i g Christvs
oc at døe en Baade«. Stafferingen, dateret ved
det f o r g y l d t e årstal »1681« nederst, er istandsat
1935 efter n ø j e registrering af de ældre farver og
farvespor. 1 2 7 S o m g r u n d f a r v e tjener to grå t o ner, den lyseste b r u g t s o m karnation, og i øvrigt
ses sort samt nuancer af blåt, gulrødt, og ganske
m e g e n f o r g y l d n i n g ; skrifttavlens p r o f i l r a m m e
er r ø d b r u n (dodenkop) m e d et gulgråt b ø l g e o r n a m e n t . B o r g m e s t e r e n s skjoldfelt (heraldisk
højre) r u m m e r et b o m æ r k e over initialerne
»S.S.C.S« for Salig Søren Christensen, h u s t r u ens et s a m m e n s k r e v e t » K M D « over » S . K . M . D . «
for Salig Kirsten M o g e n s d a t t e r , alt i r ø d b r u n t på
lysgrå b u n d .
Epitafiet må tilskrives billedhuggeren Peder
Clausen i Å r h u s , der især arbejdede for den j y ske adel, m e n s o m også kendes for andre m i n d r e
epitafier over b o r g e r e og præster. 1 2 8 Epitafiet
nævnes 1769 s o m en »Steen-Tavle« over b o r g mester S i m o n Christensen, s o m d ø d e 1648. 17
Dets gamle plads var f o r m e n t l i g på s y d v æ g g e n i
skibet, h v o r det h a n g 1862 42 vest for det østre
v i n d u e (jfr. fig. 19). H e r viser et fotografi 1916

epitafiet n o g e t skadet 1 2 9 og overstrøget m e d en
d æ k k e n d e grå overmaling, der var påført 1855
af C l e m e n s Toft. 2 2 O v e r m a l i n g e n er fjernet ved
restaureringen 1935, da tavlen blev istandsat og
fik sin n u v æ r e n d e plads på skibets n o r d v æ g .
*(†)2) (Fig. 74-76), o. 1675, ifølge latinsk i n d skrift over sognepræst i L e m v i g hr. Janus C h r i stiani J e g i n d u s (Jens Christensen Jegind, †1688),
hans h u s t r u Catharina Olai Japetionis (Cathrine
Olsdatter Jepsen), hendes 1. m a n d , kapellanen
hr. B a r t h o l o Nicolai Fæstlero (Bertel Nielsen
Fistler), samt hendes m e d Jens Jegind avlede 14
børn: » M e m o r i æ et Posteritati. D(omi)n(us) Janus Christiani Jegindus Lemvigius Pastor Ao
Cristi 1675 ætat: 43. M i n : 17. C o n j u x C a t h a r i n æ
Olai Japetionis/ q u æ septendecennis D n B a r t holo Nicolai Fæstlero S y m m y s t æ t a n t u m n o n 15
h e b d o m a d a s nupserat/ liberum, quos exhibet ad
d e x t r a m tabella, Pater« (Til m i n d e for efterslægten. Hr. Jens Christensen Jegind, præst i L e m v i g
i det H e r r e n s år 1675, i sin alders 43. år, sit e m beds 17. år, gift m e d Cathrine, datter af O l e J e p sen(?), s o m i en alder af 17 år var gift m e d kapellanen H r . Bertel Nielsen Fæstler (Fistler) i k u n
15 uger, og fader til de b ø r n , s o m tavlen til h ø j r e
forestiller). 1 7
S o m det f r e m g å r af indskriftens afslutning,
bestod g r a v m i n d e t af såvel et egentligt epitafium s o m en til h ø j r e derfor o p h æ n g t tavle m e d
maleri af børnene. Bevaret er, f o r u d e n denne,
selve epitafiets *maleri af de tre v o k s n e (fig. 74),
u d f ø r t i olie på lærred, 85x80 cm (lysningen).
De a f d ø d e er fremstillet s o m k n æ s t y k k e r på
b a g g r u n d af et blåt hængedraperi m e d g y l d n e
hængekvaster. Bertel Nielsen Fistler er på traditionel vis sat ind imellem det m i d a l d r e n d e ægtepar 130 og er vist s o m en ret u n g m a n d m e d lysb r u n t hår, iført præstedragt m e d pibekrave og
m e d sine (delvis skjulte) h æ n d e r samlet i b ø n .
Jens Christensen Jegind, m e d m ø r k e b r u n t hår
og gulligt skæg, er tilsvarende klædt og har i
h æ n d e r n e en gul b o g , m e n s h u s t r u e n bærer et
hvidt l o m m e t ø r k l æ d e m e d kvaster foran livet.
H e n d e s kjole og k o n e h u e er sorte, huelinet
hvidt s o m også den flade krave, m a n c h e t t e r n e
og forklædet. Maleriets n u v æ r e n d e , sortmalede
p r o f i l r a m m e er fra 1800'erne.
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Fig. 74. *Maleri fra *(†)Epitafium nr. 2, o. 1675 (s. 396), visende sognepræst Jens Christensen Jegind, hans
hustru Cathrine Olsdatter og (imellem dem) hendes 1. mand kapellanen Bertel Nielsen Fistler (jfr. tilhørende
*maleri af børnene fig. 76). I N M . Roberto Fortuna fot. 1999. - *Gemälde aus *(†)Epitaph Nr. 2, um 1675,
dargestellt sind Pfarrer Jens Christensen Jegind, seine Frau Cathrine Olsdatter und (zwischen ihnen) ihr erster Ehemann
Kapian Bertel Nielsen Fistler (vgl. dazugehöriges *Gemälde der Kinder Abb. 76).

D e t tilhørende *maleri af Jens Jeginds og C a thrine Olsdatters 14 b ø r n (fig. 76) er bredovalt,
61x96 cm, u d f ø r t i olie på en plade af to træplanker. På en sort b a g g r u n d ses b ø r n e n e s o m k n æ stykker i to rækker bag hinanden, syv drenge til
venstre og syv piger til højre, de m i n d s t e f o r rest. I bageste række står tre halvstore drenge,
heriblandt velsagtens sønnerne Bertel og Jens, 1 3 1
m e d h æ n d e r n e samlede i b ø n over for fire tilsvarende opstillede, lidt y n g r e piger. D r e n g e n e
er sortklædte m e d hvid krave og midtdelt, lyseb r u n t hår, pigerne er klædt s o m m o d e r e n , idet
de to største har perleopsats i håret, de m i n d s t e
en lille rød hue. 1 forreste række står fire drenge

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

(fig. 75) over for tre piger, k u n den største dreng
bærer v o k s e n d r a g t , en lysebrun f r a k k e m e d
vest. De øvrige s m å b ø r n er hvidklædte og to
drenge og en pige angivet s o m d ø d e ved et sløjfeprydet svøb og et lille kors på hovedet. Af de
andre s m å b ø r n bærer nogle røde hatte og i h å n den en eller flere r ø d e nelliker, m e n s den forreste
lille pige åbenbart holder et guldhjerte i sin h ø j r e
hånd. Maleriets dybe f l a m m e r a m m e , 85x115
cm, er sortmalet m e d to f o r g y l d t e profiler.
G r a v m i n d e t omtales 1766 s o m en trætavle ved
den n o r d r e side af altergulvet (koret), ved siden
af hvilken der sås 'en anden liden tavle, h v o r p å
hr. Jens Jeginds 14 b ø r n , 7 sønner og 7 døtre,
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står afskildrede'. 1 2 2 1769 tales om sognepræst
Jens Jeginds epitafium »med hans Families P o r traiter«. 1 3 2 1879 var epitafiets r a m m e v æ r k m . m .
åbenbart kasseret, idet lærredsmaleriet, utvivls o m t m e d den n u v æ r e n d e r a m m e , omtales på
skibets n o r d v æ g s o m 'et m i d d e l m å d i g t oliemalet billede af tvende præster og deres hustruer'.
Maleriet af b ø r n e n e h a n g da stadig på korets
n o r d v æ g , h v o r det kaldes 'en oval trætavle m e d
14 oliemalede billeder af små og store b ø r n af
begge køn'. 1 3 3 H e r e f t e r er de to malerier lagt på
kirkeloftet, h v o r Poul N ø r l u n d beskrev d e m
1916. 134 H a n s f o t o g r a f i af det egentlige epitafiemaleri viser det i ussel forfatning, m e d t a g e t af
snavs, afskalning og sprækker. S a m m e år ø n skedes en restaurering betalt af k o m m u n e n , idet
m a n t æ n k t e sig malerierne o p h æ n g t i byrådssalen; m e n de k o m i stedet 1917 til N a t i o n a l m u s e e t
(inv.nr. D 229-30/1999). H e r er lærredsmaleriet

istandsat 1956, børnenes maleri 1960, idet begge
fik fjernet gulnede laklag. Endelig er malerierne
istandsat 1988 f o r u d for, at de var m e d på E u r o parådsudstillingen Christian IV og Europa. 1 3 5
†Epitafier. 1) O. 1619, opsat af sognepræst Peder Gregersen (†1630) og k u n k e n d t g e n n e m
H o l g e r Sandvads indb. 1766. H a n n æ v n e r en
tavle på k i r k e m u r e n i altergulvet (koret),
h v o r p å fandtes inskriptionen: »A(nn)o 1619 d: 8:
O c t b r : Lod Hæderlige M a n d H e r r Peder G r e gersen, Sognepræst i L e m v i g , giøre denne Tafle
paa sin egen bekostning«. 1 3 6
Om tavlen var af sten eller træ er usikkert,
ligesom den øjensynlige m a n g e l på egentlig
gravskrift giver anledning til usikkerhed om
epitafiekarakteren. D e r foreligger vel også den
m u l i g h e d , at indskriften henviser til en nu
u k e n d t †tavle, der har været et egentligt epitafium (jfr. oversigt s. 394).

Fig. 75. Udsnit af *børnemaleri (s. 397, jfr. fig. 76), tilhørende Jens Christensen Jeginds og Cathrine Olsdatters
*(†)epitafium, o. 1675. I N M . Roberto Fortuna fot. 1999. - Ausschnitt vom *Kindergemälde (vgl. Abb. 76), das zum
*(†)Epitaph des Jens Christensen Jegind und seiner Frau Cathrine Olsdatter gehört.
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Fig. 76. *Maleri hørende til *(†)epitafium nr. 2, o. 1675, visendejens Christensen Jeginds og Cathrine Olsdatters
14 børn (s. 397, jfr. fig. 75). I N M . Roberto Fortuna fot. 1999. - Zu *(†)Epitaph Nr. 2 gehörendes *Gemälde, um
1675, mit Darstellung der 14 Kinder von Jens Christensen Jegind und Cathrine Olsdatter (vgl. Abb. 75).

2) O.1619, omtalt 1769 s o m en trætavle over
b o r g m e s t e r Jens J ø r g e n s e n 1619. 17
3) 1630, over M a r e n J ø r g e n s Daatter (Jørgensdatter) i f o r m af et »Vindve«, f o r m e n t l i g et glasmaleri, bekostet af sognepræst Niels Berthelsen
Fistler (1630-53) og hans h u s t r u A n n e Pedersdatter. D e n tilhørende indskrift fandtes på en
stentavle u n d e r vinduet i korets sydside. Epitafiet omtales 1766 s o m »en Lapidal-Inscription,
der findes e n d n u u n d e r deet store Vindve i Altergulvet, saalydende: D e n n e Vindve er b e k o stet over Sal: M a r e n J ø r g e n s Daatter af H r r .
Niels Berthelsen og A n n e Peders daatter Ao
1630«. 122

i n d m u r e , s o m Peder Lang lod gøre' og s a m m e
år nævnes yderligere 'stabler at h æ n g e tavlen på'
og en »Knaphalt«(?) til 'den stentavle at o p sætte'. 2 4 M å s k e har der været tale om k o m b i nation af en sten- og en trætavle (jfr. oversigt s.
394).
5-6) 1718 eller derefter, over sognepræst og
provst Frands Rosenberg, der ved indretningen
af sin †åbne begravelse i n o r d r e k o r s a r m fik tilladelse til at indsætte en u d h u g g e n sten i m u r e n
til 'sin og sines amindelse', ligesom han over
i n d g a n g e n m å t t e anbringe en liden sten m e d
selvvalgte bibelsprog. 1 2 5 Om det skete, vides
ikke.

4) 1633, m å s k e over en slægtning af b o r g m e ster Peder Pedersen Lang (†1651, j f r . gravsten nr.
5). 1633 betaltes for 'den sten ved k o r s m u r e n at

Gravsten. 1) (Fig. 77), o. 1602, over ærlig og
g u d f r y g t i g pige salig M a r e n Knvdzdatter,
†14. m a j 16[02], »med hindis kiere søster Karen
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Knvdzdatter, som oc hensoffve i Herren same
Aar den 21 Maii«. De var formentlig døtre af
nedenstående rådmandspar (gravsten nr. 2), der
synes afgået ved døden umiddelbart efter (i
hvert fald manden), formentlig som ofre for
epidemien s a m m e år. Grå sandsten, 193x104
cm, m e d afbildning af de uens store piger stående i en forsænket dobbeltarkade, der omgives
af en ret afslidt versalindskrift og hjørnemedaljoner med de fire evangelisters symbolvæsener.
Pigerne er gengivet frontalt og ret skematisk,
stående m e d stærkt udaddrejede fødder, der vidner om stenhuggerens kvaler m e d figurfremstillingen. Begge bærer hue, pibekrave og en højhalset, plisseret kappe, der kun lader kjolen synlig som en smal stribe fortil. Heri ses foran k j o lelivet de dødes hænder sammenlagt i bøn.
Evangelisterne fremtræder som halvfigurer over
et kartoucheagtigt felt, der har r u m m e t deres
navne. Foroven ses (tv.) »[S. M]at[hæus]« og »S
Mar[kus]«, forneden »[S.] Iohan[nes]« og en
stærkt afslidt Lukasokse. Gravskriftens i n d h u g gede versaler, m e d to linjer ved den ene langside, afsluttes på traditionel vis med: »Gvd
giffve d e n n o m med alle Christen H i m m e r i g oc
det evige Lif amen«. 1 3 7 En revne tværs hen over
stenen er repareret.
Stenen repræsenterer en lokal udgave af en figurstenstype, der ikke mindst er udbredt i Ø s t jylland. 1 3 8 Den må skyldes s a m m e stenhugger
som nr. 2. Stenen nævnes 1889 som én af tre
bevaringsværdige (tillige med nr. 2, 3) og blev
herefter opsat ved varmeværket op imod våbenhusets (tårnrummets) n o r d v æ g sammen ined nr.
2. N o g l e år senere blev begge gravsten solgt,
men derpå generhvervet og opsat i kapellet på
kirkegården (jfr. s. 423), hvor Poul N ø r l u n d beskrev dem 1916. Siden 1935 opsat m o d korets
nordvæg, vestligst.
2) (Fig. 78), o. 1602, over »Knvd... Raadm a n d i Lemvig, †10.juni 1602 og hans elskelige
hustru[M]argre[the] ...sdatter,†[6.juni]...«. Grå
sandsten, 192x108 cm, i opbygning og udførelse
svarende til nr. 1 og uden tvivl udført af samme,
vel nok lokale stenhugger. Ægteparret står - ligesom de f o r m o d e d e døtre på gravsten nr. 1 iført pibekrave og højhalset kappe med plisse-

ring. Hustruen bærer dertil en kriget hue, m e n
svarer ellers helt til de to piger. Rådmanden har
halvlangt hår og fuldskæg med hængemoustache og holder i hænderne en bog. Evangelisttegnenes u d f o r m n i n g og fordeling svarer til
gravsten nr. 1; af evangelistnavnene læses k u n de
grove versaler: »Lvce«. Også den øvrige indskrift er udført som indhuggede versaler, o m løbende, med fire linjer ved kortsiderne, en enkelt ved langsiderne, og afsluttes med ordene:
»Gvd gifve denom med alle Gvdz vdvalde en
g[lædelig Ops]tandel[se i H i m m e r i g oc d]et
[evige Lif amen]«. 137 En revne tværs hen over
stenen er repareret med cement.
Stenen nævnes 1889 som én af tre bevaringsværdige (jfr. ovf.) og opsattes derefter ved våbenhusets (tårnrummets) n o r d v æ g s a m m e n
med nr. 1. Som denne solgt og generhvervet før
1916 og efter et par årtier i kirkegårdskapellet
opsat ved korets nordvæg, østligst.
3) (Fig. 79), o. 1626, over »salig Iep 0 [ l v ] f s e n
f o r d v m R j a a d m a n d i] Lemvig«, †16. jan. 1626,
med sin kære hustru Karrn (sic!) Iensdatter [Bieregord], †7.juni... Rødlig kalksten, 213x150
cm, formentlig udført af s a m m e stenhugger
som nr. 4 og †nr. 5. Skriftfeltet, i hele stenens
bredde, optager stenens nedre halvdel og krones
af et stort rundbuefelt med relief af D o m m e d a g ;
alt er indfattet i en stor rulleværkskartouche
m e d hjørnemedaljoner, som r u m m e r evangelisternes symboler; indskrifter i indhuggede versaler. U n d e r det velhuggede dommedagsbillede
(fig. 80) læses på latin: »Venite benedicti... abite
maledicti« (Kom, I velsignede... Gå bort, I forbandede). I hjørnemedaljonerne ses foroven
Mattæusenglen (tv.), siddende med korslagte
ben og pegende i en bogrulle, og Markusløven,
der næsten svarer til s a m m e motiv på nr. 4.,
forneden Lukasoksen og Johannesørnen. Gravskriften afsluttes med citat fra Sl. 73,25, hvoraf
nu k u n stumper læses, 139 og ordene »H[o]die
mihi cras tibi« (i dag mig, i m o r g e n dig), mens
der nederst på stenen læses: »Ætatis s[u]æ .9 62« (i deres alders .9. og 62. år). 137
Stenen nævnes 1889 blandt de tre bevaringsværdige (jfr. ovf.), men kunne ikke finde plads i
våbenhuset, hvorfor den blev opstillet op ad tår-
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Fig. 77-78. To gravsten, o. 1602, formentlig over henholdsvis børn og forældre (s. 399f.). 77. Over pigerne
Maren og Karen Knudsdatter. 78. Over rådmand Knud... og hans hustru Margrethe. HW fot. 1997. - Zwei
Grabsteine, um 1602, vermutlich für Kinder bzw. ihre Eltern. 77. Für die Mädchen Maren und Karen Knudsdatter. 78.
Für Stadtrat Knud... und seine Frau Margrethe.

nets s y d m u r (jfr. fig. 25). Ved kirkerestaureringen 1933-35 k o m den i første o m g a n g ud i byen,
m e n hentedes tilbage og er siden 1935 opsat ved
t å r n r u m m e t s n o r d v æ g , vestligst.
4) (Fig. 81), o. 1627, over lens Gregersøn f o r d u m r å d m a n d i L e m v i g , † . . . d e c . 1599, (hans
h u s t r u M a r e n Lauridsdatter), †... 16..., samt
(hendes 2. m a n d ) Svend Chri[s]tensøn f o r d u m
r å d m a n d i Lemvig, †17. nov. 1627. R ø d g r å kalksten, k u n den ø v r e halvdel bevaret, 118x135 cm.
I h j ø r n e r n e ses m e d a l j o n e r m e d reliefhuggede
evangelistsymboler,
Mattæusenglen
stående

m e d b o g (tv.) og M a r k u s l ø v e n , m e n s stenfladen
i øvrigt k u n har en indridset inddeling i felter
m e d rester af i n d h u g n e versalindskrifter. I et
øvre felt m e l l e m m e d a l j o n e r n e læses k u n
»... giff...«. H e r u n d e r r u m m e r tre rundbuefelter
gravskrifterne, af hvilke den midterste er næsten
udslidt, m e n s der m i d t på stenen er rester af et
større skriftfelt. Heri læses: »Gvd giffve d e n n o m
e[n] g[læ] delig Opstandels« og nogle efterfølgende s t u m p e r af gravvers.
Stenen skyldes f o r m e n t l i g s a m m e stenhugger
s o m nr. 3 og †nr. 5. D e t nu ulæselige midterste

402

LEMVIG KIRKE

et rundbuefelt, r u m m e n d e Kristus m e d sejrsfanen, og flankeres af Syndefaldet i f o r m af A d a m
(tv.) og Eva stående m e d skjult blusel i hver sin
smalle bruskværksniche. De er halvt v e n d t m o d
Kristusbilledet og holder begge et æble op foran
sig. Fra j o r d s m o n n e t ved deres f ø d d e r hæver sig
træets s t a m m e , og sviklerne udfyldes af dets
grene og frugter. På stenens øvre del ses i en
trekløverbue D o m m e d a g , der flankeres af h ø j ovale b r u s k m e d a l j o n e r m e d Korsfæstelsen (tv.)
og Nedtagelsen fra Korset, m e n s m e l l e m r u m m e n e udfyldes af o v e r f l ø d i g h e d s h o r n og f r u g t bundter. Tilsvarende r u m m e r stenens nedre
h j ø r n e r medaljoner m e d H i m m e l f a r t e n (tv.) o g
Kristus i Dødsriget, h v o r i m e l l e m m a n over et
skjold m e d b o r g m e s t e r e n s b o m æ r k e og initialer
»P.P.[L.G.]« ser en lille Atlantfigur, 1 4 1 der bærer
skriftfeltet (fig. 85). På stenens brede rand læses:
»Vi vide at d e r s o m v o r t [tabernakel] ...1 C o [rint]h 5 v. 1.« (2 Kor. 5,1). 142

Fig. 79. Gravsten nr. 3,
Olufsen og hans hustru,
(s. 400). HW fot. 1997. Stadtrat Jep Olufsen und
Bjerregård.

o. 1626, over rådmand Jep
Karen Jensdatter Bjerregård
Grabstein Nr. 3, um 1626, für
seine Frau, Karen Jensdatter

r u n d b u e f e l t må have haft gravskrift over en M a ren Lauridsdatter, der synes gift efter tur m e d
b e g g e de a n f ø r t e r å d m æ n d . 1 4 0 Gravstensresten
f r e m k o m ved kirkerestaureringen 1933-35 u n der gulvet og er siden da opsat m o d korets
n o r d v æ g m e l l e m nr. 1 og 2, idet stenens m a n g lende nedre del er camoufleret ved en foransat
radiator.
5) (Fig. 82), o. 1651, over »Peder Pedersøn
Lan[g]e, [ f o r d u m b o r g m e s t e r i Lemvig]«, †10.
juli...(1651), m e d sine trende hustruer, »[Met]te
[Niel]sdatter, [død]...«,
»...[en svensd]...«,
†28. marts an(no) 165..., og »...[en...dat]...«.
Rødlig kalksten, 223x142 cm, m e d rester af i n d h u g g e t versalskrift og en ret forvitret d e k o r a tion, fordelt i tre bånd hen over stenen. M i d t f o r
ses en næsten ulæselig gravskrift i et b r e d r e k t a n gulært felt m e d afskårne hjørner, der krones af

Sin ret usædvanlige o p b y g n i n g m e d A d a m og
Eva har stenen til fælles m e d gravsten i bl.a.
Ribe d o m k i r k e , H o r s e n s klosterkirke o g H y l k e
kirke ved Skanderborg. 1 4 3 1879 var den i n d m u ret u d v e n d i g i s ø n d r e k o r s a r m s v e s t m u r , h v o r
den på et fotografi fra 1908 ses n o g e t bedre b e varet end i dag (fig. 83). E f t e r N a t i o n a l m u s e e t s
forslag s.å. anbragt ved våbenhusets sydvæg. 4 2
Siden 1935 opsat i m o d t å r n r u m m e t s n o r d v æ g ,
østligst.
†Gravsten. 1) Formentlig o. 1600, figursten af
sandsten, »I M i d t e n 2 udslidte Figurer, af I n d skriften o m R a n d e n ere k u n O r d e n e ' R a a d m a n d
f ø d t ' læselige, det øvrige er udslidt; i h j ø r n e r n e
Evangelistmærkerne«. 3 alen x 2 alen 3 t o m mer. 1 3 7 Indskriften må have været m e d versaler, 144 og stenen synes at have m i n d e t om de b e varede gravsten nr. 1-2.
2) Begyndelsen af 1600'erne, f u n d e t 1933 s a m m e n m e d gravsten nr. 4. 145 Siden b o r t k o m m e t .
3) Formentlig 1600'erne, figursten af rødlig
kalksten, »I m i d t e n en Kvinde og 2 M æ n d , der
ligesom Indskriften om R a n d e n er fuldstændig
udslidte«. 3 alen 4 t o m m e r x 2 alen 6 t o m m e r . 1 4 5
4) O.1625, et f r a g m e n t , ca. 70x100 cm, k e n d t
g e n n e m et fotografi (fig. 84), der viser stykket
opsat i et havedige. M a n ser det meste af en
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ulæselig på grund af slid, i hjørnerne evangelistsymbolerne. 147

Fig. 80. D o m m e d a g , udsnit af gravsten nr. 3, o. 1626
(s. 400). HW fot. 1997. - Jüngstes Gericht, Ausschnitt
aus Grabstein Nr. 3, um 1626.

dommedagsfremstilling, der svarer så nøje til
motivet på gravsten nr. 3 (jfr. fig. 79-80), at der
må have været tale om en tilsvarende gravsten
udført af samme stenhugger (jfr. også gravsten
nr. 4). Overensstemmelserne omfatter også lidt
ornamentik, der ses th. på fragmentet over det
latinske ord »abite« (gå bort), der læses samme
sted på gravsten nr. 3. Fotografiet er indsendt til
NM (o. 1970?) med oplysningen, at det da sad i
et havedige ved en bungalov nær Lemvig anlæg. 146
5-6) O.1643 og 1648, over borgmester Simon
Christensen og hans hustru Kirsten Mogensdatter (jfr. epitafium nr. 1). De to sten omtales i
forbindelse med en retssag, hvorved e f t e r k o m merne 1696 klagede over, at stenene var borttaget fra gravene på kirkegården. 1 4 7
7) Formentlig 16-1700'erne, rød kalksten, helt
glatslidt, 3 alen 3 t o m m e r x 2 alen 6 tommer. 1 4 7
8) Formentlig 16-1700'erne, som †nr. 3, men
brudt i fire stykker og ufuldstændig. Indskriften

9) Midten af 1600'erne. Da man 1790 opfyldte
præsternes †begravelse i koret (nr. 1), lagdes
over nedgangsstedet en 'udslidt 150 år gammel
ligsten' fra kirkegården. 2 2
10) Slutningen af 1600'erne, over K n u d
Lang(?). Jfr. †muret begravelse nr. 2.
11) Sandsynligvis 1700'erne. Rød kalksten,
ufuldstændig og i otte stykker, »af den korte
Indskrift ere kun enkelte O r d bevarede, N a v n
og Aarstal borthuggede. Sandsynligvis fra forrige Aarhundrede«. 3x2 alen. 22
12) 1754, en ligsten lagt over Oluf Jensen. 2 2
13) 1755 betalte Christen Sløks hustru for begravelse og sten. 22
14) 1757, over Christen Sløk, idet der betaltes
for 'jord, klokke og sten, som ligger på hans sal.
kone at lægge på ham'. 2 2
15) Før 1760, over Anne Nielsdaater, 'en g a m mel pige', idet der dette år betaltes for j o r d og
klokke samt 'en stens pålæggelse, som har lagt
over hendes salige forældre'. 2 2
16) O.1762 betaltes for begravelse af 'kapitajn
løjtnant Cabbels enkefrue' med klokke, j o r d og
stens pålæggelse. 22

Fig. 81. Gravsten nr. 4 (fragment), o. 1627, over M a ren Lauridsdatter, hendes 1. mand, r å d m a n d Jens
Gregersen, og 2. mand, rådmand Svend Christensen
(s. 401). HW fot. 1997. - Grabstein Nr. 4 (Fragment),
um 1627, ßir Maren Lauridsdatter, ihren 1. Ehemann,
Stadtrat Jens Gregersen, und ihren 2. Ellemann, Stadtrat
Svend Christensen.
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Fig. 82-83. Gravsten nr. 5, o. 1651, over Peder Pedersen Lang, borgmester, med sine tre hustruer, Mette
Nielsdatter og... (s. 402). 82. Tilstand 1997. 83. Tilstand 1908. HW fot. og Niels Termansen fot. - Grabstein Nr.
5, um 1651, für Peder Pedersen Lang, Bürgermeister, mit seinen drei Ehefrauen, Mette Nielsdatter und ... 82. Zustand
1997. 83. Zustand 1908.

17) 1777 betaltes for at lægge en sten på 'salig
M e t t Baadsgaards grav'. 2 2
18-19) To stykker r ø d kalksten, »brudte i
m a n g e m i n d r e Stykker o g ufuldstændige; Indskrifterne bortslidte«.
20) Før 1820, da kirken ved auktion a f h æ n dede en gravsten. 2 2
21-22) To udslidte sten, konstateret 1935 i f o r t o v s k a n t e n på H e l d u m v e j 5. 29

kirkeværgen Frands O m b e c k ladet lægge 'en
t r æ r a m m e m e d fliser udi' på kirkegården over
tre af sine b ø r n . 6) Før 1770, da et dobbelt begravelsessted u d e n for k i r k e d ø r e n hjemfaldt.
Ved auktion solgtes bl.a. gravens gamle eget r æ s r a m m e . 7-10) Før 1820, da kirken ved a u k tion a f h æ n d e d e fire gravtræer. - Gravtræer benyttedes også på den 1807 anlagte kirkegård (s.
423f).

†Gravtræer og gravrammer, alle k e n d t g e n n e m
kirkens regnskaber. 2 2 1) 1748 betaltes for 'en graf

En tåben begravelse m e d tilhørende †muret
k r y p t indrettedes 1718 af sognepræst og provst i
S k o d b o r g hrd. Frands R o s e n b e r g (†1730) 'udi
n o r d r e kapels ende' (jfr. fig. 51). Ifølge skødet
havde han ladet den o p m u r e på egen bekostning
s o m 'begravelsessted og s o v e k a m m e r ' , der i
l æ n g d e n målte 9 alen og kvarter, i b r e d d e n 3½

træ' at lægge over Peder Rafndall, hans h u s t r u
og søn. 2) 1748, 'graf træ' over Matthias Sadelm a g e r og t v e n d e hustruer. 3) 1748, 'graf træ'
over Jens V(?)inkes kone. 4) 1749, et gravtræ
over salig O l l u f W e i r u m s b ø r n . 5) 1749 havde
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alen og ½ kvarter og i h ø j d e n 3 alen og ½ kvarter
(ca. 6,15x2,4 m, 2,1 m højt). D e t tillodes også
magister R o s e n b e r g at lade indsætte en u d h u g gen sten i m u r e n til 'sin og sines amindelse',
ligesom han m å t t e lægge en 'liden sten over d ø ren på graven og derudi et sprog af Bibelen efter
eget behag at lade indgrave'. 1 2 5 D e t vides ikke,
om mindestenene opsattes, m e n det er vel sandsynligt, selv om de ikke i øvrigt er n æ v n t (jfr.
†epitafium nr. 5-6). D e t gav anledning til utilfredshed, at p r o v s t e n ved begravelsens indretning h a v d e foranlediget seks stole nedlagt og ladet den dør i k o r s a r m e n s gavl lukke, s o m hidtil
h a v d e tjent s o m kirkeindgang. 2 8 Begravelsens
pladskrav antyder, at †kister har stået på kirker u m m e t s gulv bag en a f s k æ r m n i n g (vel et gitterværk) m e d en dør, der omtales 1800 s o m
'provst Rosenbergs begravelsesdør'; den fik da
ny lås. 22 Ved nedlæggelsen 1866 sagdes 'den R o senbergske begravelse' at have optaget størstedelen af k o r s a r m e n . Ligene nedsattes da på kirkegården. 4 2
Ud over Frands R o s e n b e r g selv og hans f a m i lie, således sønnen og efterfølgeren H a n s Frandsen R o s e n b e r g (jfr. s. 361), 148 vides u d t r y k k e l i g t
enkelte andre hensat i begravelsen. 1756 betaltes
for 'en k o r t tid at indsætte' m a d a m Stabye i
provst Rosenbergs begravelse, 2 4 og 1772 indsattes Friederich Hillerups lig. 2 2
Fra Frands Rosenbergs søns, sognepræst H a n s
Frandsen Rosenbergs †kiste, s t a m m e r en *kisteplade (fig. 86): » . . . D e n i Liive Welærværdige og
H ø y l æ r d e Nu i G u d Salige Hr. H a n s Frandtzsøn
Rosenberg«. H a n var i m a n g e år præst for L e m vig o g N ø r l e m m e n i g h e d e r o g provst over
S k o d b o r g h r d . , *24. nov. 1698 i Lemvig,

Fig. 84. †Gravsten nr. 4, o. 1625, fragment i havedige
(s. 402). Chr. Strande fot. (o. 1975?). - †Grabstein Nr.
4, um 1625, Fragment in Gartenmauer.
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Fig. 85. Gravsten nr. 5, o. 1651, detalje, Atlant, bærende skriftfeltet (s. 402). HW fot. 1997. - Grabstein
Nr. 5, um 1651, Detail, Atlant trägt das Inschriftfeld.

†7. okt. 1753 sammesteds, 55 år g a m m e l . H a n
k o m i ægteskab 9. aug. 1725 og avlede deri tre
sønner og to døtre. O v a l blyplade, 27x21 cm,
graveret skriveskrift m e d n a v n e i versaler.
Gravskriften afsluttes m e d mindeverset:
»Epitaphium
Imens Lemvig og L[emb] din Visdom har I minde
Enhver maa k o m m e frem med Taarerne paa Kinde
Og Kysse paa din Grav for hver livsalig ord
Du trofast Hyrde gav den fattig faare hiord«.

Kistepladen må på et tidspunkt, m å s k e før begravelsens nedlæggelse 1866, være k o m m e t b o r t
fra kirken (ved tyveri?). I hvert fald er pladen en
vinterdag o. 1900 draget op af f j o r d e n ved ålestangning ud for lystanlæggets pavillon. I L e m vig M u s e u m .
†Murede begravelser. 1) 15-1600'erne. Fra g a m mel tid h a v d e præsterne efter sædvane b e g r a velse 'i altergulvet' (korgulvet). 1 7 I begyndelsen
af 1700'erne var g r a v r u m m e t m å s k e ved at være
o p f y l d t af kister. 1 4 9 I hvert fald valgte pastor
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Frands R o s e n b e r g 1718 at indrette egen familiebegravelse i n o r d r e k o r s a r m (jfr. ovf.). 1745 sattes n y e hængsler i l e m m e n e 'til begravelsen i
alteret', og 1768 købtes 'en masse ege træ' til n y t
gulv ovenover. 2 2 1778 fik sognepræst Søren J ø r gensen H a a r sin salig søn J ø r g e n s lig nedsat, 1 5 0
og 1790 lod m a n 'præstens begravelse' o p f y l d e
(med 75 læs sand) og gulvet forny, h v o r p å der
på stedet opsattes en ny k n æ l e s k a m m e l . 2 4 For
arbejdet stod Zinders M a c h h o l m , der genplacerede en ligsten og til at d æ k k e nedgangsstedet
fik anvist en anden '150 år g a m m e l ligsten' fra
kirkegården. 2 2
2) Slutningen af 1600'erne(?). Efter senere o p lysninger indrettet af (byfoged) K n u d Lang
' m i d t i kirkegulvet', skønt han selv og hans h u stru synes begravet andetsteds. 1 5 1 1759 var begravelsen så brøstfældig, at en istandsættelse
m å t t e ske 'uden henstand', da g r a v r u m m e t
'ganske nedfaldt' og bl.a. b e h ø v e d e en ny egebjælke til at bære loftet. Istandsættelsen, der f o retoges, uanset at ingen i b y e n v e d k e n d t e sig
begravelsen, afslørede 'ved eftersyn', at den var
'sal. K n u d Langs arvinger tilhørende'; bl.a. k o n staterede m a n , at en af hans sønner, Peder Lang
(†1709), var hensat deri. K i r k e v æ r g e n søgte da
at efterspore den efterlevende familie, bl.a. 'udi
de danske aviser', om n o g e n 'arvinger ville indfinde sig, s a m m e begravelse at v e d k e n d e sig og
betale kirken sin derpå anvendte bekostning'.
Da efter f e m år e n d n u ingen havde meldt sig,
ansås begravelsen 1764 for hjemfalden, og en
øjensynligt tilhørende gravsten (†nr. 10) k u n n e
u d b y d e s på auktion, u d e n at n o g e n d o g b ø d på
den. 2 2
3) 1718, se ovf. †åben begravelse.

Fig. 86. *Kisteplade, 1753, fra sognepræst Hans Rosenbergs †kiste (s. 405). I Lemvig Museum. EN fot.
1999. - *Sargschild, 1753, von Pfarrer Hans Rosenbergs
†Sarg. Im Lemviger Museum.

†Begravelsesskjolde (lyseskjolde), til parvis
fæstnelse på lysene ved jordefærd. 1 5 2 1) 1790.
Ved b y f o g e d Andreas B r æ m e r s begravelse gav
enken 'et par lys m e d plader og slør'. 2 4 2-3)
1795. Givet 'lys m e d plader og slør' ved Peder
B r ø n d l u n d s hustrus begravelse og hans egen
s a m m e år. 24 4) 1839, flor og blikplader anskaffet
til sørgefesten ved Frederik VI's død; solgt på
auktion 1842. 22
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1

Stednavne i Ringkøbing Amt (=Danmarks Stednavne
nr. 17,1), udg. af Institut for N a v n e f o r s k n i n g ved
G o r d o n Albøge, 1976, 5.
2
I breve af 6. juli 1234 og 4. juli 1237 overgav kongen
plovskatten af Hard-, A l m i n d - og Vardesyssel m e d
flækkerne (»oppida«) Varde og Lemvig til biskoppen
i Ribe. Dette skete til erstatning for halvdelen af
m ø n t e n i Ribe, som biskoppen før havde haft. DiplDan 1. rk. VI, nr. 182 og 240. Aftalen blev stadfæstet
og udvidet 4. april 1252, jfr. DiplDan 2. rk. I, nr. 60.
3
FRAM 1987, 180-82 og HoMuÅr 1989, 43-44. De
middelalderlige kulturlag u d g ø r 60-70 cm. H e r u n d e r
ligger der et lag rent sand (40-50 cm) og under dette
et lag fra oldtiden. Sandlaget er søgt forklaret som en
mulig aflejring efter et g e n n e m b r u d af Aggertange.
4
Kirkeregnskaberne viser, at t ø m m e r og mursten til
reparation af kirken i 16-1700'erne ikke sjældent hentedes i Ålborg. Fra Lybæk indkøbtes 1609 et m u r a n ker til tårnet og 1651 et dåbsfad.
5
Arent Berntsen, Danmarckis oc Norgis Fructbar Herlighed, 1650-56, I, 137 (fotografisk genoptryk, O d e n se 1971).
6
Poul Bredo Grandjean, Danske Købstæders Segl indtil
1660, 1937, 30. - Chr. Axel Jensen har foreslået, at
sigillet, hvis centrale felt viser en trekant med bølgelinjer, skulle illustrere byens navn og beliggenhed,
jfr. Chr. Axel Jensen, »Sfragistik og Topografi. En
studie over B y g n i n g s - og Landskabsbilleder paa danske Middelalders-Sigiller«, Festskrift til Kristian Erslev, 1927, 186.
7
HaDipl nr. 65.
8
Repert 2. rk. nr. 8843.
9
Oldemoder 112.
10
HaDipl nr. 44.
11
HaDipl nr. 77.
12
Officialen var en slags provst for Skodborg og
Vandfuld herreder, jfr. Dahlerup 114f.
13
Repert 2. rk. nr. 10856.
14
V. A. Secher, Kongens Rettertings Domme 1595-1604,
udg. 1881-83, 562-70.
15
PræsteindbWorm I, 78-79.
16
Resen 121-23.
17
DaAtlas 788-94.
18
KancBrevb 25. marts 1567.
19
Præsten i D y b e , Peder H e m m e t , udgav s a m m e år
et mindedigt, »Hjertelig Medynck«, om branden. Se
A. Petersen, »Klagesange over Lemvigs Ildebrand i
1684«, HaÅrb 1913, 55-59.
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20

A . S ø r e n s e n , »Kronens Hjælp til Lemvig efter
Branden 1684«, HaÅrb 1948, 119-22.
21
C. Dreyer, En liden Beskrivelse over Lemvig samt
Skodborg og Vandfuld Herreder i Riber Stift, Viborg
1795, 38-41.
22
LAVib. Ribe bispeark. Lemvig kirkes rgsk. 17061899 (C 4.1287-96).
23
Vejdirektoratets kort (i RA) er gengivet af Ellen
D a m g a a r d i »Lemvigernes by«, FRAM 1994, 96-111.
24
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Kirkergsk. 1584-1885
(C 626.1-6).
25
1591 betegnet som 'stetten inden den nordøstre
side' (note 24).
26
1733 taler regnskaberne om 'sydøstre og sydvestre
kirkestette' (note 22).
27
Forholdene f r e m g å r endnu tydeligere af tegningen
til Resens trykte prospekt, gengivet bl.a. af Damgaard
(note 23).
28
LAVib. Ribe bispeark. Lemvig kirke 1683-1764 (C
4.136).
29
J. Søndergaard Jacobsen, Lemvig Købstads Historie,
Lemvig 1969, 30-54.
30
N o t e 24. Solurets udseende kendes ikke nærmere,

m e n det har rimeligvis været u d f o r m e t o m t r e n t som
et ur ved N ø v l i n g kirke ( H a m m e r u m hrd.). Dette
beskrives 1766 som en malet pæl m e d en firkantet
solskive, beklædt m e d bly, 'som viste tiden på alle
tider fra solopgang til solnedgang'. Jfr. LAVib. Ribe
bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch 1766-69 (C
4.773).
31
D e n ene 'solskive-stang var ganske afrådnet og
nedfalden, den anden næsten ligeså'.
32
DaKancReg 28. april 1542.
33
P. Storgaard Pedersen, »Latinskolerne i Hardsyssel«, HaÅrb 1919, 26-80; om Lemvig 50-67.
34
DaKancReg 7. juni 1542.
35
KancBrevb 5. j u n i 1586.
36
KancBrevb 3. juli 1589. - 1732 blev r e k t o r k o n e n fritaget for at betale stolestadepenge, fordi hendes
mand, Peder Galthen, prædikede til froprædiken, jfr.
Storgaard Pedersen (note 33).
37
På Resens prospekt er huset placeret på selve kirkegården i dennes sydøstre hjørne. D e n n e placering er
dog næppe rigtig, idet færdslen må være gået n o r d
om skolen imellem den og kirkegården, et strøg, der
på Resens prospekt benævnes Skolegade (i dag den
søndre del af Torvet).
38
Søndergaard Jacobsen (note 29) 134.
39
Søndergaard Jacobsen (note 29) 128.
40
O. 1800 opførtes en ny præstebolig længere ude ad
Østergade.
41
Søndergaard Jacobsen (note 29) 55-57.
42
LAVib. Lemvig-Nørlem Præsteark. Synsprot. for
Lemvig kirke 1862-1925 (C 483.40).
43
K n u d Voss, Bygningsadministrationen i Danmark under Enevælden, 1966, 425-30. M e d u d g a n g s p u n k t i en
primitiv grundplan, som byfogeden i Lemvig havde
ladet udarbejde, leverede C. F. Hansen 1821 to tegninger 'efter den opgivne størrelse og den forlangte
indretning' (gengivet af K n u d Voss s. 428-29).
44
Søndergaard Jacobsen (note 29), 266-75.
45
En søjlebase i NM (inv.nr. 22325), i n d k o m m e t fra
Kabbel H o v e d g å r d (Nørlem sogn), er formodentlig
ligesom en søjlebase (inv.nr. 22326) bragt til byen fra
Vestervig og har således næppe m e d den r o m a n s k e
kirke i Lemvig at gøre (jfr. DK Tisted 620, nr. 11).
46
Skibets ottedelte hvælv m e d falsede gjordbuer har
disse træk fælles m e d skibets hvælv i M e j r u p (Hjerm
hrd.). I M e j r u p kan fældningstidspunktet for t ø m meret i tagværket, der formodentlig er samtidigt m e d
hvælvslagningen, dendrokronologisk fastlægges til
1515-16. Jfr. T h o m a s Bartholin, Dendrokronologisk undersøgelse af tagværket i kor og skib i Mejrup kirke, Ringkøbing amt, Nationalmuseets Naturvidenskabelige
Undersøgelser, rapport nr. 28, 1997.

Fig. 87. (†)Vindue, o. 1500, i n o r d r e korsarms n o r d side, senere o m d a n n e t til dør (s. 349, 353). N J P fot.
1998. - (†)Fenster, um 1500, in der Nordwand des nördlichen Kreuzflügels, später zur Tür umgebaut.

47

Til sammenligning opførtes kapellerne ved Holstebro †kirke hen ved en generation senere end selve
kirken, der stod færdig 1440 (s. 179f.). De blev b y g get m e d få års m e l l e m r u m .

NOTER

Fig. 88. Skitseforslag til tårnets afslutning, en todelt,
ottekantet lanterne (s. 358). Tegnet af H o t h e r Paludan
o. 1930. - Vorschlagskizze für den Abschluß des Turmes,
eine zweigeteilte, achtseitige Laterne. Gezeichnet um
1930.
48

Chr. Axel Jensens iagttagelse 1933. Stenmål: 27,528x12,5-13x8,5-9 cm. Fem skifter måler 49 à 50 cm.
49
Her vil blive brugt udtrykket 'korsarme'. Kirkeregnskabernes egen s p r o g b r u g i 16-1700'erne er vekslende. Snart tales der om 'nørre og søndre kapel',
snart om 'nørre og søndre korskirke'. Også u d t r y k -
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ket 'korskirken' i betydningen tværskibet bruges,
mens skibet kaldes for 'nederkirken'.
50
Stenene målte 29x13-13,5x8 cm.
51
Det er værd at bemærke, at byens nye segl blev
lavet 1610, netop som m a n havde fornyet spiret!
52
N o t e 24. Der er ingen omtale af et tidligere spir,
m e n af s a m m e n h æ n g e n må m a n udlede, at der er tale
om en reparation og nyopsætning af et allerede eksisterende spir.
53
Jens Bangs gengivelse af kirken med spir modsiges
af teksten i Danske Atlas: 'Kirken har nu ikkun et
lidet tårn, m e n før de sidste ildebrande 1683 og 1684
havde det et højt tårn med spir'. - At tårnet 1767
havde sadeltag og ikke spir fremgår tydeligt af en
beskrivelse af kirkens tagværker 1703: 'lavkirken'
havde da 36 par spær, tårnet syv par spær. N o t e 28.
54
Et fingerpeg om brandens styrke fik m a n 1933 u n der nedbrydningen af den østre del af skibets n o r d mur. Det sås her, at der var løbet smeltet (tag)bly ned
i revner i murkernen.
55
Blandt t ø m r e r n e nævnes Ole Pedersen 'af Thisted',
Ole Enevoldsen og Anders Ibsen, begge 'af T h y ' ,
samt Peder Hansen og Will Raundal.
56
O m t a l e n af en 'tårndør' (regnskaberne 1757) kan
vel referere både til en dør i tårnets vestside og til den
dør i t å r n r u m m e t , der ledte ind til trappen.
57
Ved sit besøg på byggepladsen 1933 opfattede
Chr. Axel Jensen den (siden 1718) tilmurede dør som
'et ret uanseligt nordvindue', hvis ydre buestik er
ødelagt.
58
Vindeladen hentedes med v o g n fra Hee kirke.
59
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Div. dok. 1718-1883
(C 626.10).
60
Af betingelserne for konkurrencen fremgår, at den
nye kirke, der ikke måtte koste over 90.000 kr.,
skulle være af røde, håndstrøgne mursten over granitsokkel. Et tårn m e d spir skulle anbringes ved siden
af kirken, der skulle indrettes med 600 siddepladser.
Jfr. LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Forskellige dok.
1806-1915 (C 626.9).
61
Arkitekten 1906-07, 94. I d o m m e r k o m i t é e n var A r kitektforeningen repræsenteret ved arkitekterne
A. Hagerup, Kolding, og N. Christof Hansen, Vejle.
62
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Forskellige dok. 18061915 (C 626.9).
63
Kopi af det særlige kirkesyns udtalelse 12. august
1929 i N M . Top. ark.
64
Adspurgt havde Nationalmuseet foreslået H o t h e r
Paludan eller Charles Christensen.
65
Løst, udateret notat i N M . Korresp.ark. Ved E g m o n t Linds besøg 1931 oplystes det over for ham, at
ældre folk k u n n e huske, at der tidligere var malet
'gule og røde striber på ribberne'.
66
Indb. ved E g m o n t Lind 8. m a j 1931. I N M .
67
Jfr. Jens Jensen (Bergild), »Snedkeren Zinders
Nielsen M a c h h o l m : H a n udskar inventar i Lemvig
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kirke for godt 200 år siden«, i Lemvig Folkeblad 3. feb.
1989. Af kirkens rgsk. fremgår, at han 1770 holdt
bryllup i Lemvig, idet der 29. nov. betaltes 'for kimen
med klokkerne og lyset at brænde på alteret til Zinders snedkers bryllup'. N o t e 22.
68
Bodil Kaalund, »Udsmykningen i Lemvig kirke«,
ViStÅrb 1980, 21f.
69
Jfr. ndf. Han malede (grundede) selv det færdige
inventar. 1773 udførte han stetter på kirkegården,
1788 en ny dørfløj, 1790 tildækkede han en begravelse
(†nr. 1) i koret, 1794 lavede han en ny spade til j o r d p å kastelse samt et solur, og 1814 limede han bælgene
ved orgelværket. N o t e 22.
70
Indb. i N M . Korresp.ark.
71
LAVib. Ribe bispeark. Lemvig kirke, revisoratsprot.
1795-1850 (C 4.1297).
72
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Rgsk. 1793-1832 (C
626.11).
73
LAVib. Ribe bispeark. Lemvig kirke 1670-1736 (C
4.135).
74
N o t e 22. 'Professor Lunds' maleri blev sejlet til Ålborg og derfra fragtet over Struer til Lemvig.
75
Topfiguren fik siden plads som pryd på †pulpitur
nr. 6 og må ellers have været opbevaret ved kirken
indtil sin genopsætning.
76
Jfr. note 22.
77
Tegninger hertil findes i N M . Top. ark.
78
Jfr. DK Tisted 634f. med fig. 28.
79
Weller 165, 167.
80
LAVib. Ribe bispeark. Lemvig kirkes rgsk. 1900-22
(C 4.1789).
81
Se - hovedsagelig dog for kander til verdslig brug Erik Lassen, Dansk Sølv, 71ff. og Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv fra Christian IV's tid, 38ff.
82
N o t e 17 og 21.
83
N o t e 42. Ved borttagningen tales om 'de to stole i
koret, hvor præsten og degnen tidligere havde sæde'.
84
Ejer af Kabbel, N ø r l e m sogn, 1696-1717.
85
Senere ejer af Kabbel, N ø r l e m sogn, 1733-37.
86
N o t e 22. O m s o r g e n for pulpituret forudsætter vel
næsten, at de pågældende selv havde stole, hvis fremtræden var afhængige af orgelpulpiturets (jfr. nr. 1).
87
Responsum ved Knud Prange 13. marts 1999.
88
Yderligere én stemme, Mixtur III, er forberedt i
pedalet.
89
Fotografi o. 1930 (fig. 57).
90
Facaden opmaledes 1970.
91
N o t e 24. Joannes orgelmester fik udbetalt 44 dl. i
løn og m o d t o g kost i 17 uger; endvidere omtales Jachob 'orgemester' og David 'orgemester'. Bælgene
blev afhentet i Holstebro. Indretningen af orgelpulpituret synes allerede at være påbegyndt i 1622, hvor
der anskaffedes hængelåse til orgelværk og tårndør.
92
N o t e 28. Orgelbyggeren arbejdede to måneder i
kirken.
93
N o t e 22. 1740 istandsattes orglet for 30 rdl. af en

omrejsende orgelbygger, der 'medførte gode attester;
1767 repareredes bælgene af Christian Dagnis.
94
N o t e 28. Det anføres, at de nye gardiner 'pryder'
orglet, en formulering, der forekommer mere naturlig ved døre, der altid er synlige (også når de står
åbne), end ved gardiner, der især gør sig gældende,
når orglet ikke er i brug, og vel ikke i samme grad
opfattes som en del af facaden. Gardinstænger og
-ringe omtales ikke. Muligvis kan man forestille sig,
at stoffet har været draperet som fyldinger i dørene
og således har haft karakter af et forhæng.
95
Egentlige orgelforhæng, ophængt på gardinstænger eller nedhængende fra loftet, var ikke ukendte i
1600'erne; sådanne omtales i Kalundborg kirke (1639,
jfr. DK Holbæk 3180) og Roskilde domkirke (1685).
96

N o t e 22. 1 1795 klagede organisten over, at det regnede ned i orglet fra et hul i taget; muligvis blev
denne mangel først udbedret 1805. 1800 betegnedes
orglet som brøstfældigt, og orgelbygger Peerstrup
gav overslag på en reparation til 70 rdl.; tilsyneladende skete der dog ingenting. 1811 foretog Zinders
Machholm efter organist Dynvebers anmodning forskellige mindre reparationsarbejder, og 1814 repareredes bælgene af snedker Lentz. Også 1825 foretog
C. H. G. Worm en istandsættelse; dennes omfang er
ikke oplyst.
97
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Div. dok. 1806-1915
(C 626.9).
98
N o t e 22. Det anføres ikke, om O h r t fik orgelfacaden med i købet, men eftersom det centrale topstykke i kirkens nuværende orgelfacade synes at hidrøre fra Worm-orglets facade, må det antages, at facadens prydelser forblev kirkens ejendom.
99
Poul Ruggaard Porse takkes for henvisningen til
bekendtgørelsen i Holstebro Avis (18. marts 1862).
100
N o t e 22. Orglet blev taget i brug søndag den
23. november 1862.
101
Selv om et reparationsoverslag 1884 fra Frederik
Nielsen omtaler 'vindlade«' (i ental), må det antages,
at orglet i lighed med instrumentet i Holstebro havde
to manualer, eventuelt med fælles vindlade.

Fig. 89. Romansk sokkelkvader af granit, 1933 indsat
i kirkens sydside (s. 345). Profil 1:10. Målt af NJP
1998, tegnet af MN 1999. - Romanische Sockelquader
aus Granit, 1933 in die Südwand der Kirche vermauert.
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N o t e 22. C o r n o di bassetto var uden tvivl en 8
fods stemme.
103
N o t e 80. Der var tale om en gave til kirken.
104
Orgelfacadens udseende kendes fra en skitse, u d ført o. 1930.
105
En skitse fra o. 1933 i T h . Frobenius & Sønners
ark. viser orglets placering på vestpulpituret, med
spillebordet i orgelhusets søndre gavl og bælganlæg
ved bagvæggen.
106
T h . Frobenius & Sønners ark.
107
Piber fra en tidligere Gedakt, suppleret med 21
nye.
108
Koralbassens piber k o m fra C o r n o di bassetto.
109
Orglets klanglige og tekniske o p b y g n i n g var et
karakteristisk eksempel på overgangssituationen i
1930'erne: Dispositionen fulgte baroktidens principper, m e n m a n fastholdt det senromantiske orgels
pneumatiske aktion, keglevindlader og oktavkopier.
110
Dispositionen fra 1935 var præget af en række personlige ønsker fra kirkens organist, Julius Larsen, der
bl.a. anså Regal 8' for at være den bedst egnede m a nualrørstemme, idet T r o m p e t 8' var for stærk og
O b o , Clarinet, K r u m h o r n og Dolcian for svage; endvidere foretrak han Dolcian 16' for Basun 16' og Fagot 16', der efter hans mening ville være for stærke.
N o t e 106.
111
O k t a v 1' indsattes i stedet for Regal 8'. M a n havde
ikke megen erfaring med kortbægrede r ø r s t e m m e r i
1930'erne, og s t e m m e n viste sig da også at være nærmest uanvendelig: den var uegal, satte alt for langsomt an og var tilmed anbragt så ubekvemt, at den
vanskeligt lod sig stemme. N o t e 106.
112
Yderligere oplysninger om orglerne findes i O r gelregistranten.
113
N o t e 33 og HofmFund IV, 645. Sidst i 1600'erne
noteredes store problemer med renten, idet halvdelen
af pengene i nogen tid ingen rente havde givet, mens
den anden halvdel var udlånt til folk 'af slette vilkår'.
114
N o t e 17 og LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til
biskop Bloch 1766-69 (C 4. 774).
113
Stiftelsesrækkefølgen synes således at have været:
skibets østfag, skibets midtfag, koret, søndre korsarm samt endelig skibets vestfag eller nordre korsarm.
116
N o t e 22. Lysearmene opviser nok eksempler på
genbrug og s a m m e n s t y k n i n g (således nr. 5), m e n ingen har former, der k u n n e passe m e d en nyudførelse
1772. Måske er armen taget direkte fra den pågældende lysekrone (†nr. 1), der i så fald har været fra
renæssancetiden (ikke som her antaget fra 1700-50).
Eller m a n kan 1776 have n y u d f ø r t lysearmen i gamle
renæssanceformer efter model af en eksisterende.
117
Anskaffet efter 1948, da der intet kirkeskib fandtes
i kirken.
118
Jfr. †tårnure i R i n g k ø b i n g og Holstebro s. 131
(med note 169) og s. 263 (med note 281) samt generelt

Fig. 90. Lysekrone nr. 5, 1731, skænket af O l u f Peter
Jepsen Kabbel og hans hustru Ingeborg (s. 387). HW
fot. 1998. - Kronleuchter Nr. 5, 1731, gestiftet von Oluf
Peter Jepsen Kabbel und seiner Frau Ingeborg.

Hans Stiesdal, »Danske tårnure 1400-1850«, hikuin
17, 1990, 59ff.
119
N o t e 24. Der betaltes 2 m k . 4 sk. for at age h a m til
og fra Kvium.
120
Vel s a m m e Bent Nielsen, som 1800 arbejdede på
†tårnuret i Holstebro (s. 263) og da sagdes at være fra
Ulfborg.
121
N o t e 59. Kontrakten redegør detaljeret for det påtænkte ur 'efter en forbedret patenteret konstruktion,
indrettet til at gå i otte dage, m e d time og minutvisning til tre sider på skiver, som have en diameter af 3
alen, samt slå time og kvarterslag på de i tårnet anbragte klokker'.
122
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4. 774).
123
Jfr. N y r o p , Kirkeklokker 27, 121.
124
Om denne, se N y r o p , Kirkeklokker 129f.
125
Jfr. note 59.
126
Jfr. praksis i Ringkøbing og Holstebro (s. 134ff.,
265ff.) og eksempelvis i Varde (DK Ribe 980) samt
generelt Vibeke Michelsen, »Genbrug af gravsten«,
Kirkens Bygning og Brug 181ff.
127
Farvelagt opmåling m e d håndskrevene angivelser
og k o m m e n t a r e r ved J. Termansen. I N M . Top. ark.
128
Merete Bergild og Jens Jensen, »Peder Clausen,
billedhugger i Århus - 1634-1657«, Østjysk Hjemstavn
1990, 30-47. Jfr. DK Ribe 1867f.
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Således fremtræder skrifttavlen revnet midtover,
og i øst manglede en god del af postamentbjælken og
den tilstødende engels hår.
130
Jfr. eksempelvis s. 136f. og eksempler i DK Ribe
60ff. m e d fig. 394 og 396.
131
De to blev begge præster, Bertel faderens efterfølger i Lemvig, Jens præst i Tæbring på Mors. N o t e
29.
132
N o t e 17. Også Søren Abildgaard nævnte og citerede få år senere epitafiet. N M , n o t e b o g XIII, 167.
133
J. B. Løfflers indb. 1879, i N M .
134
Jfr. også Søndergaard Jacobsen (note 29) 40f., 65f.
135
Christian IV og Europa. Den 19. Europarådsudstilling, Danmark 1988, 232, katalognr. 777 med afbildning af børnenes tavle.
136
N o t e 122 og Søndergaard Jacobsen (note 29) 64.
137
Indskrifterne suppleret efter indb. af F. Nielsen og
Kristian Bahnsen 1879, i N M .
138
Jfr. eksempelvis en række sten i Århus D o m k i r k e .
DK Århus 780ff., gravsten nr. 30, 38, 46-47, 50 m e d
fig. 504-06, 508, 517.
139
1379 læstes: »Herre naar ieg hafver dig saa skøtter
ieg icke om Himlen eller lorden«.
140
Se artikel af Erling Møller i Lemvig Folkeblad
22. dec. 1971. Maren Lauridsdatter, der er død mellem 1636 og 1640, synes først gift m e d Jens Gregersen, 2. gang med Svend Christensen, der var broder
til Simon Christensen (jfr. epitafium nr. 1).

141

Jfr. s. 266 m e d fig. 110 og Herders Lexikon der
Christlichen Ikonographie I, 1968, art. »Atlas, Atlant«.
142
Indskrifter suppleret efter ældre fotografi (jfr. fig.
83) og indb. af Poul N ø r l u n d 1916, i N M .
143
DK Ribe 610, gravsten nr. 49 m e d fig. 445 og DK
Århus 4654, gravsten nr. 7 m e d fig. 38.
144
D e n citerede s t u m p gravskrift er i indberetningerne anført med versaler.
145
N o t a t i NM af Chr. Axel Jensen 1933, iflg. hvilket
stenen skulle lægges til side 'og om muligt g e n o p stilles'.
146
En efterlysning er forgæves foretaget i Lokalavisen
Lemvig i marts 1999.
147
LAVib. Lemvig byting 1689-1702 (B 77.2).
148
Jfr. Søndergaard Jacobsen (note 29) 68.
149
Jfr. s. 146 om forholdene i Ringkøbing kirke.
150
Jfr. Søndergaard Jacobsen (note 29) 74f.
151
1700 indgav 'afgangne K n u d Langs, forrige b y f o ged i Lemvig, hans stervbos forvaltere' en besværing
over sognepræst i Snedsted, mag. Holger Schandorph, fordi han f o r b ø d den salig m a n d s og hans h u strus ligs nedsættelse i Snedsted kirke i en begravelse,
til hvilken de, 'efter skøde og kongebrev havde lovlig
adkomst'. Se »Uddrag af Biskop Bircherods D a g b ø ger 1658-1708«, udg. ved H. Hjorth-Nielsen, PersHistT 9,III, 1930, 92.
132
Jfr. S. Elikier-Pedersen, »Offerlys og m i n d e skjolde«, i Vejle Amts Årbog 1980, 7-60.
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von denen jene auf der linken Seite jedoch gotischen Stils ist.

Die Lage am Ende einer v o m L i m f j o r d ins Land
reichenden Bucht verlieh der Stadt ihren N a men. Erstmals urkundlich erwähnt w u r d e eine
Bebauung im Jahr 1234, und archäologische
Ausgrabungen belegen, daß die mittelalterlichen
Kulturschichten wahrscheinlich auch nicht weiter zurückgehen. U n g e w i ß ist, w a n n der O r t
Stadtprivilegien erhielt, da etwaige D o k u m e n t e
darüber verlorengegangen sind. Ein mit der Inschrift »Sigillum senatorum de Leemvvig« (Signet der Stadträte zu Lemvig) angefertigter Siegelstempel legt jedoch die Vermutung nahe, daß
die Verleihung der Stadtrechte im Zeitraum
1250 bis ca. 1300 stattgefunden hat. Aus dem
noch stehenden romanischen Kern der Kirche
läßt sich schließen, daß der O r t mindestens seit
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts seine eigene Kirche besessen hat. Wahrscheinlich war
die Kirche als Kapelle in der Gemeinde N ø r l e m
angelegt worden. D e m Bericht des Pfarrers von
1638 zufolge w u r d e sie Sankt Nikolai Kirche genannt - andere Quellen besagen jedoch, daß sie
den noch heute verwendeten N a m e n Frauenkirche trug.

Als Bau gesehen reicht die Kirche zurück in
die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts, da Reste
einer romanischen Kirche an der Nordseite und
am westlichen Ende des Schiffes bewahrt geblieben sind. Diese romanische Anlage, deren
östlicher Abschluß nicht bekannt ist, w u r d e vermutlich um 1500 - erweitert und umgebaut
zu einem gewölbten, spätgotischen Langhaus
mit Turm und zwei Kreuzflügeln. Eben diese
gotische Anlage war bestimmend für das jetzige
Aussehen der Kirche. Die romanischen Mauern
bestehen aus kleinen, unbearbeiteten Feldsteinen, und auch im C h o r des gotischen Langhauses und im T u r m w u r d e n zuunterst Feldsteine
verbaut, ansonsten aber bestehen die Mauern
aus großen Ziegelsteinen. Für den unteren Bereich des südlichen Ausbaus w u r d e 1933 eine
größere Zahl von Granitquadern verwendet,
von denen sich jedoch nur drei ehemals im südlichen Kreuzflügel befanden, während die übrigen aus der Stadt herangeschafft wurden, wohin
sie vermutlich von einer oder mehreren abgerissenen Kirchen aus der U m g e b u n g gebracht
w o r d e n waren.

Der Kirchplatz, heute Stadtmarkt, liegt nur
2,8 m über dem Meeresspiegel. Der Platz diente
bis 1807 als Friedhof, dabei war das Gelände um
die Kirche bis zu diesem Zeitpunkt derart in die
H ö h e gewachsen, daß der Kirchenboden um
drei/vier Stufen tiefer zu liegen kam, was wiederum dazu führte, daß die Kirche von Zeit zu
Zeit unter Wasser stand. Wegen dieser Misere
w u r d e die Kirche 1933 umgebaut.

Der Turm, den seit 1934 eine bleigedeckte
zwiebelförmige Spitze ziert, hatte ursprünglich
eine schlanke Spitze, die jedoch bei einem Brand
1683 zerstört w o r d e n ist. N a c h d e m besaß der
Turm bis zum U m b a u ein Satteldach und Giebel
im N o r d e n und Süden.

K I R C H E N B A U . Ihr jetziges Aussehen verdankt die Kirche den o.g. in den Jahren 1933-35
unter Architekt Hother Paludan (1871-1956)
durchgeführten U m b a u - und Erweiterungsarbeiten, in deren Verlauf der Fußboden um ca.
1 m angehoben, die Mauern u m 2 m erhöht und
die Gewölbe in entsprechender H ö h e neu gemauert wurden. Heute zeigt sich die Kirche in
Gestalt eines gotischen Langhauses mit T u r m
nach Westen und drei neuzeitlichen Kreuzflügelkapellen nach Süden und zwei nach Norden,

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

A U S S T A T T U N G . Das einzige mittelalterliche
Ausstattungsstück der Kirche ist die Taufe
(Abb. 47), die durchaus aus der gleichen Zeit
wie der romanische Kernbau stammen kann.
Aus der Renaissance stammen neben dem Altarleuchterpaar (Abb. 43) fünf Wandleuchter (Abb.
67-70), zwei mit der Jahreszahl 1609 und dem
Stifternamen Simon Christensen sowie zwei
prächtige Kronleuchter aus den Jahren um 1575
und 1600 (Abb. 60-64); letzterer eine spätere
Stiftung v o n Studiosus Gregers Lang aus dem
Jahr 1708. Auch der Barock ist hauptsächlich in
Form von Metallkunst vertreten. Weitere drei
Kronleuchter kamen um 1650, 1661 und 1731
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hinzu (Abb. 65-66,90), w ä h r e n d der A b e n d mahlskelch (Abb. 42), a u s g e f ü h r t v o n Giert R e ber in Viborg, 1655 v o n M a r e n S k r a m zu R a m m e g a a r d gestiftet w u r d e . Ein barockes M e ß g e w a n d (nur die Stickerei ist alt) w u r d e v o n M a ren S k r a m im selben Jahr gestiftet (Abb. 44),
u n d 1665 w u r d e das silberne Altargerät mit
einer seltenschönen A b e n d m a h l s k a n n e (Abb.
39-41) ergänzt. Eine Lateinschuletafel (Abb. 58)
w u r d e um 1650 v o n Vogt Iver Christensen angebracht; die eine der Kirchenglocken w u r d e
1686 v o n R u d o l f Melchior in Å l b o r g gegossen
(Abb. 71), die andere 1759 v o n Casper K ø n i g in
Viborg (Abb. 72).
Das Einheitsgepräge der E i n r i c h t u n g im R o kokostil w i r d d u r c h die H a u p t g e g e n s t ä n d e bes t i m m t , die allesamt in den ausgehenden J a h r zehnten des 18. J a h r h u n d e r t s v o n Tischler Z i n ders Nielsen M a c h h o l m (1740-1817), bis zu seiner Ü b e r s i e d e l u n g nach L e m v i g w o h n h a f t in
Resen ( S k o d b o r g Harde), gefertigt w u r d e n . D e r
K e r n des Gestühls (Abb. 49) s t a m m t aus d e m
Jahr 1768, im Jahr darauf folgte die Kanzel
(Abb. 48), 1780 der Altartisch u n d der Altaraufsatz (Abb. 36), w ä h r e n d eine genaue Zeitbes t i m m u n g seines charakteristischen T r i u m p h kreuzes (Abb. 45-46) nicht m ö g l i c h ist. Aus
denselben J a h r z e h n t e n s t a m m t ein Gemälde,
Christus m i t d e m Kelch (Abb. 59), w ä h r e n d ein
früheres Altargemälde gleichen M o t i v s 1854
v o n J o h a n L u d v i g L u n d (vgl. A b b . 37) ausgef ü h r t w u r d e ; beide h ä n g e n seit 1935 in der Sakristei.
Eine T u r m u h r w u r d e 1878 v o n P. N. Kastberg ausgeführt, w ä h r e n d die O r g e l 1999 v o n
P. G. A n d e r s e n u n d B r u h n , Årslev, unter Wied e r v e r w e n d u n g eines Prospekts v o n 1935 erneuert w u r d e .
Einrichtung,
Farbgebung und Instandsetzungen.
Seine jetzige E i n r i c h t u n g erhielt der K i r c h e n r a u m hauptsächlich i m Z u g e der g r o ß e n Restaurierung in den 1930er Jahren, die 1935 ihren A b schluß in einer u m f a s s e n d e n Instandsetzung des
Inventars fand. Die Kanzel erhielt darauf ihren
Platz in der M i t t e des R a u m e s an der Ecke z w i schen C h o r u n d neueingerichtetem südlichen
Seitenschiff, die B ä n k e des Gestühls w u r d e n er-

neuert, ebenso zwei E m p o r e n am Westende des
Schiffs u n d im nördlichen Kreuzflügel (Abb. 50,
54), f ü r dessen B r ü s t u n g e n ein R o k o k o p a n e e l
v o n ca. 1790 aus älterem † E m p o r e n g e s t ü h l u n d
† E m p o r e n (vgl. A b b . 56) w i e d e r v e r w e n d e t
w u r d e . Schließlich w u r d e eine O r g e l m i t P r o spekt im Rokokostil angeschafft. D i e Farbgebung
der Holzarbeiten in G r a u t ö n e n geht auf eine
N e u b e m a l u n g v o n 1966 durch Ernst Trier zurück, sie w u r d e aber im Z u g e einer u m f a s s e n den malerischen Ausschmückung v o n Altar, K a n zel, Gestühl u n d E m p o r e n durch Bodil Kaalund
1977, 1981 u n d 1988 leicht a b g e s t i m m t .
A n g a b e n über einen †Wandschrank m i t Wappen (vgl. A b b . 52) gelten als einziger Beweis f ü r
die mittelalterliche Einrichtung des C h o r s . Das
Vorhandensein s o w o h l dieses †Schranks als auch
einer Reihe v o n †Holzepitaphen aus d e m 18.
J a h r h u n d e r t zeigt, daß das Kircheninnere v o n
den Bränden 1683-84 nicht wesentlich in Mitleidenschaft gezogen w o r d e n war. D e r T u r m b r a n d
v o n 1684 zerstörte die †Glocken, w ä h r e n d die
† T u r m u h r lediglich beschädigt w u r d e .
Die Bücher der Kirche belegen Instandsetzungsarbeiten u n d N e u a n s c h a f f u n g e n i m Laufe
des 17./18. J a h r h u n d e r t s u n d vermitteln einen
gewissen E i n d r u c k v o n der nachreformatorischen
Einrichtung. Eine ältere †Kanzel w u r d e 1607
durch eine neue ersetzt, v o n der b e k a n n t ist, daß
sie mit »Engelsköpfen« verziert war. Ab 1602
erscheinen eine oder m e h r e r e †Altaraufsätze,
u n d auf einer v o n 1584 bis 85 errichteten Weste m p o r e ließ m a n um 1626 die erste †Orgel der
Kirche aufstellen.
1717 w u r d e der †Altar verziert, 1723 am Altar
ein neuer †Küsterstuhl aufgestellt, im Jahr darauf »auf Fürbitte des Pfarrers« auch ein neuer
†Pastoren- u n d Beichtstuhl, u n d 1728 w u r d e das
gesamte †Kirchengestühl »von oben bis unten«
repariert u n d neu staffiert. Zu dieser Zeit w a r e n
die bessergestellten Familien der Stadt sehr darauf bedacht, sich ihre eigenen †Logen einzurichten. Von acht solcher Logen, deren Plazier u n g aus einem Gestühlregister v o n 1759 h e r v o r g e h t , standen d e m n a c h sechs u n t e n im Gestühl u n d eine auf der O r g e l e m p o r e , w ä h r e n d in
der südwestlichen Ecke des nördlichen K r e u z -
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flügels eine zweistöckige D o p p e l l o g e zu finden
w a r (vgl. A b b . 51 N r . 1-8).
Eine langwierige Instandsetzung
1768-1794
f ü h r t e zu einer fast vollständigen E r n e u e r u n g
der Ausstattung, w ä h r e n d an der R a u m a u f t e i lung keine wesentlichen Veränderungen v o r g e n o m m e n w u r d e n . Im gesamten Verlauf, der den
R a u m im örtlichen R o k o k o prägte, erwies sich
Zinders M a c h h o l m als treibende K r a f t des U n ternehmens. Die Arbeiten w u r d e n 1768 mit
einer F u ß b o d e n r e g u l i e r u n g u n d der E r n e u e r u n g
des Gestühls b e g o n n e n , u n d das bedeutete, daß
M a c h h o l m nebst Lehrling u n d Gesellen 110 A r beitstage u n d 30 Feiertage lang beherbergt u n d
beköstigt w e r d e n m u ß t e (einschließlich Bier
u n d B r a n n t w e i n ) . 1769 brauchte er f ü r die K a n zel, deren †Schalldeckel, die †Gestühlstüren,
einen †Taufdeckel u.a. n o c h einmal genauso viel
Zeit, bis er sich dann am 16. Juli m i t s a m t seinem
Werkzeug wieder h e i m nach Resen karren ließ.
N a c h d e m 1772 eine neue †Orgel angeschafft
w o r d e n war, wiesen deren Prospekt sowie die
Kanzel 1777 n o c h i m m e r n u r ihre G r u n d f a r b e
auf, auch fehlte ein neuer Altaraufsatz mit dazug e h ö r i g e m †Pastoren(Beicht)- u n d †Küsterstuhl.
Dessen n a h m sich Zinders M a c h h o l m im Jahr
1780 an, i n d e m er den E i n r i c h t u n g s g e g e n s t ä n den selbst einen G r u n d a n s t r i c h gab - n o c h im
N o v e m b e r 1794 w u r d e er f ü r einen zweimaligen
Firnis- u n d Ölfarbanstrich des O r g e l w e r k s u n d
der O r g e l e m p o r e bezahlt. A u c h g e h ö r t e zu seinen Arbeiten die E r r i c h t u n g zweier weiterer
† E m p o r e n s t ü h l e über d e m Gestühl an der Schiffsn o r d w a n d , w o n a c h sich der R a u m darstellte wie
aus einem rekonstruierten Einrichtungsplan v o n
ca. 1800 ersichtlich (Abb. 51).
W ä h r e n d einer Instandsetzung 1825 entschloß
m a n sich zu einer N e u b e m a l u n g v o n Altar u n d
Kanzel in den bereits existierenden Farben, dabei sollte allerdings der g e k r ö n t e N a m e n s z u g
v o n K ö n i g Christian VII. v o m Altarbild entfernt w e r d e n . Für die übrige E i n r i c h t u n g wählte
m a n hellblau »mit d u n k l e m Fuß am Gestühl u n d
blaugrau außen«.
1854 w u r d e n alle †Logen der Kirche mit A u s n a h m e der beiden L o g e n unter der O r g e l e m p o re u n d des östlichen E m p o r e n s t u h l s abgebaut.
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Dieser Stuhl w u r d e 1876 entfernt u n d genau an
der Stelle d u r c h eine im nördlichen Kreuzflügel
errichtete † E m p o r e ersetzt, wo sich das im Jahr
1866 beseitigte †offene Begräbnis v o n Probst
Frands R o s e n b e r g befand. Für die B r ü s t u n g der
neuen E m p o r e v e r w e n d e t e m a n R o k o k o p a n e e l e
aus den abgerissenen E m p o r e n s t ü h l e n . Gleiches
w a r der Fall, als m a n 1889 im Z u g e einer g r ö ß e ren R e n o v i e r u n g des Gestühls eine weitere
† E m p o r e im südlichen Kreuzflügel baute. Eine
neue Orgel, 1862 v o n J o h a n Andreas O h r t ausgeführt, hatte v o n 1891-1909 ihren Platz auf der
E m p o r e des südlichen Kreuzflügels u n d w u r d e
dann ans Westende des Schiffs umgesetzt. Hier
riß m a n schließlich die ältere † O r g e l e m p o r e der
Kirche ab, ebenso die zwei †Logen darunter,
u n d errichtete eine neue † O r g e l e m p o r e , w o n a c h
sich die M ö b l i e r u n g der Kirche an H a n d v o n
Plänen u n d Schnitten 1929-1930 (Abb. 14-21),
allesamt seit 1876 u n d 1889 m i t Eichenholzbem a l u n g (vgl. A b b . 29), belegen läßt.
1929 fand Inspektor C h r . Axel Jensen v o m
N a t i o n a l m u s e u m das R o k o k o i n t e r i e u r d e k o r a tiv, eine H a l t u n g , die b e s t i m m e n d d a f ü r w u r d e ,
daß die Restaurierung der Ausstattung 1935 sehr
stark den C h a r a k t e r einer historisierenden Wiederherstellung a n n a h m . Hierzu gehörten neue
Altargemälde im Stil des 18. J a h r h u n d e r t s u n d
eine A u s s c h m ü c k u n g mit viel M a r m o r i e r u n g
(vgl. A b b . 38), die bei den Malerarbeiten 1966,
1977 u n d 1988 beseitigt w u r d e n .
G R A B M A L E . Von den ehemals sieben Epitaphen s c h m ü c k t heute n u r n o c h eins den K i r c h e n r a u m - das v o n B ü r g e r m e i s t e r S i m o n C h r i s t e n sen v o n ca. 1648 (Abb. 73) - das v e r m u t l i c h bei
Steinmetz Peder Clausen in Å r h u s bestellt w o r den war. Desweiteren sind im N a t i o n a l m u s e u m
Teile eines *(†)Epitaphs v o n ca. 1675 f ü r Pfarrer
Jens Jegind u n d seine Familie erhalten. Es h a n delt sich teils um das eigentliche *Bild des E p i taphs (Abb. 74), das allein die erwachsenen Familienmitglieder zeigt, teils um ein weiteres
(Abb. 75-76), das die 14 Kinder alleine darstellt
u n d v o n A n f a n g an daneben aufgehängt war.
Ein ähnliches Z u s a m m e n s p i e l zwischen verschiedenen Tafeln zeigt sich auch bei anderen
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f ü n f †Epitaphen, über die ein schriftlicher N a c h weis existiert. In m e h r e r e n Fällen ist nicht sicher, ob v o n Tafeln aus H o l z oder Stein die Rede
war. U n g e w ö h n l i c h w a r das †Epitaph M a r e n
J ö r g e n d a t t e r s v o n ca. 1630, das augenscheinlich
den C h a r a k t e r einer †Glasmalerei im C h o r f e n ster besaß - u n d damit eng an mittelalterliche
Tradition a n k n ü p f t e . Die alten Plazierungen der
E p i t a p h e sind n u r teilweise belegt (vgl. Einrichtungsplan A b b . 51), da m a n z w a r an H a n d der
B ü c h e r verfolgen kann, wie eins nach d e m anderen a b g e n o m m e n w u r d e , sie aber w e d e r indentifizieren n o c h lokalisieren kann. D e m z u folge soli 1787 ein †Epitaph a b g e n o m m e n u n d
an anderer Stelle »für gleiche Bezahlung« aufgeh ä n g t w o r d e n sein, u n d 1825 ließ die Kirche ein
†Epitaph auf d e m M a r k t p l a t z versteigern.
Von den f ü n f alten, n o c h heute in der Kirche
befindlichen Grabsteinen sind die beiden ältesten
(Abb. 77-78) interessante Figurensteine f ü r ein
Stadtratsehepaar u n d zwei g r ö ß e r e M ä d c h e n nam e n s M a r e n u n d Karen, die o f f e n b a r alle innerhalb w e n i g e r Wochen im Mai-Juni 1607 - sicherlich als O p f e r einer E p i d e m i e - gestorben
waren. D a ß es sich bei den M ä d c h e n um die
T ö c h t e r des Stadtrats handelte, läßt sich an ihr e m P a t r o n y m u n d sicher auch an der gleichen
A u s f ü h r u n g der beiden Grabsteine erkennen,
die wahrscheinlich auf einen ortsansässigen
Steinmetz z u r ü c k g e h e n . Von den ü b r i g e n G r a b steinen m ü s s e n Stadtrat Jep O l u f s e n s aus d e m
Jahr um 1626 (Abb. 79-80) w e g e n seines schönen Reliefs v o m J ü n g s t e n Gericht sowie B ü r germeister Peder Pedersen Langs v o n ca. 1651
(Abb. 82-83) w e g e n seiner professionellen A u s -

f ü h r u n g u n d reichen I k o n o g r a p h i e h e r v o r g e h o ben w e r d e n . Alle genannten Grabsteine w a r e n
v o n der Kirche v e r k a u f t u n d im 20. J a h r h u n d e r t
w i e d e r e r w o r b e n w o r d e n , w ä h r e n d der f ü n f t e
v o n ca. 1627 bei den Restaurierungsarbeiten
1933-35 wieder z u m Vorschein k a m . 22 der
†Grabsteine lassen sich belegen, hinzu k o m m e n
10 †Totenbäume u n d †Grabeinfassungen aus Holz,
die sich genau wie die Steine s o w o h l f ü r die
Gräber im K i r c h e n f u ß b o d e n als auch auf d e m
Friedhof v e r w e n d e n ließen.
Die G r a b m a l e n d u r f t e n so lange liegen bleiben, bis sie unlesbar waren, danach fielen sie
zurück an die Kirche, die sie d a n n zur Wiederv e r w e n d u n g oder f ü r andere private Z w e c k e
(vgl. S. 316) v e r k a u f e n k o n n t e . Im K i r c h e n f u ß b o d e n dienten die G r a b m a l e zur A b d e c k u n g
v o n s o w o h l E r d g r ä b e r n als auch †Gruften,
k r y p t e n a r t i g e n G r a b k a m m e r n , die d u r c h Falltüren oder i n d e m m a n den obenliegenden Stein
anhob, zugänglich waren, u m neue Särge h i n unterzulassen. N e b e n den †Gruften, v o n denen
sich n u r einige w e n i g e identifizieren u n d lokalisieren lassen, besaß die Kirche ein † o f f e n e s Begräbnis mit freistehenden Särgen. Es w a r 1718
v o n Pfarrer u n d Probst Frands R o s e n b e r g i m
nördlichen Kreuzflügel (vgl. A b b . 51) eingerichtet u n d dann z u s a m m e n mit den letzten anderen
zugänglichen Begräbnissen 1866 beseitigt w o r den, w o b e i die †Särge auf d e m Friedhof beigesetzt w u r d e n . V o m †Sarg v o n H a n s Rosenberg,
Frands Rosenbergs Sohn u n d Nachfolger,
s t a m m t das einzige erhalten gebliebene * S a r g schild (Abb. 86), 1753. Es w a r kurz nach 1900
aus d e m Wasser des Fjords gefischt w o r d e n !

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1998. - Die Kirche von Südosten.

LEMVIG VALGMENIGHEDSKIRKE
Valgmenighedskirken i Kirkegade, kaldet J o hanneskirken, er indviet 16. dec. 1883. M e n i g heden, der tæller mange m e d l e m m e r fra oplandet, var i de første årtier filial af Bøvling valgmenighed, indtil den 1907 udskiltes som selvstændig med egen præst. Tilskyndelsen til at
bygge en kirke udgik bl.a. fra den grundtvigsk
sindede kapellan i Tørring og H e l d u m (senere
Ryslinge valgmenighed) Karl Poulsen (jfr. altersølv). B y g g e g r u n d e n til kirken og det tidligere
højskolehjem, nu præstebolig og forsamlingshus, blev skænket af gårdejer Peder Madsen og
hustru Kristine, Lemvig Møllegård, hvis gravsten er opstillet ved kirken.

En krise i menighedens liv indtraf 1925, da
præsten, Adolf Drewsen Christensen, trådte ud
af folkekirken og dannede Lemvig frimenighed;
men modsat tilfældet i Holstebro 1914 (jfr. s.
317) blev han k u n fulgt af ca. en tredjedel af
medlemmerne, hvorved frimenigheden fortabte
retten til at bruge kirken. Den holdt i de følgende år gudstjeneste i sognekirken og bestod
endnu 1944, efter at D r e w s e n Christensen 1933
havde forladt byen. Den tilbageblevne og største del af valgmenigheden valgte 1925 en ny
præst, J. Chr. Hejlesen. 1
O m r å d e t o m k r i n g kirken, der er smukt beliggende med udsigt over by og fjord, er 1994
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Fig. 2. Indre set m o d øst. HW fot. 1998. - Kircheninneres gegen Osten.

indrettet s o m skulpturhave m e d arbejder af stenog billedhuggeren Torvald Westergaard. 2 D e n n e
efterlod ved sin død 1988 en større samling
skulpturer, o v e r v e j e n d e i granit, der er opstillet
langs en sti s t r æ k k e n d e sig fra L e m v i g M u s e u m
op ad den stejle skrænt til v a l g m e n i g h e d s k i r k e n . 3 I haven, u n d e r gamle f r u g t t r æ e r i græs, er
opstillet 18 af Westergaards arbejder, 4 herimellem tre såkaldte ' d ø b e f o n t e ' , alle af granit og
u d f ø r t 1966-78, samt et f o r a r b e j d e i m a r m o r af
' M o r og s ø n ' til m i n d e m u r e n på H a r b o ø r kirkegård, afsløret 1942. To skulpturer, 'Væversken',
1969, og ' D ø d e n s p o r t ' , 1977, er u d f ø r t af genb r u g t e gravsten af m a r m o r , den første over v æ versken Katrine M a d s e n , d ø d 1931. - I kirkens
y d e r m u r er tillige indsat to af Torvald Westergaards granitarbejder: et portrætrelief af J a k o b
B u s k Sørensen, præst ved kirken 1931-71, i n d m u r e t 1977, og et relief ' M e n n e s k e s ø n n e n ' , o p -

sat ved 100-års jubilæet 1983 og u d f ø r t af kirkens
trappesten.
Bygningen er o p f ø r t 1883 efter tegning af b y g mester Andreas Bentsen, Vallekilde. I sin ottekantede f o r m svarer den n ø j e til v a l g m e n i g h e d s kirkerne i Vallekilde 1882 (DK Holbæk 2511-14;
senere o m b y g g e t ) og Balle (Vejle amt) 1884. 5
S o m centralbygning forener kirken i sin plan
korset og ottekanten u d e n anden m a r k e r i n g af
den øst-vestlige orientering end h o v e d i n d g a n gens placering i vest og en u d v e n d i g k o r s b l æ n ding bag alteret i øst. En firsidet, diagonalt stillet tagrytter over korsskæringen f r e m h æ v e r b y g ningens centralform. 6
Facaderne står i blank m u r af røde m u r s t e n ,
h v o r a f et par er stemplet »Vosborg Teglværk«.
Taget er tækket m e d skifer, tagrytteren o p r i n d e ligt m e d spån, nu m e d små plader af kunststof.
Kirken f r e m t r æ d e r i en lidt tør, n y r o m a n s k stil
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Fig. 3. Indre set m o d sydvest. HW fot. 1998. - Kircheninneres gegen Südwesten.

m e d hjørneliséner o g o m l ø b e n d e frise m e d
spærstik, stigende i gavlene. Å b n i n g e r n e er
r u n d b u e d e , fordelt m e d tre m i n d r e vinduer n e derst i n o r d - og sydsiden og i gavltrekanterne
herover tre større s a m m e n k o b l e d e vinduer samt
et v i n d u e i hver af de fire diagonalmure, de to
østre lidt større end de vestre. F o r u d e n h o v e d døren i vest er der to m i n d r e døre i k o r s a r m e n e s
østside. Tagrytteren krones af et ottesidet spir,
e n d e n d e i en stjerne.
I det indre bæres loft og tag af slanke, ottekantede træsøjler, der tillige bærer et pulpitur,
s o m strækker sig langs de f e m af k i r k e r u m m e t s
otte sider - en k o n s t r u k t i o n , der tydeligt røber
b y g m e s t e r e n s forkærlighed for t ø m r e r h å n d v æ r ket. D e t ferniserede trægulv er hævet tre trin
o m k r i n g det flersidede alterparti. Pulpiturets
gulv stiger m o d v æ g g e n e o g giver r u m m e t ,
h v o r der overalt er k o r t afstand m e l l e m alter,

prædikestol og m e n i g h e d , et præg af teater. I
loftet, der nu er beklædt m e d plader i lyse gråblå
nuancer, f r e m t æ d e r bjælkerne s o m gulmalede
ribber i en stor ottetakket stjerne. En malet bort
f o r b i n d e r de otte søjlehoveder. - Vægpaneler,
piller og pulpitur er ligesom det øvrige træinventar holdt i r ø d b r u n e nuancer.
†Vægmalerier. Et ældre f o t o (fig. 6) viser, at
ø s t v æ g g e n i kirkens første tid var optaget af et
malet, b ø l g e n d e hav, der k n y t t e d e an til alterbilledets motiv, Jesus og Peter på søen. En o m løbende frise langs vægpanelet og o m k r i n g vinduerne bestod af geometriske figurer og stiliserede b l o m s t e r og kornaks. De malede d e k o r a tioner er muligvis fjernet i forbindelse m e d en
restaurering af kirken 1933 u n d e r ledelse af m a lermester S c h a u m a n n fra Årslev på Fyn.
Inventaret s t a m m e r i h o v e d s a g e n fra kirkens
opførelsestid; træinventaret står siden 1979 b e -
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malet i r ø d b r u n t m e d lidt forsiring i guld og
mørklilla.
A l t e r b o r d e t er et panelværk, hvis felter (to
fortil) kantes af småsøjler i s e n r o m a n s k teglstensstil (med trapezkapitæler) og har malede,
gyldne cirkelkors på r ø d b r u n b u n d . S o m alterprydelse tjener et stort maleri fra 1889, »Kristus
og Peder på søen«, der er skænket af Kristine
M a d s e n , L e m v i g Møllegård, og u d f ø r t af Peter
Nicolai Møller, K o l d i n g (olie på lærred, signeret

1889). S o m forlæg (gennem litografi) er benyttet
den tyske maler B e r n h a r d Plockhorsts (18251907) »Christus u n d Petrus auf d e m Meere« i
Treenighedskirken i H a n n o v e r . 7 Farveholdningen præges af kontrasten m e l l e m den lysende
Jesusskikkelse og de m ø r k e bølger. Maleriet har
nygotisk r a m m e m e d k r o n e n d e kors o g predella
i stil m e d alterbordet; på dens små vinger læses
det indskårne årstal »18/89«. Til r a m m e n , der er
u d f ø r t af snedker C. B. Christensen i L e m v i g efter k u n s t m a l e r e n s tegning, h ø r t e oprindelig
store flanketårne (jfr. fig. 6), der nu er henlagt
på kirkeloftet. I årene indtil 1889 tjente s o m †alterprydelse et 'simpelt trækors, o m v u n d e t m e d
b l o m s t r e n d e lyng, s o m hver s o m m e r blev f o r nyet'.8
Altersølvet, fra 1883, bærer stempel for J o h a n
G e o r g H o l m (†1882) i K ø b e n h a v n (Bøje 1450)
og indskrift m e d fraktur: »Til v a l g m e n i g h e d s kirken i L e m v i g fra præsten Karl Poulsen i R y s linge«. Kalkens o t t e t u n g e d e f o d har graveret
drueløv, k n o p p e n er linseformet m e d versalerne
»INRI« fordelt på fire bosser; disken har cirkelkors på fanen. En alterkande af sølv fra 1963
bærer o m f o d e n versalindskriften: »Lemvig
Valgmenighed 1963«, m e n s en oblatæske (af
sølvplet) fra s a m m e tid er stemplet »Just D e n m a r k 2660«. U d e af b r u g er en sort porcelænsalterkande fra D e n kongelige Porcelænsfabrik og
en tilsvarende oblatæske fra B i n g & Grøndahl;
b e g g e må være fra 1889. På de m e g e t slanke alterstager (af sølvagtig legering) læses i skriveskrift: »Fra J. M . J e s p e r s e n 8. december 1883«; 9
nyere syvstage.

Fig. 4-5. Plan og snit set m o d nord. 1:300. Målt af
Poul Hansen og Ib Lydholm 1978, tegnet af MN
1999. - Grundriß und Schnitt gegen Norden.

Døbefonten (fig. 7) er r o m a n s k , af granit, erhvervet i begyndelsen af 1900'erne fra en have i
b y e n og s t a m m e r f o r m e n t l i g oprindelig fra
N ø r l e m kirke. Fonten, 87 cm høj, er af n o r d vestjysk b æ g e r b l a d s t y p e (Mackeprang, Døbefonte 156ff., 407), den grålige f o d er f o r m e t s o m
en søjlebase og k u m m e n u d f ø r t af en r ø d g r å
sten, t v m . 75 cm. D e n s underside har en krans
af bægerblade (eller g o d r o n n e r i n g ) , og m u n d i n gen har attisk profil, hvis øvre r u n d s t a v er erstattet af platte.. I et af bægerbladene er i n d h u g get et lille, ligearmet kors, og på m u n d i n g s r a n den ses tilsvarende versalen »H«. 1 0 H a r m o n i s k
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Fig. 6. Indre set mod øst o. 1900. Efter postkort. - Das Kircheninnere gegen Osten, um 1900.

f o r d y b n i n g m e d afløbshul i m i d t e n (nu lukket
m e d cement). O p s a t m i d t for alteret, indtil 1979
ved n o r d v æ g g e n . Glat dåbsfad i sølvagtig legering. 1 1
Prædikestolen er femsidet m e d enkle arkadefelter, har hjørnesøjler svarende til alterbordets, og
en - ligeledes femsidet - u n d e r b y g n i n g m e d trekløverarkader. O p s a t i h j ø r n e t syd for alteret
m e d stejl o p g a n g i øst. Stolestaderne, der har karakter af bænke, er opsat amfiteatralsk, fortsættende på et femsidet pulpitur, over hvis enkle
f y l d i n g s b r y s t n i n g m i d t f o r er opsat fire kvadratiske malerier af evangelisternes symboler, u d f ø r t
1908 af Niels Bjerre.
Orglet fra 1963 er af s t a n d a r d t y p e 'Ishøj' m e d
seks s t e m m e r , ét m a n u a l og pedal, b y g g e t af
T h . Frobenius & C o . , Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', R ø r f l ø j t e
4', O k t a v 2', Spidsfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'.
Pedalkoppel. På pulpituret i vest.
Fig. 7. Døbefont, romansk, af granit (s. 420). Erhvervet i begyndelsen af 1900'erne fra en have i byen,
oprindelig vistnok fra Nørlem kirke. HW fot. 1998. Romanische Granittaufe. Anfang des 20. Jhds. von einem
Garten in der Stadt erworben, ursprünglich wahrscheinlich
von der Kirche in Nørlem stammend.

†Orgel, 1916, m e d 7 s t e m m e r , ét m a n u a l og
anhangspedal, b y g g e t af H o r s e n s O r g e l b y g g e r i
ved M . Sørensen. Disposition: Manual: B o r d u n
16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', A e o line 8', Vox Celeste 8' (= Salicional 8' + Aeoline
8'), O k t a v 4', Fløjte 4'; svelle. Pedal: anhang.
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Koppel M 4'-M.12 Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade.
Et basrelief, » H e l l i g å n d e n « , i m a r m o r , u d f ø r t
a f T o r v a l d W e s t e r g a a r d 1925, e r o p s a t p å n o r d væggen, og under pulpituret hænger ti indramm e d e fotografier af valgmenighedens præster.
En lysekrone i b a r o k s t i l , o p h æ n g t m i d t i k i r ken, bærer på hængekuglen indskriften: »Skænket af Gaardejer Jens Chr. O v e s e n og H u s t r u
1932«. D e n t i d l i g e r e l y s e k r o n e a f t r æ , f o r m e t
s o m en ottesidet borg, er henlagt på loftet.
Klokken, f r a 1883, af j e r n , t v m . 83 c m , h a r
p r o f i l e r e t s l a g r i n g o g b æ r e r p å l e g e m e t årstallet
» M d c c c l x x x i i i « , m e n s e n i n d s k r i f t m e d reliefversaler om halsen m e d d e l e r fabrikatet:

»Bo-

c h u m e r Verein. G u s s s t a h l F a b r i k « . O p h æ n g t i
v u g g e b o m i tagrytteren.
En mindekrans f r a 1903, m e d b l a d e og s l ø j f e i
s ø l v m a l e t blik, b æ r e r g r a v e r e t i n d s k r i f t : »Ved
Valgmenighedspræst N. P.

Nielsens Jordefærd

d. 3 0 . 6 . 0 3 « og er i n d s a t b a g glas i r a m m e af
b e j d s e t e g (nu p å k i r k e l o f t e t ) . 1 3

KILDER

a-g), er påvirket af den svenske arkitekt Emil Langlet
(1824-98), der agiterede for centralkirken som den
mest egnede for protestantisk gudstjeneste, et synspunkt der navnlig gjorde indtryk i valgmenighedskredse. Jfr. beskrivelsen af valgmenighedskirken i
Odder ( D K Århus 2583-86, med videre henvisninger
i note 5).
7
Notat (ved kirken) af valgmenighedspræst Holger
Knudsen; samme i Kirkeblad for Lemvig og omegns
Valgmenighed 1994, med henvisning til assistance fra
Torben Skov, Holstebro Museum.
8
Kirkeblad for Lemvig og omegns Valgmenighed 1989
(ved alterbilledets jubilæum) med henvisning til Lemvig Folkeblad 21. april 1889.
9
J. M.Jespersen var lærer i R o m (Skodborg hrd.).
10
Jfr. døbefonte i bl.a. Øse, B r ø n d u m og Vester N e bel (DK Ribe 1615f., 1950, 1984) og E. R u m p , »Inskriptionen på Øster H o r n u m fonten«, i Fra Himmerland og Kjær Herred 1972, 5ff.
11
Skænket af konsul Møller, Lemvig, 1883.
12
Helga Refstrup: Organister og kirkesangere ved
Lemvig Valgmenighedskirke, i Holger Knudsen & al.
1983, 126-31. Th. Frobenius & Co.: Orgelfortegnelse
1937. Th. Frobenius & Sønners ark.
13
N. P. Nielsen var valgmenighedspræst i Bøvling
1892-1903.

OG HENVISNINGER

Tegninger. Opmåling af plan og snit ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1978.
Litteratur. Asger H ø j m a r k og U f f e Hansen, De
grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944,
350-55. - Holger Knudsen m.fl., Lemvig Valgmenighedskirke. Johanneskirken 1883-1983, Lemvig 1983.
Beskrivelse ved Niels Jørgen Poulsen (historisk indledning og bygning), Ebbe N y b o r g (inventar) og Ole
Olesen (orgler). Redaktionen afsluttet 1999.
1

Højmark og Hansen 1944, 350-55; J. Søndergaard Jacobsen, Lemvig Købstads Historie, Lemvig 1969,
189-99.
2
Om Torvald Westergaard, der var mangeårigt medlem af valgmenigheden, se også Lemvig kirkegård, s.
424f.
3
FRAM 1994, 126-32.
4
En fortegnelse over Westergaards arbejder findes i
Lemvig Museum.
5
Med mindre ændringer er også valgmenighedskirken i Odder (DK Århus, 2583-86), indviet 1886, opbygget som Andreas Bentsens centralkirker.
6
Andreas Bentsen, hvis udkast til valgmenighedskirken i Vallekilde findes i Samlingen af arkitekturtegninger i Kunstakademiets bibliotek (inv.nr. 13999

Helligkors katolske kirke, tidligere Lemvig metodistkirke, set fra sydvest (s. 423). NJP fot. 1998. - Die
katholische Kirche des Heiligen Kreuzes, ehemalige Methodistenkirche von Lemvig, Südwestansicht.

HELLIGKORS KATOLSKE KIRKE
TIDLIGERE LEMVIG METODISTKIRKE

D e n tidligere m e t o d i s t k i r k e på h j ø r n e t af Ø s t e r gade og Ø s t e r b r o g a d e , kaldet Jesuskirken, er
o p f ø r t 1905 og indviet 19. aug. 1906. M e t o d i s t m e n i g h e d e n , der var dannet i 1890'erne, b e t j e n tes i m a n g e år fra H o l s t e b r o , senere fra Silkeb o r g . B y g n i n g e n blev 1977 afhændet til den katolske m e n i g h e d og genindviet 8. j a n . 1978 u n der navnet Helligkors kirke (jfr. middelalderligt
†kapel af s a m m e navn, s. 334). D e n katolske
m e n i g h e d betjenes fra Viborg.

Kirken (foto s. 422) er et lille rektangulært
langhus m e d orientering n o r d - s y d , o p f ø r t af
røde m u r s t e n m e d lyse c e m e n t b å n d og tækket
m e d sortglaserede tegl. D e n er holdt i middelalderformer med kamtakkede, blændingsprydede
gavle og har en lille tagrytter over sydenden. En
indskriftløs tysk *klokke af stål, f o r m o d e n t l i g
fra o. 1906, er nedtaget i forbindelse m e d kirkens renovering 1977 og siden afhændet til L e m vig G y m n a s i u m .

LEMVIG KIRKEGÅRD
D e n middelalderlige †kirkegård o m k r i n g kirken
(jfr. s. 334f.) tjente s o m byens begravelsesplads
indtil 1807, da den n u v æ r e n d e , h ø j t beliggende
på Vesterbjerg blev anlagt. D e n nye kirkegård,
der e n d n u 1870 betegnedes s o m 'Assistens kirkegård', 1 blev indviet f o r u d for den første begravelse 16.juni 1807. D e n u d g j o r d e efter u d videlser 1872, 1901 og 1917 i alt 3,3 hektar og er
yderligere udvidet 1934 og 1966. 2
Kirkegårdens ældste afsnit, i dag dens søndre
del, var 1866 hegnet m e d j o r d d i g e r og h æ k k e af
h v i d t j ø r n ( m o d vest og nord) samt træstakitter
( m o d øst og syd). H o v e d i n d g a n g e n i syd, ud til
landevejen (nu Vesterbjerg), var en t ø m r e t p o r t
m e d ganglåger. Begravelserne var opdelt i f e m
kvarterer, adskilt af seks h o v e d g a n g e . 1 Ifølge et
reglement fra 1807 var der til hver grav afsat en
n u m m e r e r e t plads på 5 x 4 alen, og begravelserne
skulle følge h i n a n d e n 'uden forskel af stand, vilkår eller betaling'. I årene 1810-42 leverede sten-

h u g g e r Laurids Carstensen i R o m et større antal
n u m m e r e r e d e stenpæle, der blev nedsat mellem
gravene. 3
I dag består hegnet af h æ k k e og en blandet
b u s k - og træplantning inden for et trådhegn.
Låger og p o r t e er m o d e r n e stålkonstruktioner.
Langs gangene er der rester af ældre alleer af
elm, ask og røn.
Ligkapellet (fig. 1) m i d t på kirkegården er o p ført 1915 efter tegninger 4 af arkitekt Helge B o j sen-Møller. 5 D e t er en lav, hvidkalket og teglh æ n g t b y g n i n g i tre afsnit, h v o r a f det n o r d r e
senere er udvidet. Kapellet, der er orienteret
n o r d - s y d og har stræbepiller i to afsæt langs
f l a n k e m u r e n e , er b y g g e t o m k r i n g et ældre og
m i n d r e (†)ligkapel, s o m var o p f ø r t 1880 efter
tegning af arkitekt Tage Olivarius. 6 Ved u d v i delsen 1915 blev det gamle kapels l a n g m u r e g e n n e m b r u d t af spidsbuede arkader og sat i f o r b i n delse m e d to flankerende 'sideskibe'. Nu er
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r u m m e t samlet i ét. - En fritstående klokkestabel
m e d teglhængt p y r a m i d e t a g er 1985 opstillet
n o r d v e s t for kapellet. En klokke, o p h æ n g t heri
(tvm. 88 cm), er ifølge en versalindskrift »Støbt
til L e m v i g kirkegårdskapel af Pierre Paccard i
Frankrig i året 1985«; m i d t på klokkelegemet:
»Krist stod op af døde«.
En tidligere bolig for graveren øst for kirkegårdens ældste afsnit tjener nu s o m k o n t o r . En
ældre †graverbolig var o p f ø r t 1849. D e t var et lille
g r u n d m u r e t og teglhængt hus, hvis vestre ende,
der v e n d t e ud til kirkegården, benyttedes s o m
†ligstue.1
Kirkegårdsmonumenter. 1) 0 . 1 8 1 2 , over C h r i stiane Frederikke Stougaard, f. B r æ m e r , *8. sept.
1775, †14. april 1812. »Fred m e d hendes Støv«.
O p r e j s t hvid m a r m o r p l a d e m e d f o r d y b e d e v e r saler, 58x43 cm. På gravsted i kirkegårdens s ø n dre afsnit.
2) O.1835, over k ø b m a n d , s t e m p e l p a p i r f o r handler samt f o r h e n v æ r e n d e k i r k e v æ r g e i L e m vig, Peder Winkel, *8. marts 1770, †21. aug.
1835, og hustru, A n e M a r i e Winkel, f. M a d s e n ,
*14. m a r t s 1772, †25." febr. 1849. »De i h u k o m
G u d s O r d og besøgte Faderløse og E n k e r i deres
Trængsler og søgte at bevare sig ubesmittet af
Verden«. Liggende, rød sandsten, 285x131 cm,
m e d profileret kant og kursivindskrift. I h j ø r nerne indfældede m e d a l j o n e r af hvid m a r m o r

423). Opstalter af syd- og østside. 1:300. Tegnet af
Helge Bojsen-Møller 1914. - Vorschlag für die Leichenhalle auf dem Friedhof von Lemvig. Aufrisse von Siid- und
Ostwand. Gezeichnet 1914.

Fig. 2. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1928 (s. 424)
for digteren Thøger Larsen, udført af Torvald Westergaard. Tage E. Christiansen fot. 1958. - Friedhofsmonument Nr. 4, für den Dichter Thøger Larsen, ausgeführt von Torvald Westergaard, um 1928.

m e d Gudsøje, s o m m e r f u g l , kors o g opslået
b o g . Henlagt inden for hegnet i kirkegårdens
s ø n d r e afsnit.
3) O.1865, over toldoppebørselskontrollør
D. L. Lund, *25. april 1797, †25. okt. 1865.
»Han var en trofast B r o d e r og en kiærlig Ven.
Kiøbt til 1965«. Liggende, r ø d sandsten, 165x83
cm, øverst m e d hvidt, indfældet m a r m o r k o r s .
Indskrift m e d f o r d y b e d e versaler. H e n l a g t inden
for hegnet i kirkegårdens søndre afsnit.
4) (Fig. 2), o. 1928, over digteren T h ø g e r Larsen, *5. april 1875 i U n d e r b j e r g i Tørring,
†29. m a j 1928 i Lemvig, og (hustru) T h y r a Larsen, f. Paludan, *3. dec. 1872 i Tvilum, †6. j a n .
1961 i Lemvig. H v i d m a r m o r s t e l e u d f ø r t af T o r vald Westergaard, 80x68 cm, facaden u d f o r m e t
s o m et antikt tempel m e d korintiske søjler. På
gravsted n o r d for ligkapellet.
F o r u d e n af sidstnævnte sten præges kirkegården i usædvanlig grad af g o d e m o n u m e n t e r , u d ført af sten- og billedhuggerne Torvald og Ejgil Westergaard, far og søn, aktive i L e m v i g fra hhv.
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1923 og 1948. 7 Af disse mange, normalt usignerede sten kan fremhæves følgende seks,
hvoraf nr. 6 er udført af Torvald Westergaard,
de øvrige af Ejgil Westergaard.
5) (Fig. 3), o. 1946, over (kusk Adolf Lind,
kaldet) Dolle, *1907, †1946, »En trofast sjæl og
slidets mand«. Gravmindet er en vandreblok af
granit, ca. 66x90 cm, der i relief viser kusken
med v o g n og heste agende sten fra byen op til
kirkegården. Relieffet er udført i Ejgil Westergaards lærlingetid. I kirkegårdens vestre afsnit.
6) (Fig. 4), 1950-52, for Torvald Westergaard,
*1901, †1988, og (hustru) Agnete Westergaard
*1905, †1993, udført af h a m selv. Stående kvindefigur af granit, 155 cm høj, i nærmest ægyptiserende stil. Bag på figurplinten er med versaler
indhugget »Bernadette«, bag på figuren nederst
»T(orvald) W(estergaard) 1950-52«. På gravsted
i kirkegårdens nordøstre afsnit.
7) (Fig. 5), o. 1952, over (musiklærer) Frederik T h e m , *1891, †1952, og (hustru) Thora
T h e m , *1894, †1959. Grå granitstele, 84x100
cm, med tredelt forside med versalindskrift i
midten, flankeret af udhuggede noder til t r o m petfanfare. U d f ø r t af afdødes elev, Ejgil Westergaard. På gravsted nord for ligkapellet.
8) O.1956, over (violinist) Axel Caspersen,
*16. okt. 1893, †19. marts 1956, og (hustru) A g nes Caspersen, *7. marts 1894, †6. jan. 1983.
Rejst vandreblok af granit, ca. 105x120 cm, med

Fig. 4. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 6, figuren Bernadette, 1950-52 (s. 425) for sten- og billedhuggeren
Torvald Westergaard, †1988, u d f ø r t af h a m selv. N J P
fot. 1999. - Friedhofsmonument Nr. 6, die Figur Bernadette, für den Steinmetz und Bildhauer Torvald Westergaard, †1988, von ihm selbst ausgeführt 1950-52.

Fig. 3. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 5, o. 1946 (s. 425)
for kusken Adolf Lind, kaldet Dolle, u d f ø r t af Ejgil
Westergaard. N J P fot. 1999. - Friedhofsmonument Nr.
5, für den Kutscher Adolf Lind, genannt Dolle, ausgeführt
von Ejgil Westergaard, um 1946.

udhævede versaler, hvorover korslagt violin og
bue. På gravsted vest for kapellet.
9) O.1956, over forstander på Nr. N i s s u m
Seminarium, P. C. Gjelstrup, *19. okt. 1888,
†28. maj 1983, og (hustru) Margrethe Gjelstrup,
*9. febr. 1894, †25. april 1956. Granitstele, 132x
89 cm, m e d rektangulært relief visende fem syngende børn og unge og herover »Gloria in excelsis deo«. På gravsted i kirkegårdens nordøstre
afsnit.
10) (Fig. 8), o. 1963, over (cykelsmeden) J u lius, *1906, †1963. Lille vandreblok af granit, ca.
55x60 cm, m e d versalindskrift og et stregrelief
visende den pukkelryggede cykelsmed med tre
cykler. På gravsted øst for kapellet.

426

LEMVIG
Fællesgrave. 1) O.1970 er i kirkegårdens vestafsnit indrettet en m i n d e l u n d over o m k o m n e fiskere. Stedet markeres af et granitkors, 170 cm
højt, u d f ø r t af Ejgil Westergaard til »Mindet om
d e m , der blev paa havet«. I en halvkreds o m k r i n g f æ l l e s m o n u m e n t e t er opstillet sten m e d
n a v n e på ni fiskere, der o m k o m i årene 1968-83
m e d f e m kuttere, alle h j e m m e h ø r e n d e i L e m vig.
2) På den fælles urnegrav, U r n e h a v e n , i k i r k e gårdens vestlige del er 1973 afsløret et monument,
' S o m m e r f u g l e n ' (fig. 6), af Ejgil Westergaard
(jfr. m o d e l i sognekirkens våbenhus). D e t er u d ført i fire dele af vekselvis rød og grå granit;
h ø j d e 160 cm. På det ovale f u n d a m e n t er g e n givet salmecitatet »O v i d u n d e r tro, du slaar
over dybet din g y n g e n d e bro«, og på vingesiderne er u d h u g g e t otte symboler: J e s u m o n o g r a m , t o r n e k r o n e , anker o g K r i s t u s m o n o g r a m
samt kors/fisk (en rødspætte), korslam, k o r s tegn og stjerne.

Fig. 5. Kirkegårdsmonument nr. 7, o. 1952 (s. 425)
for musiklærer Frederik Them, udført af Ejgil We3) I et afsnit for urnebegravelser i kirkegårstergaard. NJP fot. 1999. - Friedhofsmonument Nr. 7
für den Musiklehrer Frederik Them, ausgeführt von Ejgildens østre del er 1997 opstillet et monument af
Westergaard, um 1952.
granit, signeret »Ejgil W(estergaard) 1997«. På
den oprejste, grålige sten, 95 cm høj, er i relief
fremstillet en engel, s o m breder a r m e n e ud og
holder sol og m å n e s k æ r m e n d e over to m e n n e sker. N e d e r s t salmecitatet »O v i d u n d e r tro...«.
Fællesgrave fra 2. verdenskrig (fig. 7). 1) I kirkegårdens vestre afsnit er u n d e r et k o r s m o n u m e n t
samlet og genbegravet 46 engelske og allierede flyvere. Gravene, der vedligeholdes af T h e C o m m o n w e a l t h War Graves C o m m i s s i o n , markeres
m e d de gængse lyse engelske mindesten, de fleste m e d k o r s m æ r k e r , en enkelt d o g m e d j ø d e stjerne og én m e d den polske ørn. F o r u d e n briter, heriblandt en s ø m a n d , er der begravet tre
canadiere, to australiere, en newzealænder og en
polak samt en u k e n d t allieret flyver og en
u k e n d t tysk soldat. D e n første flyversoldat o m k o m 25. m a j 1941.

Fig. 6. Monument på fælles urnegrav, Sommerfuglen, 1973 (s. 426), udført af Ejgil Westergaard. NJP
fot. 1999. - Monument für ein gemeinsames Urnengrab,
der Schmetterling, ausgeführt von Ejgil Westergaard, 1973.

2) U m i d d e l b a r t vest h e r f o r er samlet og g e n begravet 818 tyske soldater og flygtninge. På det
græsklædte o m r å d e står 29 k o r s f o r m e d e g r a v m i n d e r af gængs tysk type fra 2. verdenskrig
m e d op til fire navne pr. sten (jfr. H o l s t e b r o s.
330). De begravede er døde i perioden 6. juli
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Fig. 7. Fællesgrave fra 2. v e r d e n s k r i g (s. 426). Bagest grave m e d engelske flyvere og f o r a n disse grave m e d tyske
soldater og f l y g t n i n g e . N J P fot. 1998. - Gemeinschaftsgrab aus dem 2. Weltkrieg. Ganz hinten Gräber englischer
Flieger und davor Gräber deutscher Soldaten und Flüchtlinge.

1 9 4 0 til 15. a u g . 1945, d e f l e s t e i s o m m e r e n 1945.

rer indskrift på tysk og dansk: »Hier r u h e n 63

Elleve b ø r n i alderen 0 - 5 år er b e g r a v e t i f o r å r e t

deutsche Soldaten u n d 17 Flüchtlinge, O p f e r des

o g s o m m e r e n 1945. E n l i g g e n d e m i n d e s t e n b æ -

zweiten Weltkrieges«.

KILDER

OG

HENVISNINGER

1

Fig. 8. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 10, o. 1963 (s. 425)
f o r c y k e l s m e d e n Julius, u d f ø r t af Ejgil Westergaard.
N J P fot. 1999. - Friedhofsmonument Nr. 10 für den Fahrradschlosser Julius, ausgeführt von Ejgil Westergaard, um
1963.

LAVib. Lemvig præsteark. S y n s p r o t o k o l f o r L e m v i g
kirke 1862-1925 (C 483.40).
2
J. S ø n d e r g a a r d Jacobsen, Lemvig Købstads Historie,
L e m v i g 1969, 53-54.
3
LAVib. Ribe bispeark. L e m v i g kirkes rgsk. 1777-1851
(C 4.1288-91).
4
LAVib. Lemvig kirkeinsp.ark. Forskellige d o k . 18061915 (C 626.9).
5
LAVib. Ribe bispeark. L e m v i g kirkes rgsk. 1910-22
(C 4.1789).
6
LAVib. Ribe bispeark. L e m v i g kirkes rgsk. 1874-80
(C 4.1294).
7
Ejgil Westergaard (født 1928) o v e r t o g 1964 v æ r k stedet efter faderen T o r v a l d Westergaard (1901-88).
8
M i n d e s t e n e n (jfr. ndf.) angiver antallet til 80, m e n
en optælling af n a v n e n e på g r a v s t e n e n e giver 81.
R e d a k t i o n v e d Niels J ø r g e n Poulsen 1999.

Fig. 1. Den n y b y g g e d e Herning kirke, set fra nord, kort tid efter dens indflytning til byen 1889 (s. 431). Foto i
Herning Lokalhistoriske Arkiv. - Der Kirchenneubau Hernings von Norden kurz nach seinem Einzug in die Stadt
1889.

KIRKERNE I HERNING
Herning k o m m u n e , der fik købstadsrettigheder
1913, svarede i udstrækning til det gamle H e r ning sogn. Før k o m m u n a l r e f o r m e n 1970 blev
også Tjørring sogn, nordvest for Herning by,
indlemmet i k o m m u n e n (1964). Det er kirkerne
i dette område (Herning k o m m u n e før 1970),
som i gamle dage regnedes til H a m m e r u m herred, der beskrives i det følgende. Der er (ved år
2000) tale om i alt otte kirker foruden den nedbrudte Herning †kirke.
Som by er Herning opstået i sidste halvdel af
1800'erne o m k r i n g et landevejs- og jernbaneknudepunkt i de udstrakte hedeegne. I takt med
hedens opdyrkning blev byen et handelscenter,
en udvikling, som forstærkedes ved omdannelsen af egnens traditionelle uldbinderi til en betydelig trikotageindustri. Bebyggelsen, der en

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

tid blot kaldtes Herning plads, lejrede sig o m kring landevejen Århus-Ringkøbing, det nuværende hovedstrøg: Østergade, Bredgade, Vestergade; herfra har den bymæssige bebyggelse
især bredt sig m o d nord.
Sognets middelalderlige kirke, Herning †kirke
(s. 467), der lå et par kilometer nordvest for b y ens nuværende centrum,
oplevedes med
1800'ernes udvikling som både for lille og utidssvarende og for fjerntliggende. Den blev revet
ned 1887 og en ny og større, Herning kirke (s.
431), opført midt i byen for enden af Torvegade,
indviet 1889. Samtidig blev sognet, der fra g a m mel tid var anneks til Rind, et selvstændigt pastorat. Den nye kirke, af udpræget købstadsstørrelse, forblev byens og sognets eneste gudshus til efter anden verdenskrig. Foruden en stor
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sognemenighed husede den også valgmenigheden, indtil denne fik egen kirke 1954, Herning
valgmenighedskirke (s. 443). I de følgende år u d skiltes to sogne med egen kirke: 1955 indviedes
S. Johannes kirke (s. 445) for byens vestre del, og
1963 Fredens kirke (s. 455) for den østre. Fra
S.Johannes sogn er 1975 igen udskilt Hedeager
sogn med Hedeagerkirken (s. 459), der er placeret
i byens nordvestre del i umiddelbar nærhed af
Hernings gamle kirkested med middelalderkirkens t o m t . Senest har man 1992 i Herning sogns
nordre del udskilt Gullestrup sogn. Her havde
m a n siden 1981 gjort brug af en vandrekirke, der
solgtes, efter at Gullestrup kirke (s. 463) var indviet 1998.
Tjørring kirke (s. 487) er den eneste bevarede
middelalderkirke i det her behandlede område.
Sognet var fra gammel tid anneks til Snejbjerg,
indtil det 1972 blev et selvstændigt pastorat. Efter opførelsen af Baunekirken (s. 507) 1977 i sognets søndre del bruges den middelalderlige kirke
nu kun lejlighedsvis til gudstjeneste og mest til
kirkelige handlinger.
Allerede før Herning kirkes indflytning til
byen havde man taget skridt til at bryde den
gamle forbindelse mellem kirke og kirkegård,
idet der 1872 var påbegyndt begravelser på den
nyindrettede Herning kirkegård ved Vester-

gade, den nuværende Vestre kirkegård (s. 483). Til
aflastning af denne er 1969 indviet Nordre kirkegård (s. 485) ved Gullestrupvej. På de to kirkegårde er opført kapeller, hhv. 1935 og 1971. I
Tjørring sogn foregår begravelserne som hidtil
på kirkegården ved Tjørring kirke.
I deres u d f o r m n i n g tegner de nyere kirker og
kirkegårdskapeller et interessant billede af den
kirkelige arkitekturs udvikling fra 1880'erne til
2000. Herning kirke (1889) er holdt i tidens n y romanske stil, mens Vestre kirkegårdskapel
(1935) og den særegne S. Johannes kirke (indviet
1955) står som repræsentanter for mellemkrigstidens klassicisme. Den første efterkrigstids idealer repræsenteres af Valgmenighedskirken
(1954), der ikke er uden indflydelse fra 'campusbyggeriet' ved Århus Universitet. M e d Fredens
kirke (1963), Hedeagerkirken (1975) og den centraltanlagte Baunekirke (1977) fik også H e r n i n g egnen sine store kirkeanlæg og -centre, hvor
menighedens mangeartede aktiviteter k u n n e u d folde sig i umiddelbar tilknytning til kirken. I de
tre kirker kan tilstødende lokaler, når det er ø n skeligt, inddrages i selve kirkerummet. S a m m e n lignet med disse anlæg betegner den 'basilikale'
Gullestrup kirke (1998) en tilbagevenden til den
aksefaste kirke, hvor r u m m e t s udstrækning er
nøje defineret og klart adskilt fra andre lokaler.

Fig. 2. Gullestrup kirke og sognegård under opførelse i s o m m e r e n 1998, set fra nordvest (s. 463). HW fot. - Die
Kirche von Gullestrup und das Gemeindezentrum während der Bauarbeiten im Sommer 1998, von Nordwesten gesehen.

Fig. 1. Kirken, fra 1889, set fra syd. Tv. missionshuset Bethania, o p f ø r t af kirkens arkitekt Cl. Aug. Wiinholt
1898. HW fot. 1998. - Die 1889 erbaute Kirche von Süden gesehen. Links das Missionshaus Bethania, erbaut 1898 vom
Architekten der Kirche Cl. Aug. Wiinholt.

HERNING KIRKE
Kirken, der er indviet 1. dec. 1889, 1. søndag i
advent, afløste den nedbrudte Herning †kirke
(jfr. s. 429 og 467). Den er opført som en teglstenskirke i romanske former efter tegning af
arkitekt Claudius August Wiinholt. Den korsformede bygning er orienteret med kor og apsis
i nord og tårn i syd. 1903 er tilføjet et sakristi
ved korets vestside og 1996 et præsteværelse ved
østsiden. Tårnet flankeres siden 1996 af to små
pavilloner, indeholdende bl.a. dåbsværelse.

Kirkens orientering er betinget af dens placering nord for den voksende stationsbys torv.
Tårnets sydfacade med hovedindgangen vender
ud m o d byens centrale plads, hvor der 1898 opførtes endnu en bygning af arkitekt Wiinholt,
missionshuset Bethania. Det afløste et ældre
hus, fra 1882, som lå i den nuværende Bethaniagade.
Pladsen omkring kirken er brolagt og nyindrettet 1997 ved arkitektfirmaet Søren Jensen. O p -
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rindelig var pladsen indhegnet af en hæk, og der
var en trekantet græsplæne i hvert hjørne. Ud
for hovedindgangen, i kirkens længdeakse, stod
indtil 1926 en tømret, tagafdækket †port, holdt i
en historicerende, nærmest norrøn stil. Den var
lukket af tremmefløje og flankeret af to låger.
Efter portens nedtagelse blev indgangen m a r keret med to granitsten. Pladsen blev i 1930'erne
indhegnet af et †jerngitter på granitsokkel. Blandt
de omgivende bygninger har tre tilknytning til kirken: Præsteboligen, N ø r r e Allé 1, er tegnet af
kirkens arkitekt og opført 1893; den tidligere
missionsskole, 'Nordlyset', N ø r r e Allé 4, der nu

tjener som tegnestue, er fra 1890'erne, og m e nighedshuset, 'Kirkehuset', nord for kirken, er
opført ved Jysk Arkitektkontor 1977.
Bygning. Bykirken var Cl. Aug. Wiinholts
(1855-1905) første opgave som kirkearkitekt. 1
Han havde som k o n d u k t ø r for H. B. Storck deltaget i restaureringen af Hee kirke, og 1885 foretog han en opmåling af Herning gamle kirke.
Senere nåede han at tegne hen ved en snes kirker, heraf syv i Ringkøbing amt, 2 fortrinsvis
mindre filialkirker i de nyopdyrkede hedeegne.
Den 38,5 m lange kirke er rejst af røde m u r sten over en profileret sokkel af granit. Faca-

Fig. 2. Plan 1:300. O p m å l i n g ved arkitektfirmaet Søren J e n s e n 1995, suppleret af N J P og tegnet af MN 1999. Grundriss.
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Fig. 3. Apsis og kor set fra nord, flankeret af senere tilbygninger. HW fot. 1998. - Apsis und Chor der Kirche von
Norden aus, von späteren Anbauten flankiert.

derne smykkes af hjørneliséner, der forbindes af
rundbuefriser med gulkalkede felter under savskifte. Herover løber en gesims med fremspringende savskifte. Foden i blændingsfelterne er af
glaserede tegl. Korsarmenes gavltrekanter prydes hver af fem liséndelte, gulkalkede blændinger med stigende rundbuefriser. Apsiden har
kraftig gesims og optages af tre store blændinger, hver afdækket med to rundbuer. Tagfladerne er tækket med skifer, hvis varierende farver danner rudemønstre.
Døre og vinduer. Den retkantede døråbning i
syd er anbragt i en rundbuet og mangefalset
portal indeholdende et muret tympanonfelt med
hvidtede rudefelter o m k r i n g et kors. R u n d b u ede døre i hver af de to korsarme sidder i portalfremspring med tagformet afslutning. Kirkens
oprindelige afsnit har i alt 14 vinduer, r u n d b u ede og dobbeltsmigede: et i hver af korets sider,
fire i hver korsarm og to i hver side af skibet.
Tårnet, der er i fire stokværk, har aftrappede
støttepiller o m k r i n g de søndre hjørner. Pillerne,
der rækker til og m e d andet stokværk, knytter
an til hjørneliséner, som pryder de to øvre stok-

værk. O v e r tredje stokværk, der indeholder kirkens urværk, og klokkestokværket øverst forbindes lisénerne af rundbuefriser, svarende til
dem i kirkens øvrige facader. Urværket giver
sig til kende ved den runde urskive i sydsiden,
mens det frie klokkestokværk til hver side har
tvedelte, rundbuede glamhuller, adskilt af en
granitsøjle med terningkapitæl. Der er adgang
til tårnets øvre etager via vindeltrapper i to selvstændige trappehuse i hjørnerne m o d skibet.
Tårnet afsluttes med et stejlt, skifertækket pyramidespir over fire gavle, der prydes af rundbuede blændinger som korsarmenes. Gavlspidserne afsluttes hver af et kuglespir, mens tårnet
krones af et kors. O v e r korsskæringen sidder en
lille muret og skifertækket tagrytter uden åbninger. Formerne er de s a m m e som i tårnet, og
rytteren kan opfattes som en mindre udgave af
dette.
I det indre står væggene pudsede og hvidtede.
Kor og skib forbindes af en rundbuet arkade, og
lignende, men større arkader forbinder skib og
korsarme. Apsiden, der dækkes af et halvkuppelhvælv, er uden åbninger, hvorfor alterpartiet
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Fig. 4. Indre set m o d nord. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Norden

henstår i mørke. Det oplyses nu ved kunstigt
lys, men arkitekten har oprindelig understreget
r u m m e t s dunkelhed ved at lade apsisvæggene
stå m ø r k e (jfr. †kalkmalet dekoration). De ø v rige afsnit dækkes af flade, bejdsede trælofter
med tætliggende, indklædte bjælker. Før 1916
var kun bjælkerne i koret synlige, mens de øvrige loftsflader var pudsede og malede. Gulvbelægningen består af kalkstensfliser, travertin,
som 1956 har afløst trægulve. Korgulvet er hævet to trin over skibet.
Tilbygninger. Et sakristi (til tider også kaldet
kapellet) er opført 1903 i hjørnet mellem koret
og vestre korsarm. Det er en lav, næsten kvadratisk teglstensbygning med apsis m o d nord,
holdt i s a m m e f o r m s p r o g som kirken. Det lave,
helvalmede skifertag tillader, at lyset uhindret
kan nå kirkens vinduer. Sakristiet har egen indgang i vest og er ved døre forbundet med både
kor og korsarm. R u m m e t dækkes af et grat-

hvælv. En tilsvarende bygning, men uden apsis,
r u m m e n d e bl.a. præsteværelse, er opført 1996
syd for koret. Tilbygningen, der er tegnet af arkitektfirmaet Søren Jensen, knytter an til en
ældre og mindre udbygning på s a m m e sted.
Som en elegant løsning på et krav om mere
plads til bl.a. dåbsværelse og toiletter opførtes
1996 to mindre pavilloner, én på hver side af tårnet (arkitekt Mads Peter Jensen). De små u d bygninger, der er forbundet med tårnet ved en
gang, gentager kirkens facadeudsmykning og
sakristiets lave, helvalmede skifertag.
Kalkmalerier. En kalkmalet fremstilling (jfr.
fig. 11) af musicerende engle på skibets sydvæg
er udført 1916 af Viggo Madsen. Her ses på begge
sider af orglet i alt seks engle i overnaturlig størrelse, stående på skyer og med basuner, strengeinstrumenter og nodebånd. Sydvæggens engle
var led i en større u d s m y k n i n g med †kalkmaleri
ved Viggo Madsen 1916, som tillige omfattede
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slyngede vinranker i apsis- og korbuen samt i
buerne m o d korsarmene (jfr. fig. 14) og en staffering (på træ) af bjælkeloftet og prædikestolen
(jfr. ndf.). Buernes dekoration blev overhvidtet
1956. Kirkerummets ældste kalkmalede †dekoration fra 1889 ses på fotografier (jfr. fig. 13). Den
omfattede mønstre i buernes vanger og striber
o m k r i n g åbningerne, i hjørnerne og under loftet. Apsisvæggen stod m ø r k og dannede en baldakin bag det keramiske alter (jfr. ndf.).
Inventar. Af kirkens inventar er enkelte stykker overført fra Herning gamle †kirke, men ellers stammer det overvejende fra opførelsen og
fra indvendige istandsættelser 1916 og 1956.
Alterbordet, fra 1956, er i umalet fyr med cirkelkors og bærer som alterprydelse (fig. 5) et m a leri, Jesus i synagogen i Nazaret (olie på lærred),
udført 1914 af Joakim Skovgaard, skænket af fabrikant T. Truelsen og opsat 1916. R a m m e n ,
som skyldes Skovgaards medarbejder, Niels
Larsen Stevns, er af rustikeret, forgyldt træ med
krenelering og en kronende mandorla, som
r u m m e r kors og Kristusmonogram. På fodstykket læses med indskåren frakturskrift: »De priste
ham alle og undrede sig over de livsalige O r d
som udgik af hans Mund« (Luk. 4,22).
Det tidligere alter fra 1889, 3 udført i farvede
fliser (majolika) hos H e r m a n A. Kähler i N æ s t ved 4 og skænket anonymt til kirken, står nu i
sakristiet (fig. 9). Det har karakter af et alterbord
med retabel i f o r m af en skærm med hævet
midtparti og kronende kors (220x115 cm, i alt
202 cm højt). O p b y g n i n g e n er tegnet af H. B.
Storck, mens Thorvald Bindesbøll har stået for
flisedekorationens modellering og bemaling i
frodig højmiddelalderstil. Alterbordet er dekoreret med et rude- og cirkelmønster på tre sider,
mens retablets u d s m y k n i n g især omfatter drueklaser og -løv o m k r i n g en tronende Kristus i
firpas, der har omløbende versalindskrift: »Frygt
ikke jeg er den første og den sidste og den levende«. Tilsvarende alterprydelser findes i N æ s t ved M u s e u m , i Kapernaums kirke i København
og i Skarpsalling kirke (Ålborg amt). 5
Altersølvet (fig. 6) er hovedsagelig fra 1889,
leveret af Mathias Lind, Holstebro. Kalken, 21
cm høj, med Linds stempel under foden (Bøje

Fig. 5. Jesus i synagogen, altermaleri 1914, u d f ø r t af
Joakim Skovgaard (s. 435). HW fot. 1998. - Jesus in
der Synagoge, Altargemälde 1914, ausgeführt von Joakim
Skovgaard.

6742), bærer på knoppen versalerne: »Iesus«, på
bægeret frakturindskriften: »Skiænket til H e r ning Kirke. A n n o 1889«. N y e r e disk, t v m . 18
cm, stemplet »E.T.J.«. Såvel oblatæske som alterkande er fra 1889 med indskrift og stempler som
alterkalken, æsken endvidere mærket »plet«.

Fig. 6. Altersølv, 1889, leveret af Mathias Lind, H o l stebro (s. 435). HW fot. 1998. - Altarsilber, 1889, gelieJert von Mathias Lind, Holstebro.
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lysetornene er fornyet i jern. Stagernes anskaffelse er belagt i den gamle †kirkes regnskaber
1589 (s. 477). O v e r f ø r t til bykirken 1889, hvor
forsølvningen er foretaget. 2) 1889, af forsølvet
messing, 56 cm høje, i barokformer med indskrifter som alterkalken.
Messehagler. 1) Formentlig fra 1889, af rødt
fløjl med gyldent rygkors og kantning af guldagramaner. 2) O.1920, rød med broderede bladborter. 3-6) 1960'erne, i liturgiske farver. 7)
O.1985, grøn, udført af Anna Marie Christensen. 8) 1989, gylden, designet af Bodil Kaalund,
vævet af Pernille Ponsaing. 9) 1995, violet, givet
og udført af Birthe Stamp T h o m s e n , der har
designet haglen i samarbejde med Aage B r u u n
Jespersen.
Fig. 7. Alterstager, 1589, forsølvede, oprindelig i
H e r n i n g gamle †kirke (s. 436, 477). HW fot. 1998. Altarleuchter, 1589, versilbert, ursprünglich in der alten
†Kirche von Herning.

Indtil 1975 opbevaredes ved kirken den gamle
†kirkes altersølv fra 1711, der nu findes i Hedeagerkirken (jfr. s. 460, 477).
Alterstager. 1) (Fig. 7), 1589, af forsølvet messing, 45 cm høje, med profileret fod- og lyseskål
samt cylinderskaft og en kraftig, flad midtring;

Fig. 8. Dåbsfad nr. 2, 1916, u d f ø r t af Georg Jensen
efter tegning af Axel H o u (s. 436). HW fot. 1998. Taufschale, 1916, ausgeführt von Georg Jensen nach einer
Zeichnung von Axel Hou.

Døbefonten, vistnok fra 1889, er af granit, u d ført som en fantasi over egnens romanske fonte
af den vestjyske type. Den står foran skibets stader i vest, før 1956 midt i korindgangen (jfr. fig.
13).
Dåbsfade. 1) 1889, af messing, t v m . 63 cm.
Fordybningen har en fremstilling af Jesu D å b og
fanen en bladranke, hvori læses med antikva:
»Wilhelm Steinfath Blikkenslager i Kolding«. 2)
(Fig. 8) 1916, af drevet sølv, en gave fra sagfører
O . R . Dejgaard og hustru i anledning af deres
sølvbryllup, udført af Georg Jensen efter tegning af Axel H o u . Fadet, t v m . 67 cm, har i fordybningen en fremstilling af Kristus, der velsigner de små børn, h v o r o m læses med versaler:
»Lader de smaa B ø r n k o m m e til mig og f o r mener dem det ikke. Thi Guds Rige hører saadanne til« (Luk. 10,14). Fordybningen indfattes
af en bort med englehoveder, og på fanen ses i
øvrigt en omløbende akantusbladranke samt en
perlebort langs fadranden. Delvis nede i f o r d y b ningen er graveret versalerne: »Fra Sagfører
O. R. Dejgaard og Hustru i Herning 18.8.
1916«, og på fadets underside læses: »Tegnet af
A. Hou«. Dåbskander. 1) 1889, af tin med korsprydet låg, uden stempler. 2) 1910, af sølv, k o r pus er udsmykket med strålekors mellem to
duer, hvorover er graveret: »Gave til Herning
Kirke. A n n o 1910«. Stemplet »P. Lind«. Knyttet
til døbefonten er også en syvstage, der er skænket
af en a n o n y m giver 19416 og er placeret i buen til
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Fig. 9. Tidligere alterbord og alterprydelse fra 1889, u d f ø r t i farvede fliser hos H e r m a n A. Kähler i Næstved efter
tegning af H. B. Storck. Modellering og farver skyldes Thorvald Bindesbøll (s. 435). HW fot. 1998. - Früherer
Altartisch und Altarretabel von 1889, eine Arbeit aus farbigen Fliesen, hergestellt bei Herman A. Kähler in Næstved nach
einer Zeichnung von H.B. Storck. Modellierung und Farbwahl gehen auf Thorvald Bindesbøll zurück.
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Grundfarven er mørkerød, der suppleres m e d
lidt gråt, grønt og guld, og i arkadefelterne ses
malerier udført 1916 af Viggo Madsen. Ø v r e
rækkes småarkader har fremstilling af stående
apostle og evangelister, mens nedre rækkes store
felter viser Jesu Fødsel og Dåb, Maria og J o h a n nes under korset, Opstandelsen samt E m m a u s .
Den oprindelige †himmel var et ganske lille tag,
og †opgangen var forsynet med fagdelt panel
(jfr. fig. 13). Øjensynlig har man 1916 kasseret
himlen og erstattet opgangspanelet med et nyt
arkadepanel, der fik malerier som kurvens (jfr.
fig. 14). Det er nu henlagt på kirkens loft.
Stolestaderne, fra 1889, er udført i stil med
prædikestolen. Bænkene har skrånende ryglæn
med fine fyldinger, og gavlene er svære m e d
krenelering og dværgsøjler fortil. Bænkene står
røde og grå, gavlene brune med detaljer i rødt,
blåt, grønt og guld. En *degnestol med gavle
svarende til det øvrige stoleværk er siden 1958 i
Herning M u s e u m . 7
To præsterækketavler i historicerende stil med
i n d r a m m e n d e tovstave har navnene påmalet i
gylden versalskrift på sort bund. I koret på hver
side af triumfvæggen.
Orgler. 1) 1949 (jfr. fig. 11), med 33 stemmer,
tre manualer og pedal, bygget af Marcussen &
Søn, Åbenrå, o m b y g g e t 1980 og 1999 af s a m m e
firma. 8
Den aktuelle disposition lyder:

Fig. 10. Prædikestol 1889 m e d malerier af V i g g o
M a d s e n 1916 (s. 438). HW fot. 1998. - Kanzel 1889
mit Malereien von Viggo Madsen 1916.

vestre korsarm. En stiliseret krucifiksfigur af m o seeg med forgyldt kongekrone er en gave fra et
a n o n y m t ægtepar ved kirkejubilæet 1989, udført
af Erik Heide; opsat på triumfvæggens vestre
del.
Prædikestolen (fig. 10), fra 1889, er udført i romanske former og har opgang og himmel fra
1956. Kurven, der hviler på en skråtstillet, firkoblet bæresøjle, har kvadratisk plan, og siderne
prydes af arkadefelter i to rækker, hvorimellem
er indskåret versalerne: »Hvo som haver Ø r e n
høre hvad Aanden siger til Menighederne«.

Hovedværk
Principal 8'
R ø r f l ø j t e 8'
O k t a v 4'
G e d a k t f l ø j t e 4'
Spidsquint 2 2 / 3 '
O k t a v 2'
G e m s h o r n 2'
M i x t u r V-VI
D u l c i a n 16
Trompet 8'

Positiv
G e d a k t 8'
Viola da G a m b a 8' (1980)
Traversfløjte 4 '
Waldfløjte 2'
Sivfløjte 1'
M i x t u r III (1980)
K r u m h o r n 8' (1980)
T r e m u l a n t (1980)

Svelleværk
G e d a k t 8'
Traversfløjte 4'
Quintatøn 4'
Waldfløjte 2 '
Sivfløjte 1'
C y m b e l III
Skalmeje 8'

Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Oktav 4'
N a t h o r n 2'
Mixtur V
Fagot 16'
T r o m p e t 8'
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Fig. 11. Indre set m o d syd. HW fot. 1999. - Das Kircheninnere gegen Süden

M a n u a l o m f a n g : C - g ' " , pedalomfang: C - f ' . Kopler:
RP-HV, SV-HV, HV-P, RP-P, RP 4'-P, SV-P. 256
setzerkombinationer. Mekanisk traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.

O m b y g n i n g e r n e 1980 og 1999 er foretaget i forbindelse med ændringer af pulpituret, n ø d v e n diggjort af kirkens stadigt voksende drenge- og
mandskor. 9 Indtil bygningen af et elliptisk orgelpulpitur 1999 i kirkens sydende (fig. 11), tegnet af Mads Peter Jensen, var et rygpositiv anbragt i pulpiturbrystningen; det er nu rykket
m o d syd og placeret umiddelbart foran hovedorglet. Orglets facade, af umalet egetræ, er tegnet af orgelbyggeriet 1 0 og er et tidligt eksempel
på en minimalistisk facadetype, der vandt stor
udbredelse i de følgende årtier. Såvel hovedværket som (ryg)positivet er opbygget af fem h ø j -

rektangulære felter, hvori prospektpiberne, med
vandret labieforløb, står opstillet foran et n ø g ternt gitterværk. Svelleværket og pedalet er placeret ved bagvæggen, bag en neutral gitterfront.
2) 1970, flytbart kororgel med fire stemmer,
bygget af Poul-Gerhard Andersen's O r g e l b y g geri, Bagsværd. Disposition: Gedakt 8', R ø r fløjte 4', Principal 2', O k t a v 1'. Manuelt betjente
facadelåger. Manualomfang: F-g'". Mekanisk
aktion, sløjfevindlade. Orgelhus af lys eg.
*Orgel, med 12 stemmer, to manualer og pedal, bygget 1888 af A. H. Busch & Sønner til
Industri- Landbrugs- og Kunstudstillingen i K ø benhavn. Opstillet 1889; o m b y g g e t 1940, flyttet
til Vestre kirkegårdskapel 1949 og gennemgribende restaureret 1980. Samtlige arbejder ved
orglet siden 1934 er udført af Marcussen & Søn. 11
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gende overdel med pibepartierne. Spillebordet
er indbygget i den ene gavlside. På et ældre f o t o grafi 13 skimtes en kronende †krenelering og seks
udskårne †fialer; disse topprydelser blev antagelig fjernet i forbindelse med orglets flytning til
kapellet. Træværket er egetræsådret. Orglet var
placeret på pulpituret. 1 4
Tårnuret, fra 1889, er skænket af direktør
N. A. Nielsen og leveret af firma Bertram Larsen. Værket er monteret i et gråmalet smedejernsstel, hvortil er fæstnet messingplader med
indskrifterne: »Gave til Herning Kirke 1889 fra
Sparekassedirektør N. A. Nielsen. U d f ø r t i Bertram Larsens Taarnuhrfabrik, Kjøbenhavn«.
U n d e r b y g n i n g af sortmalet fyr med påskrift:
»Opsat og igang den 26/10 KL 6 E . M . 1889«.
Samtidigt urhus af fyr, bestående af fyldingspanel med glas foroven. I tårnet bag urskive på
sydmuren m o d torvet. Skiven er cirkulær, u d ført af mat glas med romertal.

Fig. 12. * O r g e l , 1888, b y g g e t af A. H. B u s c h & S ø n n e r til I n d u s t r i - L a n d b r u g s - og K u n s t u d s t i l l i n g e n i
K ø b e n h a v n . Siden 1949 i Vestre k i r k e g å r d s kapel (s.
484). O p m å l i n g af facade, v e d Peter D u u n A n d e r s e n
1999. - *Orgel, 1888, gebaut von A. H. Busch & Sønner
fiir die Industrie-Landunrtschafts- und Kunstausstellung in
Kopenhagen. Seit 1949 in der Kapelle des Westfriedhofes.

Den oprindelige disposition lød: 12
Manual I
B o r d u n 16 Fod
Principal 8 Fod
B o r d u n 8 Fod
Salicional 8 Fod
O c t a v 4 Fod
O c t a v 2 Fod
T r o m p e t 8 Fod

Manual II
G e d a c k t 8 Fod
Viola di G a m b a 8 Fod
Fløjte 4 Fod
Pedal
Subbas 16 Fod
Principalbas 8 Fod

Manualomfang: C - f " \ pedalomfang: C-d'. Koppel
I-P. M e k a n i s k aktion, sløjfevindlader.

Orgelfacaden (fig. 12) er opbygget i nygotisk
stil med et slankt, triangulært centraltårn og fire
højrektangulære pibefelter, foroven afsluttet af
stavværkspaneler. Sokkelpartiet domineres af en
søjlerække, der understøtter den let fremsprin-

Et klokkespil, anskaffet til kirkens jubilæum
1989, er leveret af klokkestøberiet Paccard i A n necy-le-Vieux, Frankrig. Spillet har 48 klokker,
hvoraf den største måler 127 cm i t v m . og vejer
1380 kg. Klokkerne er forbundet med et stokklaviatur, som findes lige under k l o k k e r u m m e t i
tårnet. Endvidere er 36 af klokkerne forsynet
med elektrisk aktiverede hamre, som gør det
muligt automatisk at afspille melodier, der er
indkodet på bånd. 1 5
Klokker.16 1) 1956, t v m . 89 cm, med profilering og indskrifter i reliefversaler på legemet.
På den ene side: »Støbt af J o h n Taylor & Co.
L o u g h b o r o u g h , England 1955«, på den anden:
»Klokken slår, tiden går / ene Guds nåde u r o k ket står / Til minde om Danmarks befrielse
4. maj 1945 / ophængt 1955«. I slyngebom af eg.
2) 1956, t v m . 122 cm, leveret af de Smithske
Støberier i Ålborg. Klokken er glat med indskrift i reliefversaler på legemet: »Give da Gud,
at hvor vi bo / altid naar klokkerne ringe / folket
forsamles i Jesu tro«. Klokken savner krone,
idet den er boltet direkte på en slyngebom af
jern.
3) 1989, tvm. 79 cm, smykket af borter med
vindrueklaser. Om halsen indskrift med reliefversaler: »Støbt til Herning Kirke i året 1989 af
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Fig. 13. Indre set m o d nord o. 1907. Foto i Herning Lokalhistoriske Arkiv. - Das Kircheninnere um 1907 gegen
Norden.
P i e r r e P a c c a r d i F r a n k r i g « , på l e g e m e t tilsvar e n d e : »Ved s t j e r n e s k i n de vise m æ n d / h v i s flid
v a r u f o r t r ø d e n / d o g ledtes til d e n s p æ d e h e n /
s o m selv v a r m o r g e n r ø d e n « . I s l y n g e b o m a f f y r .
T i d l i g e r e *klokker: 1) O. 1450-1500, h e n t e t
hertil 1889 f r a H e r n i n g g a m l e † k i r k e (jfr. s. 481),
s i d e n 1956 p å Vestre k i r k e g å r d o g b e s k r e v e t h e r u n d e r (s. 484). 2) 1889, af stål, 1920 s o l g t til
Haunstrup kirke ( H a m m e r u m hrd.) og beskrev e t h e r u n d e r . 3) 1920, l e v e r e t af de S m i t h s k e
S t ø b e r i e r i Å l b o r g og s k æ n k e t af b o r g e r e i b y e n
i g l æ d e o v e r G e n f o r e n i n g e n . S i d e n 1999 i G u l l e s t r u p k i r k e o g b e s k r e v e t h e r u n d e r (s. 465).

KILDER

OG HENVISNINGER

Tegninger. Grundplan af kirken ved arkitektfirmaet
Søren Jensen 1995. Forslag til orgelpulpitur ved Mads
Peter Jensen 1998.

Litteratur. Kristian Sommer, Herning Kirke 100 år,
red. Mogens Bendixsen, Herning 1989.
Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgler).
Tysk oversættelse Ines Grothmann. Redaktionen afsluttet 1999.
1

Jfr. Benny Boysen, »Hedekirkernes arkitekt: Claudius August Wiinholt«, Uldjysk Historie, Struer 1989,
1, 7-19.
2
De syv kirker var, foruden Herning: Kølkær 1891,
Isenvad 1893, Simmelkær 1894, Bording og Fasterholt 1897, Ilskov 1898 og Tiphede 1900.
3
Sommer 1989, 30, anfører alteret som udført 1891.
Imidlertid fremgår det af Herning Folkeblads beskrivelse ved indvielsen 1. dec. 1889, at alteret allerede da
var til stede: »Her findes det smukke Alter af brændt
Ler, særdeles smagfuldt! Det dejlige Alter, der... er
skænket... af en velgørende Rigmand her i Byen, afhjælper foreløbig manglen af Altertavle«.
4
Jens Thirslund, Kähler-Keramik gennem 100 Aar,
1939, 21. Se også Gudrun Meedom og Johannes
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Fig. 14. Indre set m o d n o r d o. 1920. Foto i Nationalmuseet. - Das Kircheninnere um 1920 gegen Norden
Bæch, »Altertavler i Viborg Stift: Gjellerup, Snejbjerg og Herning«, ViStÅrb 1985, 63f.
5
For henvisninger takkes Palle Birk Hansen og Karin
Kryger.
6
Synsprot. 1862f. Ved embedet.
7
Degnestolen afbildes af Sommer 1989, 65.
8
Afsnittet om Marcussen-orglet bygger på oplysninger fra Marcussen & Søns arkiv. G e n n e m g a n g e n af
arkivalierne er foretaget af orgelbygger Marius
Braune.
9
Kirkekoret opnåede i 1990'erne en størrelse på over
50 m e d l e m m e r .

10

Grundskitsen til orgelfacaden skyldes Poul-Gerhard Andersen.
11
Oplysninger om orglets flytning, o m b y g n i n g og
restaurering iflg. Marcussen & Søns arkiv.
12
Organist- og Kantorembederne, 3. udg. 1927.
13
Sommer 1989, 58. Fotografiet viser kirkens u d s m y k k e d e sydvæg og er således tidligst fra 1917.
14
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
D e n Danske Orgelregistrant.
15
Se H e n n y R ø n n o w , »Det nye klokkespil«, i Sommer 1989, 158-61.
16
Om klokkerne generelt, jfr. Rønnow (note 15).

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Siidwestansicht der Kirche.

HERNING VALGMENIGHEDSKIRKE
Valgmenighedskirken på H. C. Ørstedsvej er
indviet 31. oktober 1954. Herning-Gjellerup
valgmenighed, der er grundlagt 1904, var fra
begyndelsen organiseret som to selvstændige
menigheder med fælles præst, der de første år
holdt gudstjeneste i de respektive sognekirker i
Herning og Gjellerup. 1924 opførtes en valgmenighedskirke i H a m m e r u m i Gjellerup sogn (beskrevet der) og 1954 valgmenighedskirken i
Herning. Her havde man benyttet sognekirken
ved ugentlige gudstjenester, men der var kun
mulighed for én månedlig højmesse.
Bygningen, der er opført efter tegninger fra
1950 af arkitekt Niels B y g u m Clausen, er ikke
uden slægtskab med C. F. Møllers arbejder i de

s a m m e år (Århus Universitet). Den består af et
kort langhus med gavle i øst og vest samt tre
sammenbyggede 'sidekapeller' m o d syd. Selve
kirkerummet er orienteret med alteret i nord.
Udvendig er der brugt røde mursten, indvendig
gule sten. De store svejfede tagflader, der er
uden udhæng, er tækket med tegl. Der er adgang fra syd gennem en fladbuet, falset dør i det
midterste kapel, som leder ind til en lille forhal.
De flankerende rum, hvoraf det vestre er dåbsværelse, får lys gennem talrige små korsformede
glugger, som optager gavlene. K i r k e r u m m e t
belyses fra vest af tre store, tætsiddende, fladbuede vinduer i svagt fremspringende, murede
og hvidtede rammer. I pudsede felter under vin-
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fag. D e t midterste afsnit u d g ø r en art alterniche;
de flankerende afsnit træder trinvis f r e m i r u m met.
D e t ganske enkle inventar s t a m m e r i alt v æ sentligt fra kirkens opførelse. Alterbordet er en
teaktræsplade, og s o m alterprydelse er på v æ g gen o v e n o v e r opsat et glat kors i s a m m e m a t e riale.
Altersølvet er uensartet. Kalken bærer m æ r k e
» H e i m b ü r g e r « , disk og oblatæske s m y k k e s af
K r i s t u s m o n o g r a m og har stemplerne »Cohr«
og »Sterling D e n m a r k « . Alterkanden er i p y n t e lig antikstil (stemplet »P. Hertz«), m e n s m e s singalterstagerne har b a r o k f o r m e r og suppleres
af en syvstage.
Fig. 2. Indre set m o d nord. HW fot. 1998. - Kircheninneres gegen Norden.

d u e r n e gentages sydsidens små k o r s f o r m e d e åbninger, her s o m nicher. I n d v e n d i g dækkes r u m m e t af en åben tagstol m e d træbeklædning.
G a v l v æ g g e n e er pudsede, m e n s altervæggen
m o d n o r d står i gule blanke sten. Væggen er
opdelt i syv afsnit, h v e r t svarende til to bjælke-

Døbefonten, af granit, er sekssidet, dåbsfad og
dåbskande u d f ø r t i pletsølv. Prædikestolen er en
tresidet pult af teaktræ, og stoleværket u d g ø r e s af
løse stole.
Orglet, b y g g e t 1957 af Marcussen & Søn,
Åbenrå, h a v d e oprindelig syv s t e m m e r , ét m a nual og pedal; 1985 tilføjedes et svelleværk m e d
f e m stemmer. Disposition: H o v e d v æ r k : G e d a k t
8', Spidsgamba 8', R ø r f l ø j t e 4', Principal 4',
O k t a v 2', M i x t u r III. Svelleværk: R ø r f l ø j t e 8',
Spidsfløjte 4', Nasat 2 2/3', G e m s h o r n 2', Sivfløjte 1'. Pedal: Subbas 16'. Kopler: SV-HV,
HV-P, SV-P.
Klokken har profilering og indskrift m e d reliefversaler på legemet: »Klokken slår, tiden går /
ene G u d s nåde u r o k k e t står«. K l o k k e n savner
krone, idet den er boltet direkte på en v u g g e b o m af j e r n . O p h æ n g t i fritstående stabel ved
kirkens indgang.
Tegninger. Ved embedet. Forslag til valgmenighedskirke i Herning ved Niels B y g u m Clausen, 1950.
Plan, snit og opstalter.
Litteratur. Asger H ø j m a r k og U f f e Hansen, De
grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944,
373-77. - Herning-Gjellerup Valgmenighed 1904-1954,
Herning 1954, 57-80. - Poul Bredsdorff, »Herning
sognekirke og Herning valgmenighed«, i Kristian
Sommer, Herning Kirke 100 år, red. Mogens Bendixsen, Herning 1989, 143-49.

Fig. 3. Plan 1:300. Efter forslag af Niels B y g u m Clausen 1950, suppleret af NJP og tegnet af MN 2000. Grundriss.

Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgel). Redaktionen afsluttet 1999.

Fig. 1. Kirken set fra vest. HW fot. 1998. - Kirche von Westen.

S. JOHANNES KIRKE
Kirken i byens vestre del er indviet 27. nov.
1955, 1. søndag i advent. Den er tegnet af kgl.
bygningsinspektør Ejnar Packness, Ålborg, som
døde 1952, inden byggeriet k o m i gang, h v o r efter ledelsen blev overladt til eleven, arkitekt
Søren Jensen, Herning. Kirken udgør nordre
fløj i et sluttet anlæg o m k r i n g en atriumgård,
hvis vestre og søndre længe med kontorer og
menighedslokaler er tilføjet af Søren Jensen hhv.
1977 og 1991. Selve kirken, som består af hovedskib og et nordre sideskib, er opført i mangefold
forskellige stilarter. Orglet er imod sædvane
anbragt over alteret i kirkens østende. Et højt,

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

fritstående klokketårn, syd for koret, tjener
tillige som vandtårn og stod færdigt allerede
1953.
For at afhjælpe pladsmangel i Herning kirke
og betjene den vestre bydels voksende befolkning holdtes i 1940'erne regelmæssige gudstjenester i kapellet på Vestre kirkegård. K o m m u nen stillede 1944 en grund til rådighed for en ny
kirke syd for gården Fredhøj, hvor Herning A n delsboligforening i disse år lod opføre 280 lejligheder under ledelse af Ejnar Packness. Menighedsrådet bad 1945 Packness om også at tegne
kirken. Forinden havde man besøgt Ålborg og

29

446

KIRKERNE I H E R N I N G

Fig. 2. Forslag til bebyggelse o m k r i n g kirken ved Ejnar Packness 1947. 1:3000. - Vorschlag fiir die Bebauung der
unmittelbaren Kirchenumgebung von Ejnar Packness 1947. 1:3000.

der set S. Markus kirke, som han havde opført
1928-33. Den nære s a m m e n h æ n g mellem boligkvartér og kirke, der hermed blev resultatet, har
et forbillede i bebyggelsen o m k r i n g G r u n d t vigskirken i København. Denne bebyggelse, fra
1924-26, er ligesom Grundtvigskirken tegnet af
arkitekt P. V. Jensen-Klint.
Ejnar Packness' forslag til u d f o r m n i n g e n af
den samlede bebyggelse (jfr. beliggenhedsplan
fig. 2) lå i hvert fald færdig i okt. 1947, formodentlig noget tidligere; men på grund af ef-

terkrigstidens restriktioner måtte kirkebyggeriet vente. Efter boligerne fulgte i første o m gang tårnet, hvortil der forelå fuldt udarbejdede
tegninger 1949. Det var Packness' idé, at man
frem for at opføre et vandtårn i nærheden af kirken, som ville stjæle billedet fra et k o m m e n d e
klokketårn, skulle kombinere de to. 1
Omgivelser. Det omgivende boligkvartér Fredhøj (fig. 2) er i to etager i en enkel klassicerende
stil med kurvehanksbuede porte. Facaderne
m o d kirken er af gule sten, mens de øvrige m u r -

Fig. 3. Plan 1:300. Ejnar Packness 1951, omtegnet af MN 1999. - Grundriss.

S . J O H A N N E S KIRKE

flader - ligesom kirken - er af røde sten. Husenes tagbeklædning af vingetegl er senere udskiftet med cementsten. Atriumgården mellem kirkeanlæggets fløje er anlagt efter forslag af landskabsarkitekt Kristine Jensen 1991. Det er en
klostergårdslignende have, omsluttet m o d øst af
en skærmende mur, hvori en 'apsis' åbner sig
m o d gården. Arealet er udlagt i græs med brolagte stier under enkelte fritstående træer. Et
bassin med rindende vand er u d f o r m e t som et
kors, h v o r m e d arkitekten angiveligt henviser til
de fire h o v e d s t r ø m m e i Edens have.
Kirken er et langhus med sakristi i øst og forhal i vest samt et nordre sideskib. 2 Murene er
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som nævnt af røde mursten over en k a m p e stenssokkel, og taget er tækket med sorte vingetegl. Arkitekturen har træk fælles med Packness'
hovedværk, S. Markus kirke i Ålborg og med
Hasseris kirke (Ålborg amt). 3 Som Markuskirken er Johanneskirken stor i anslaget med et
grundpræg af 1920'ernes klassicisme. Heri er
fint indarbejdet en lang række historiske lån,
som spænder fra oldkirken over nordisk m i d delalder og renæssance til 1700'ernes danske
byggeskik. Orglets utraditionelle placering over
alteret var skitseret i Packness' første forslag, og
gennemførelsen af ideen var en betingelse for, at
han ville påtage sig opgaven som bygmester.

Fig. 4. Kirkens vestfacade og snit gennem tårn set fra vest ved Ejnar Packness 1951 og 1949, revideret af Søren
Jensen 1952. 1:300. - Die Westfassade der Kirche und Schnitt durch den Turm von Westen gesehen.
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Fig. 5a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen 1952. 1:300. a. Opstalt
af kirkens nordside, b. Opstalt af kirkens østside, c. Opstalt af kirkens sydvæg. - Vorschlag für S.Johannes Kirche
1951, revidiert 1952. a. Nordwand. b. Ostwand. c. Südwand des Schiffs (Innenwand).

S.JOHANNES KIRKE

Fig. 6a-c. Forslag til S.Johannes kirke ved Ejnar Packness 1951, revideret af Søren Jensen 1952. 1:300. a. Opstalt
af kirkens sydside, b. Tværsnit set m o d øst. c. Tværsnit set mod vest. - Vorschlag für S. Johannes Kirche 1951,
revidiert 1952. a. Südwand. b. Querschnitt gegen Osten. c. Querschnitt gegen Westen.
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Udvendig støttes hovedskibets m u r e af aftrappede piller, tækket med kobber. Kobbertækket er også et højt, slankt spir over et ottekantet trappetårn i det vestre hjørne mellem h o vedskib og sideskib. Tårnet er tydeligt inspireret
af dansk herregårdsarkitektur i renæssancen. De
udvendige partier o m k r i n g døre og vinduer er
hvidtede m e d en markant effekt. Kurvehanksbuen er brugt som afslutning i dørene: over den
falsede hovedindgang i vest og dørene i trappetårnet, i østgavlen og i skibets sydside m o d vestfløjen. Vinduerne er u d f o r m e t på forskellig vis.
De højeste, i vestgavlen og vestligst i sydsiden,
afsluttes med trekløverbue. De store vinduer nederst i sydsiden, med retkantet lysning, står indvendig m e d hulkelede smige. Taget er let opskalket over en kraftig, profileret gesims; den
nordre tagflade er trukket ud over sideskibet.
I det indre står r u m m e t med grå, sprutpudsede
vægge. Hovedskibet, der har åben tagstol (lav,
træklædt sadelform), forbindes med sideskibet
m e d tre rundbuede, falsede arkader mellem
slanke, ottekantede søjler med kvadratisk kapitæl. Basilika-formen f o r n e m m e s i buen over alteret og i de små 'højkirkevinduer', hvoraf
nordsidens er falske og k u n leder ind til tagr u m m e t over sideskibet. Korafsnittet er hævet
fire trin og har som den øvrige kirke gulv af
kalkstensfliser. Korbuen er høj og dyb med let
smigede vanger m o d skibet. Den lukkes i nedre
halvdel af en væg, bag hvilken der er indrettet
sakristi. O r g e l r u m m e t herover dækkes af et
seksdelt grathvælv, mens kirkens vestparti, som
åbner sig m o d kirken m e d en høj rundbue, dækkes af et stjernehvælv i senmiddelalderlige former.
Det store, fritstående tårn (fig. 4, 5, 6) har ved
sin åbne platform øverst mindelser både om tårnet på Koldinghus og om Ribe domkirkes store
tårn. Det er i seks stokværk og måler i højden 31
m til den øvre platform. D e n betydelige størrelse er bestemt af tårnets dobbelte funktion
som klokke- og vandtårn. Det er opført som en
betonkonstruktion med udvendige facader af
røde mursten svarende til kirkens. Det blanke
m u r v æ r k brydes af åbne bomhuller i hvert 18.
skifte. Af de fire nedre etager r u m m e r den ne-

derste transformatorrum, mens anden og tredje
etage oprindelig var bestemt til konfirmandstue
og menighedsrådssal. I femte etage hænger
klokken, og i sjette og øverste etage findes den
store, cylindriske vandbeholder. Tårnet er i anden etage forbundet med koret ved en overdækket gangbro, hvilende på en kurvehanksformet
bue. Denne forbindelsesgang må være inspireret
af Roskilde domkirkes såkaldte A b s a l o n s b u e '
mellem bispegården og højkoret. Åbningerne,
som er i forskellige størrelser, afsluttes m e d
fladrundbuer. Klokkeetagen markerer sig ved
de store glamhuller, som åbner sig m o d øst, syd
og vest. Fire urskiver er anbragt øverst på beholderetagen. Herunder er der i hver side m ø n stermurede symboler: hjerte (øst), anker (syd),
kors (vest) og de græske bogstaver alfa og o m e ga (nord). M u r e n e krones af en balustrade, over
hvis fire hjørner er anbragt en ørn (af cement).
Som øverst på Rundetårn u d m u n d e r trappen i
en lille cylindrisk bygning, her kronet af et
stort, forgyldt kors.
De nyere tilbygninger i vest og syd (jfr. fig. 1)
er som nævnt tilføjet hhv. 1977 og 1991. Det er
lave, fagdelte bygninger af røde sten med helvalmet, svejfet tegltag. Der er forhal, kontorer
og m ø d e r u m i vestlængen og konfirmandlokaler i sydlængen. M e d opførelsen af den sidste
længe fik kirken den lukkede, klosterlignende
gård, som vist allerede Ejnar Packness havde
ønsket. 4
Glasmalerier. Et stort cirkelvindue i kirkens
østgavl smykkes af en glasmosaik (jfr. fig. 7), et
Kristusmonogram i ottetakket stjerne, udført
1957 af billedhuggeren Palle Bruun. Til vinduet i
vestgavlen er 1999 en glasudsmykning, De p r o fundis, ved Valdemar Foersom Hegndal under
udførelse. D e n er skænket af K a m m a Jensen.
Inventaret er hovedsagelig fra kirkens o p f ø relse og udført efter tegning af Søren Jensen.
Alterbordet er udført af mørkerød, poleret
Ølandssten, og som alterprydelse tjener et stort
glat kors af afrikansk Debito-nøddetræ, opsat på
væggen.
Altersølvet, kalk (fig. 9), disk, oblatæske og
alterkande, er tegnet af Søren Jensen og bærer
påskriften: »Sct. Johannes kirke Herning 1955«

S . J O H A N N E S KIRKE

Fig. 7. Indre set m o d øst. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Osten.
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og er stemplet »Cohr«. Alterstagerne er af drejet
træ, og kirken har seks messehagler i liturgiske
farver.
Døbefonten i korets nordside er udført i samme
røde kalksten som alterbordet. Dåbsfadet er
som dåbskanden af sølv (mærket »Cohr«),
begge med indskriften: »Sct. Johannes Kirke
Herning 1955«. På fadets fane læses endvidere:
»Guds Himmeriges fryd har han lovet de små«,
samt på undersiden: »Vestervang Søndagsskoles
børn og ledere 1945-1955«.
Prædikestolen, der står ved sydvæggen, er u d ført som en enkel pult af Debito-nøddetræ. Stolestaderne har lave, rødmalede gavle af m o d e r nistisk f o r m . I skibets vestende findes et pulpitur med yderligere stader.
Orgel, 1965, oprindelig med 31 stemmer, tre
manualer og pedal, bygget af Frederiksborg O r gelbyggeri, Hillerød; 1985 o m b y g g e t og udvidet til 34 stemmer af Marcussen & Søn, Åbenrå.
Den oprindelige disposition lød:
Hovedværk
Principal 8'
R ø r f l ø j t e 8'
O k t a v 4'
N a t h o r n 4'
Quint 2 2/3'
O k t a v 2'
Mixtur V
D u l c i a n 16'
T r o m p e t 8' 5

Brystværk
G e d a k t 8'
Fløjte 4'
Principal 2'
Sivfløjte 1'
Sesquialtera II
C y m b e l III
Regal 8'
Svellelåger

Rygpositiv
G e d a k t 8'
Principal 4'
Rørfløjte 4'
Gemshorn 2'
Q u i n t 1 1/3'
Scharff IV
K r u m h o r n 8'
Tremulant

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
O k t a v 4'
M i x t u r IV
Fagott 16'
Trompet 8'

M a n u a l o m f a n g : C - g ' " , p e d a l o m f a n g : C - d ' . Kopler:
RP-HV, BV-HV, HV-P, RP-P, BV-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

Ved o m b y g n i n g e n 1985 tilbyggedes et stort, romantisk præget svelleværk. Rygpositivet blev
nedtaget, og året efter opsattes dette som selvstændigt orgel i Hyllested kirke (Sorø amt).

Orglets nuværende disposition lyder: 6
Hovedværk
Principal 8'
R ø r f l ø j t e 8'
O k t a v 4'
N a t h o r n 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur V
Dulcian 16'
Spansk t r o m p e t 8'

Svelleværk
G e d a k t 16'
Spidsfløjte 8'
Fugara 8'
Vox Celeste 8'
Principal 4'
Gemshorn 4'
Flachfløjte 2'
Sivfløjte 1'
M i x t u r III-IV
Trompette 8'
Tremulant

Brystværk
G e d a k t 8'
Fløjte 4'
Principal 2'
Q u i n t 1 1/3'
Sesquialtera II
C y m b e l III
Regal 8'
Tremulant
Svellelåger

Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
O k t a v 8'
G e d a k t 8'
O k t a v 4'
M i x t u r IV
Fagot 16'
Trompet 8'

M a n u a l o m f a n g : C - g ' " , p e d a l o m f a n g : C - f ' . Kopler:
SV-HV, B V - H V , BV-SV H V - P , SV-P, BV-P. 256 setz e r k o m b i n a t i o n e r . M e k a n i s k traktur, elektrisk registratur, sløjfevindlader.

Orgelfacaden er tegnet af Søren Jensen i samarbejde med orgelbyggeriet. I overensstemmelse
med E. Packness' ideer (jfr. ovf.) er orglet opsat
på et pulpitur over sakristiet bag alteret ligesom
i Markuskirken i Ålborg. 1955-64 benyttedes et
lejet *orgel. 7
Et tredelt maleri, en 'trekon', på korets n o r d væg er udført 1966 af Bente Merrild og f r e m stiller Dåben i Jordan, Jesus som tolvårig i
Templet og Korsfæstelsen.
Klokke, t v m . 124 cm, glat, på legemet reliefversalerne: »Frels du nu Herre, giv lykke og
held! / Værket i dag er dit eget«. Klokken savner
krone, idet den er boltet direkte på en grønmalet
v u g g e b o m af jern.

KILDER OG HENVISNINGER
T e g n i n g e r . A r k i t e k t f i r m a e t Søren Jensen, H e r n i n g :
Beliggenhedsplan ved E j n a r Packness 1947. Plan, snit
og opstalter ved Ejnar Packness 1951, revideret af Sø-

S.JOHANNES KIRKE

Fig. 8. I n d r e set m o d vest. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Westen
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ren Jensen 1952. Tegninger til døbefont og altersølv
ved Søren Jensen 1955. Plan af vest- og sydfløj ved
Arkitektfirmaet Søren Jensen 1990. Situationsplan
ved samme 1999.
Litteratur. Sct. Johannes Kirke og Sogn - i anledning
af kirkens færdiggørelse (udgivet af menighedsrådet),
Herning 1977. - En bog om arkitekt, kgl. bygningsinspektør Ejnar Packness 1879-1952 (udg. af Per Svensson
og Jacob Blegvad), Aalborg 1982. - Olaf Lind, »Bolighistorie i Herning«, Boligen nr. 9, 1997, 8-9.
Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgel). Redaktionen afsluttet 1999.
1

Efter Packness' død i juni 1952 blev det som nævnt
overladt den unge Herningarkitekt Søren Jensen at
gøre arbejdet færdigt. Han skulle med egne ord 'opføre og fuldføre kirken efter Packness' tegninger og

skitser i den udstrækning, de var færdige'. Ejnar
Packness' endelige tegninger til kirken er dateret dec.
1951, Søren Jensens revision nov. 1952. Grundstenen
blev nedlagt 11. april 1953.
2
En udateret model af kirken er gengivet hos Svensson og Blegvad 88. Modellen er stort set identisk med
det endelige resultat, dog viser den en kvist i nordsiden og kamtakker over sideskibets vestgavl.
3
Hasseris kirke er opført 1954-56 efter udkast af Ejnar Packness, endeligt udformet af arkitekterne Axel
Schou og Adam Christensen.
4
På situationsplanen 1947 (fig. 2) er der med kirkens
placering på grunden skabt mulighed for et klosterlignende anlæg med kirken som nordre længe.
5
Trompetstemmen er anbragt 'en chamade', dvs. horisontalt i facaden.
6
Organist- og Kantorembederne, 8. udg. 1997.
Oplysninger om det lejede orgel findes i Den D a n ske Orgelregistrant.

Fig. 9. Forslag til alterkalk ved Søren
Jensen 1955 (s. 450). 1:10- Vorschlag für
Abendmahlskelch von Søren Jensen 1955.

Fig. 1. Kirken set fra vest. HW 1998. - Westansicht der Kirche.

FREDENS KIRKE
Kirken ved Sjællandsgade i Hernings østre b y del er indviet 15. sept. 1963 og opført efter tegning af arkitekt Aksel Skov, Århus. Navnet
valgtes ved byggekommitéens første m ø d e om
aftenen 4. maj 1945, da man m o d t o g budskabet
om D a n m a r k s befrielse. Kirken består foruden
selve k i r k e r u m m e t af to længer m o d vest og et
fritstående klokketårn. En søndre længe er tilføjet 1977 ved arkitekt Søren Jensen.
Aksel Skov leverede allerede 1945 et første
udkast til en kirke, en traditionelt u d f o r m e t
teglstenskirke med et tårn i vest og mødelokale i
en art nordre korsarm. Dette projekt måtte dog
opgives, bl.a. af økonomiske hensyn. Ideen til

den eksisterende kirke i en arkitektonisk friere
u d f o r m n i n g forelå i skitseform inden 1954; de
endelige tegninger blev udarbejdet 1960.
Omgivelser. Kirken er planlagt og opført i nær
tilknytning til Herning Mindepark for besættelsestiden (fig. 2), anlagt 1947-51 ved havearkitekt
Georg Boye. Øst for kirken og i dennes længdeakse, der markeres ved en formidlende pergola, er i terrænet udgravet en skålformet, græsklædt mødeplads, som indrammes af egetræer
og hasselbuske. På pladsen er opstillet et m o n u ment af granit over faldne frihedskæmpere, u d ført 1951 af billedhuggeren Ejgil Vedel. Mindestenen er placeret 80 m øst for alteret, så menig-
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heden under gudstjenesten er vendt imod den. I
deres disponering har arkitekt og havearkitekt
således givet en m o d e r n e fortolkning af temaet
mindegrav-alter.
Kirkeanlægget er opført af røde mursten, der
står i blank mur, og også de røde tage er af tegl.
Til kirkeafsnittet i øst, der har store tagflader
m o d syd og nord, slutter sig i vest to lave, f r e m skudte længer, hvis ydre tagflader går i ét med
kirkens. De to længer omslutter en lille gård,
hvis østre, overdækkede del tjener som forhal.
Det overdækkede område, der har kobbertag, er
1987 udvidet med 6 m m o d vest (ark. Søren Jensen), så det nu optager størstedelen af g å r d r u m met. Af de trekantede, teglmurede gavle, som
er anlæggets gennemgående motiv, er kun kirkeafsnittets g e n n e m b r u d t af åbninger. Anlæggets r y t m e er fastholdt ved tilføjelsen af en tredie
længe i syd 1977, parallelt med de to øvrige og
forbundet med disse ved en tværfløj. Tilbyg-

ningerne indeholder kontor og k o n f i r m a n d l o kaler.
Selve kirken kan beskrives som et kort, bredt
langhus med alteret midt for den østre gavlvæg
som det samlende m i d t p u n k t . R u m m e t har åben
tagstol, og de bærende betonelementer står synlige. Væggene er af gule mursten, og tagfladerne
er beklædt med fyrretræ. R u m m e t belyses kun
svagt gennem slanke, retkantede vinduesfelter i
gavlene, ni i øst og syv i vest. Gulvet er lagt
med kalkstensfliser. Små, afskilrede værelser af
fyrretræ i de østre hjørner, for præst og k o r degn, er helt underordnet r u m m e t s helhedsvirkning. Den nordre længe, benævnt 'sideskibet',
anvendes til mødeaktiviteter, men kan med foldedøre forbindes med kirkerummet.
Det fritstående klokketårn er uden ydre åbninger, men murfladerne brydes af åbne bomhuller.
Tårnet dækkes af et kobbertækt sadeltag med
åbne gavle i øst og vest.

Fig. 2. Forslag til situationsplan ved Aksel S k o v og G e o r g B o y e 1954. 1:1200. - Vorschlag für Lageplan.
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Fig. 3. Indre set m o d øst. HW 1998. - Kircheninneres gegen Osten.

Glasmalerier. De ni vinduer i kirkerummets
østvæg smykkes siden 1975 af glasmosaikker,
udført af maleren K n u d Lollesgaard. De slanke
vinduesfelter fremtræder som et s a m m e n h æ n gende billede. I de midterste er gengivet et kors,
hvorfra der udgår lysstråler. I de yderste og nederste felter ses vinranker med blade og drueklaser. Farvevalget er dæmpet, i jordfarver, spændende fra lyse toner øverst til mørkere nederst.
Inventaret er hovedsagelig fra kirkens o p f ø relse. Alterbordet er af tegl m e d svær granitplade,
og som alterprydelse tjener siden 1999 et stort

kombineret livstræ og kors imod væggen bagved. Det er udført i bronze af Bettina Elle, Ry,
der har ladet overfladen fremtræde dels irgrøn,
dels med forgyldning. 1963-99 var alterprydelsen en gipsafstøbning af Herlufsholm-krucifikset (jfr. fig. 3), der nu har fået plads på præsteværelsets vestvæg ud m o d kirkerummet.
Altersølvet, kalk, disk, oblatæske og alterkande, prydes af Kristusmonogram mellem alfa
og omega og er stemplet »C. C. H e r m a n n Sterling Denmark«. Alter stagerne er ganske lave, og
af seks messehagler i liturgiske farver er de fire
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1/3', 1 Regal 8'; 2 svellelåger. Pedal: Subbas 16',
O k t a v 8', O k t a v 4', N a t h o r n 2', Fagot 16', Zink
4'. Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - f ' .
Kopler: OV-HV, BV-HV, HV-P, OV-P, BV-P.
Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Orgelfacaden, i umalet fyr, er tegnet af Aksel Skov. På
vestpulpitur. Et *orgel fra missionshuset Bethania, bygget o. 1898 af ukendt mester, anvendtes
midlertidigt i perioden 1963-69. 3

Fig. 4. Plan 1:600. E f t e r Aksel S k o v 1960 og Søren
J e n s e n 1976, tegnet af MN 2000. - Grundriss.

skænket af 'pigeklubben' ved kirkens indvielse.
Døbefonten, syd for alteret, er udført af granit.
Dåbsfadet er af sølv og har i fordybningen versalindskriften: »Herningsholmskolens Søndagsskole 15. 9. - 1963«; tilhørende dåbskande.
Prædikestolen, nord for alteret, er af japansk
eg, firsidet med afbrudte hjørner. Langs overkanten læses reliefversalerne: »Vidste blot også
du på denne dag, hvad der tjener til din fred.
Luk. 19,42«. Stoleværket udgøres af løse stole i
otte rækker med to gange fire rækker langsgående i nord og syd.
Orgel, 1969, med 25 stemmer, tre manualer
og pedal, bygget af Marcussen & Søn, Åbenrå.
Efter en mindre omdisponering, foretaget 1999
af T h . Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, lyder
dispositionen: Hovedværk: Principal 8', R ø r fløjte 8', O k t a v 4', Spidsfløjte 4', O k t a v 2',
M i x t u r V, Trompet 8'. Overværk: Gedakt 8',
Principal 4', Blokfløjte 4', Waldfløjte 2', Sesquialtera II, Scharf III, Skalmeje 8'. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Spidsquint 1

Klokker. 1) 1962, t v m . 92 cm, med profilering, på legemet reliefversalerne: »Der springer
en kilde, / der dækkes et bord. / Der kimes til
højtid fra taarne«, modsat: »Skænket af skibsreder A. P. Møller. O p h æ n g t 1963«; herover læses i medaljon: »De Smithske Aalborg 1962«. 2)
1963, tvm. 76 cm, m e d profilering, på legemet
reliefversalerne: »Skænket af Menighedsarbejdere«, modsat: »Fred k o m til j o r d , / himmelens
fred med Guds ord. / Æ r e n er Guds i det høje«.
Begge klokker er ophængt i slyngebomme af
eg.

KILDER OG H E N V I S N I N G E R
T e g n i n g e r . Ved embedet. Forslag til situationsplan
1954 ved Aksel S k o v og G e o r g B o y e . Forslag til k i r ken 1960 ved Aksel Skov. Forslag til t i l b y g n i n g ved
Søren Jensen 1976.
L i t t e r a t u r . Fredens Kirke, u d g . af Fredens sogns
m e n i g h e d s r å d 1979. - M o g e n s Bendixsen, Skabt i
glæde og tak. I anledning af Fredens Kirkes 25 års jubilæum, H e r n i n g 1988. - H a n s J ø r g e n H a n s e n , » N e j til
de s k ø n n e kunster«, Viborg Stiftsblad 1999, 8-9.
Beskrivelse af b y g n i n g ved Niels J ø r g e n Poulsen, inventar v e d E b b e N y b o r g o g O l e O l e s e n (orgler). R e d a k t i o n e n afsluttet 1999.
1

O m d a n n e t 1999 af S p i d s o k t a v 1'.
O m d a n n e t 1999 af Regal 16'.
3
O p l y s n i n g e r om det midlertidige orgel findes i D e n
Danske Orgelregistrant.
2

Fig. 1. Kirkeanlægget set fra syd. NJP fot. 1999. - Südansicht der Kirche.

HEDEAGERKIRKEN
Kirken i byens nordvestre del ved Herning
gamle kirkested er opført efter tegninger af arkitekt Holger Jensen og indviet 23. marts 1975,
palmesøndag. Menighedslokaler ved kirkens
sydside er tilføjet ved arkitekt Søren Jensen og
taget i brug 1991. Hedeager sogn er udskilt som
selvstændigt fra S. Johannes sogn i forbindelse
med indvielsen 1975. Kirken benævnes normalt
i bestemt f o r m som 'Hedeagerkirken' (jfr. klokkeindskrifter).
Omgivelser. Kirken er opført umiddelbart øst
for Herning gamle kirkegård med middelalderkirkens tomt (jfr. s. 468). Arealet o m k r i n g kirken er ladt åbent med enkelte træer på de græsklædte flader.

Kirkeanlæggets oprindelige del består af tre
blokke med krydsende, skrå tagflader. Det nordre afsnit (fig. 2) med hovedindgangen tjener til
dels som tårn, og her hænger klokkerne. Kirken
er typisk for Holger Jensen, som i sit o m f a t tende kirkebyggeri ofte har dyrket bygningskroppen og dennes geometriske f o r m og arbejdet med sammensætningen af skrå tagflader.
Materialerne er røde mursten i blank mur, mens
tagene er tækket med kobber. Indvendig er træværket af fyr. Tilføjelsen m o d syd, fra 1991, med
kontorer og forsamlingslokaler, er holdt i et lavt
plan og er af de samme materialer.
Kirken blev ved opførelsen planlagt, så den
havde fleksible anvendelsesmuligheder, idet til-
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Fig. 2. Kirken set fra nordvest. HW fot. 1998. - Nordwestansicht der Kirche.

stødende lokaler under gudstjenesten kunne inddrages i kirkerummet. Efter udvidelsen 1991 er
flere funktioner henlagt til sydfløjen, og de frigjorte lokaler indgår nu i selve kirken. Denne
har ca. 150 siddepladser; en menighedssal i vest
kan r u m m e et tilsvarende antal personer og et
pulpitur herover ca. 90. M e d inddragelsen af to
konfirmandlokaler i nordre afsnit er der plads til
i alt 570 personer.
Selve kirken (fig. 3), der også indvendig står i
blank mur, er i sin indretning orienteret m o d
øst, hvor alterbordet er anbragt på et muret podium. Den høje østvæg savner gennembrydninger, og r u m m e t er kun sparsomt belyst, dels
gennem en vinduesflade bag vestpulpituret, dels
- og mere indirekte - gennem et vinduesparti
østligt i det tilstødende konfirmandlokale; hertil
k o m m e r en mindre åbning østligst i sydmuren.

Altervæggen smykkes af et stiliseret, mønstermuret træ, ca. 7x5 m, hvis stamme og grene, med
indmurede el-pærer, springer frem fra murplanet. I gulvet ligger glaserede fliser.
Inventaret omfatter altersølvet fra den gamle
Herning kirke, men er ellers fra kirkens o p f ø relse og holdt i enkle former. Alterbordet er af
s a m m e røde tegl som bygningen og har en svær
bordplade af blank fyr. Herover hænger som alterprydelse et spinkelt kors, ligeledes af fyrretræ.
Altersølvet (s. 478, fig. 13), fra 1711, skyldes
Poul Ottosen Kjærulff, Ringkøbing, og er
ifølge indskrift skænket af Herningsholms
ejere. 1 Kalken, 19 cm høj, har cirkulær, profileret
fod, linseformet knop, cylindriske skaftled og
stejlt bæger, der langs randen har graveret skriveskrift: »Peder Lassen Anne Lassen Til H e r ningsholmb A n n o 1711«. Foden er pånittet en
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Fig. 3. Indre set m o d sydøst. HW fot. 1998. - Kircheninneres gegen Siidosten.

lille støbt krucifiksfigur, og ud for denne ses på
standpladen Kjærulffs stempel (Bøje 6652). Disken, t v m . 13,5 cm, er glat med cirkelkors på
fanen og må være samtidig med kalken (stempler savnes). Alterkande og oblatæske fra 1975 er
stemplet »Sterling« ligesom en større disk, t v m .
18 cm, der bærer indskriften: »Skænket af Jens
Karlsmose 1978«. Det gamle altersølvs historie
er behandlet under Herning †kirke (s. 477). E f ter dennes nedbrydning k o m sølvet 1889 til den
nye kirke, der 1975 skænkede klenodierne til
Hedeagerkirken på grund af dens beliggenhed
ved middelalderkirkens t o m t og kirkegård. 2

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Døbefonten, på korsformet fod af rød tegl, u d gøres af en skål af lamineret fyrretræ, mens den
flytbare prædikestol er af af spinkelt træ med fire
vævede motiver, signeret »Lise Warburg«. Løse
stole.
Orglet er bygget 1975 af Carsten Lund, Birkerød, og havde oprindelig 17 stemmer, to m a nualer og pedal; 1985 udvidedes det med to forberedte stemmer. Efter en mindre omdisponering 1989 lyder dispositionen: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', O k t a v 4', Gedackt 4', O k tav 2', Cornet III, Mixtur III-IV. 3 Rygpositiv:
Gedackt 8', Gemshorn 4', Rørquint 3', Tvær-
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let. Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - d ' .
Kopler: RP-HV, HV-P, RP-P. Temperering:
Kirnberger III. Mekanisk aktion, sløjfevindlader
og kilebælg. Orgelhusene, af umalet fyr, er tegnet af orgelbyggeren. På pulpitur i syd.
Klokkerne har plads nordligst i bygningen.
1) Tvm. 91 cm, profileret, med indskrifter i reliefversaler. Om halsen: »Jeg støbtes til Hedeagerkirken i Herning år 1975 af J o h n Taylor &
Co, England«, og på legemet: »Land, land,
land, hør Herrens ord«. 2) Tvm. 81 cm, som nr.
1, dog lyder indskriften på legemet: »Vær i verden Guds glædes tolk!«. Klokkerne har slyngeb o m m e af egetræ og klokkestol af galvaniseret
jern.

Beskrivelse af b y g n i n g ved Niels J ø r g e n Poulsen, inventar v e d E b b e N y b o r g o g O l e O l e s e n (orgel). R e d a k t i o n e n afsluttet 1999.
Fig. 4. Plan 1:600. E f t e r Søren J e n s e n 1990, tegnet af
MN 2000. - Grundriss.

fløjte 2', Tertz 1 3/5', Principal 1', K r u m h o r n 8'.
Pedal: Subbas 16', Oktavbas 8', P o m m e r 4',
N a t h o r n 2', Basun 16'. 4 Tremulant for hele org-

1

S a m m e g u l d s m e d leverede 1704 altersølv til H e r n i n g s h o v e d s o g n , R i n d . Se GuldsmRing 1983, 61ff.
2
Kristian S o m m e r , Herning Kirke 100 år, red. M o gens Bendixsen, H e r n i n g 1989, 22.
3
Indtil 1989 h a v d e m i x t u r s t e m m e n k u n tre kor.
4
B a s u n 16' indsattes 1989 i stedet f o r Fagot 16'

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1999. - Südostansicht der Kirche.

GULLESTRUP KIRKE
Kirken i Gullestrup i det gamle Herning sogns
nordre del er indviet 13. dec. 1998, 3. søndag i
advent. Den er opført efter tegninger af arkitekterne Anders Bové Christensen og Kaj Mikkelsen fra Arkitektgruppen Regnbuen, Århus, med
arkitekt Jakob Mortensen, Vejen, som totalrådgiver og i samarbejde med landskabsarkitekt
Helle Valsted, Kolding. Gullestrup sogn blev
selvstændigt 1992, efter at der siden 1984 var
sket en etapevis udskillelse fra Herning sogn,
bl.a. med eget menighedsråd. Fra 1981 holdtes

gudstjeneste i en *vandrekirke af træ, opstillet
ved varmecentralen på Gullestrupvej. Vandrekirken, der tidligere havde været brugt i Kokkedal (Frederiksborg amt), er afhændet til Aars Vineyard frimenighed.
Tanken om at bygge en kirke i Gullestrup
f r e m k o m første gang 1972 i forbindelse med
planerne om en udbygning af området. Menighedsrådet tog 1989 kontakt med arkitekt Jakob
Mortensen med henblik på opførelse af en kirke;
senere inddroges Anders Bové Christensen og

30*

464

KIRKERNE I HERNING

Kaj Mikkelsen, der har hovedansvaret for kirken (samme arkitektfirma opførte 1988-89 Lystrup kirke, Århus amt). Det endelige projektforslag blev vedtaget 1995 og grundstenen nedlagt 23. nov. 1997.
Kirken med tilhørende sognegård og fritstående klokketårn er opført i et u d b y g n i n g s o m råde vest for landsbyen, hvor den ligger frit i
landskabet med udsyn over et stort mose- og
engområde m o d sydvest. Bygningen, der er
orienteret øst-vest, er u d f o r m e t som en art basilika, idet den treskibede f o r m dog ikke gør sig
gældende i det ydre. Alene ved sin højde skiller
kirken sig klart ud fra sognegården, der er placeret som en nordre længe. De to bygninger er
opført hver for sig og kun forbundet ved en kort
glaskorridor. De teglmurede facader er vandskurede og malet med kalkhvid silikatfarve. Tagene er af zink.

Arkitekturen
repræsenterer sammenlignet
med 1960'ernes og -70'ernes byggeri en tilbagevenden til det aksefaste anlæg, orienteret m o d
alteret i øst. Klassiske elementer som apsis og
sideskibe er genoptaget, og kirkerummets u d strækning er nøje defineret, idet kirken som
nævnt er uden umiddelbar forbindelse m e d andre lokaler.
Det treskibede r u m er konstrueret over seks
moduler, hvoraf østre fag udgør koret og det
vestre en forhal (våbenhus) med ovenliggende
pulpitur. Hovedskibet står med åben tagstol. De
smalle sideskibe, med retkantede åbninger m o d
hovedskibet, er 'udsparet' i nedre halvdel af de
tykke langmure, hvis øvre halvdel hver optages
af fire store 'højkirkevinduer' med stejl, d o b beltsmiget bund. Bygningens endemure er fri af
langmurene og trukket tilbage i forhold til h j ø r nerne, der på grund af det tilbagetrukne tag
nærmest fremstår som bastioner. De smalle lyssprækker i hjørnerne er udfyldt med glas ligesom begge gavltrekanter. Ø s t m u r e n s midterste
afsnit er formet som en meget flad apsis. Indvendig belyses den svage k r u m n i n g bag alteret
af et højt, retkantet og dobbetsmiget vindue østligst i sydmuren. Det lyse r u m er malet med
hvid silikatfarve. I gulvet, hvis alterparti er hævet med et trin, ligger store grå cementfliser.
Loftet i den åbne tagstol er holdt i en rødviolet
farve.
Glasmalerier i de fire lave vinduer nederst i
sydmuren er udført af glasmester Per Steen
Hebsgaard, Vanløse, efter tegninger af billedhuggeren Hans Berg. Motiverne gengiver fra
vest m o d øst Jesu lidelseshistorie: Indtoget i Jerusalem, Nadverens indstiftelse, Getsemane
have og Korsfæstelsen. Farverne er overvejende
i grå og blå nuancer.
Det vandret afdækkede klokketårn, 17 m højt,
er placeret nordøst for kirken. Tårnet har rektangulær grundplan og er ved tynde vandrette
linjer fagdelt i højden.

Fig. 2. Plan 1:600. E f t e r A n d e r s B o v é C h r i s t e n s e n og
K a j M i k k e l s e n 1997, tegnet af MN 2000. - Grundriss.

Sognegården i den lange nordre længe dækkes
af en østvendt tagflade. Bygningen, der er opdelt i tre afsnit, indeholder kontorer, konfirmandstuer og mødelokaler, forbundet med en
lang gang.

GULLESTRUP KIRKE
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Fig. 3. Indre set m o d øst. HW fot. 1999. - Kircheninneres gegen Osten.

Inventaret er samtidigt med bygningen, bortset fra altersølvet og orglet, der er fulgt med fra
vandrekirken, samt klokken, som er støbt 1920
som genforeningsklokke til Herning kirke.
Alterbordet består af to cementblokke med
bordplade af partielt poleret granit. Derover er
som alterprydelse ophængt et kors af mat og
blankpoleret stål, udført af A n t o n Linnet i en
tredimensional form, så det tager sig forskelligt
ud fra forskellige vinkler.
Altersølvet, udført af Bent Exner 1990 til vandrekirken, suppleres af yderligere et ustemplet
altersæt, hvortil hører en enkel oblatæske. Alterkanden bærer mærke » H P U 85«, og alterstagerne har f o r m af høje spinkle stænger med lyseskåle, alt udført i rustfrit stål.
Døbefonten er af svensk granit på plint af cement, udført af billedhuggeren Leila Wester-

gaard, København, som en høj skål med dekoration i f o r m af talrige opadrettede hænder
(dåbsfad bruges ikke).
Prædikestolen er ganske enkel, udført af cement, og hovedskibets lave stolestader med brede
vanger er tegnet af kirkens arkitekt og udført af
Askov Møbelsnedkeri i elmetræ fra Jægersborg
Dyrehave. Løse stole i sideskibene.
Orglet, af standardtype, oprindelig med fire
stemmer, ét manual og anhangspedal, er bygget
1982 af P. B r u h n & Søn, Årslev. 1987 udvidedes
det med én stemme. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', O k t a v 2'. Pedal: Subbas 16' (1987). Koppel M-P. På vestpulpituret.
Klokken, fra 1920, er en gave fra Herning
kirke (jfr. s. 441), t v m . 79 cm. Den har profilering og indskrifter m e d reliefversaler. Om
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halsen: »De Smithske Klokkestøberier i A a l b o r g
g j o r d e m i g Aar 1920«, på legemets ene side:
»Skænket af beboere i H e r n i n g « på den anden:
»Støbt i D a n m a r k s Glædes T i m e / da v o r
Grænse rykkes f r e m / skal j e g kalde, skal j e g
kime, / o m G u d s N a a d e m o d v o r t H j e m « .
K r o n e mangler, idet k l o k k e n er boltet direkte på

en ny s l y n g e b o m af eg. Klokkestol af galvaniseret j e r n .
Litteratur. En kort gennemgang af Gullestrup Kirke,
udg. af Gullestrup Menighedsråd 1999.
Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgel). Redaktionen afsluttet 1999.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst kort tid før nedrivningen. C. W. Jørgensen fot. 1887. - Die Kirche von Nordosten
kurz vor dem Abriss.

HERNING †KIRKE
Kirken, hvis nedlagte kirkegård i dag findes ved H e deagerkirken i byens nordvestre del, blev revet ned
1887 og en ny opført i Herning by 1889 (jfr. s. 431).
Sognets navn optræder første gang 1320, da Niels
Lille af Grene (Arnborg sogn) skænkede en gård i
»Høryngby« til S.Jakobs kirke i Viborg. 1 I kirkelisten i Ribe O l d e m o d e r (o. 1350) er kirken ansat til en
afgift på 4 skilling sølv. 2
Sognet, der ligger i H a m m e r u m hrd., var fra g a m mel tid anneks til Rind, indtil det ved opførelsen af
den nye kirke 1889 blev et selvstændigt pastorat.
Ejeren af Herningsholm, den østrigske friherre
Siegfrid v o n Rindscheid (jfr. *altertavle), der fra 1593
var kirkeværge, 3 idømtes 1609 livsvarigt fængsel for
bl.a. forstyrrelse af kirkefreden og hindring af afholdelse af gudstjeneste. H a n havde hindret den lovligt
kaldede Anders Madsen i at blive ordineret, h v o r f o r
sognene i trekvart år var uden betjening og dét netop

i pestens tid (1602), hvorved o m k r i n g 60 mennesker
døde uden at k u n n e skrifte. Trods forbud fortsatte
von Rindscheid sine chikaner og nægtede at udlevere
kirkenøglen, så Anders Madsen gentagne gange
måtte prædike og foretage dåb på kirkegården, i våbenhuset og i Herning by. 4
Ved Kronens bortauktionering af kirker solgtes
Herning kirke s a m m e n med Rind og Bording 1710
med patronats- og kaldsret til kancelliassessor Peder
Tøgersen Lassen (1731 adlet de Lasson) til Herningsh o l m og Rødslet (jfr. *altersølv og †jernbogstaver i
skibets sydmur). 5 Kirken fulgte herefter Herningsholm (slægterne de Lasson, H ø e g (von Hielmcrone),
Rosencrone, Friedenreich og Sehested) indtil 1793, da
M o r t e n Westrup solgte den til g å r d m a n d Christen
Iversen i N r . Fastrup (Gjellerup sogn). 6 D e n n e overdrog den 1799 til Poul Pedersen (Huus), boende i
'Herning Kirkehus'. 7 1804 købtes den af g å r d m a n d
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000, målt af Ramsing 1817. - Katasterkarte 1:10.000.

Jens Nielsen i Justenborg (Skanderup sogn, Skanderb o r g amt), 8 der 1807 solgte den til sognefoged Peder
Møller i H e r n i n g Kirkegård. 9 H a n afhændede ved offentlig auktion det følgende år størsteparten af tienden til sognemændene. Kaldsretten tilhørte 1809 k o n gen. 1 0
Ifølge kirkeregnskaberne 3 blev der efter pesten 1602
i de følgende fire år givet afslag i kirkens indtægter, 1 1
'fordi sognet (var) meget øde'. 1 2 - U n d e r Torstenssonfejden b o r t t o g fjenderne 1645 kalk, disk og messesærk. Efter svenskekrigene 1657-60 reparerede m a n
kirkedøren, som 'de brandenburgere' havde brudt;
messesærken var igen bortrøvet, og kirkegårdsdiget
var 'mestendels udi denne krigstid nedfalden'. 3

Kirkegården (jfr. fig. 3), der benyttedes til begravelser indtil kirkens nedrivning, 1 4 har bevaret sine gamle grænser. D e n er nærmest rektangulær af f o r m (jfr. matrikelkort 1817, fig. 2) og
måler ca. 66x45 m. Hegnet består af stensatte
jorddiger, som er stærkt fornyet m o d øst. H o vedindgangen nær det nordøstre hjørne er en
køreport (fig. 3) m e d ganglåge, vel fra 1800'erne,
lukket af træfløje mellem tre m u r e d e og hvidtede piller, der afsluttes med aftrappede pyramider. En fodgængerlåge (fig. 6) i det sydøstre
hjørne er u d f o r m e t på s a m m e måde.

Det gamle kirkested med den bevarede kirkegård ligger i dag i byens nordvestre del, o m givet af m o d e r n e bebyggelse m o d syd og øst.
N æ r m e s t e nabo er Hedeagerkirken, opført
umiddelbart øst for kirkegården 1975 (jfr. s.
459). Arealet o m k r i n g kirkegården og den nye
kirke ligger som et græsklædt område med fald
m o d nord ned m o d H. P. Hansens vej. 13

†Porte og låger. Der var i ældre tid adgang genn e m en (nordlig?) port, nævnt 1589, og to ganglåger ('stetter'), én i syd og én i øst. Disse bestod
af tømrede indgange, hvis materialer fra tid til anden måtte fornyes, således 1591 og 1608, indtil
de 1634 afløstes af murede indgange, tækket med
træ. Porten, m e d en ganglåge, var u d f o r m e t
som en portal med buet åbning, lukket af to

H E R N I N G †KIRKE

fløje. I stetterne var der drejelige kors ('korstræer' eller 'svingler'), anbragt på en 'opstander'. Byggeregnskabet 1634 til de nye murede
indgange opregner 5.170 mursten fra Vig tegllade (Herningsholm) og 33 tdr. kalk fra D a u g bjerg samt t ø m m e r og brædder til taget. 1665
blev der smedet 4 lange hængsler til portfløjene,
som lukkedes med en 'jernskodde' (skyder) og
blev forsynet med en lås. 3 1700 var de to stetter
og porten fremdeles 'opsat af mursten og lagt
med fjæle'. N o r d r e indgang var ganske 'brøstfældig' og stod »paa raf« (hæld), og tagfjælene
var rådne; den søndre manglede mursten og
(tag)fjæle. U d e n for den sidste stod en træstolpe
med en drejelig 'kors-svingel'. 1 5 - Jern og t ø m mer til triste nævnes 1633 og 1645. 3
Der ydedes i 15-1600'erne en fast årlig betaling for vedligeholdelse af stendiget. Dette blev
'oplagt af nyt' 1593 og igen 1608, hvorfor der
betaltes betydelige beløb. 1632 oplagde en m u rer '132 alen dige' - et arbejde, der til andre tider
blev udført af almindelige karle, en 'stenlægger'
eller 'stenpikker'. 3
Beplantning. Kirkegården, der ligger hen i
græs med nogle få bevarede m o n u m e n t e r (jfr. s.
480), præges af enkelte større træer: navr, røn,
eg og ask samt en pil og to store bøgetræer ved

469

Vesterholms gravsted (jfr. s. 481). De gamle diger er smukt bevokset med græs og urter, mens
der på det nye østdige er plantet cotoneaster. 1862 hedder det udtrykkeligt, at kirkegården 'er
uden plantning'. 1 6 Begravelserne hørte op i løbet af 1880'erne - netop som man andre steder
var i færd med at udparcellere kirkegårdene i
familiegravsteder. To fotografier (fig. 1 og 7) fra
sommeren 1887 viser den åbne kirkegård med
spredte gravtuer. En gang fører til kirken fra
porten i nord, og i aftenlyset ser man i det halvhøje græs de bløde, højryggede tuer uden m a r kering eller monumenter. Sådan må kirkegården også have taget sig ud i de foregående århundreder. 1 7
†Bygninger ved kirkegården. Matrikelkortet
1817 (fig. 2) viser to huse med indhegnede kålhaver umiddelbart øst for kirkegården. Disse
har udgjort gården Kirkegård, tidligere også
kaldet Herning Kirkehus. På det geodætiske
kort 1872 er bygningerne afsat sydøst for kirkegården ved den bevarede stette. Den firlængede,
stråtækte gård med afvalmede tage blev erhvervet af k o m m u n e n 1963 og nedrevet det følgende
år.
†Brønd. Der blev i forbindelse med reparationen af kirken 1636 (se ndf.) gravet en brønd. 3

Fig. 3. Kirkegårdsporten set fra n o r d (s. 468) og bag denne den nedlagte kirkegård m e d kirketomten. N J P fot.
1999. - Friedhofstor von Norden, dahinter der stillgelegte Friedhof mit dem Kirchengrund.
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BYGNING
Kirken, der blev b r u d t ned 1887, var en lille romansk
kvaderstensbygning, bestående af kor og skib. Eneste
tilbygning var et våbenhus ved skibets nordside, tilføjet i senmiddelalderen. T r i u m f m u r e n var fjernet
1593, og der var foretaget o m f a t t e n d e o m m u r i n g e r af
de øvre murpartier, senest vistnok i Peder Tøgersen
Lassens tid som kirkeejer (1710-37). Klokken hang i
et o p h æ n g ved korgavlen.

samt skibets n o r d m u r o m m u r e t og gjort t y n dere end de oprindelige (0,7-0,8 m m o d 1,1-1,3
m). Udvendig nåede k u n korets ø s t m u r af
kvadre helt til rejsehøjde, mens den øvre halvdel
i de øvrige sider synes at have bestået dels af
kløvede kampesten (således i skibets sydside),
dels af teglsten. Ved nedbrydningen stod de
sidstnævnte partier hvidtede og ligeså h j ø r nerne, mens kvaderstenspartierne var afrenset.

Kirketomten giver sig i dag til kende midt på
kirkegården som en svag forhøjning i terrænet.
Murenes plads markeredes i begyndelsen af
1900'erne ved en b u k s b o m h æ k , fra 1942 ved en
brolægning. 1 8 En mindesten nedlagt samme år
på våbenhusets plads har indskriften »Her laa
Herning kirke til 1888[!]«. Andre sten markerer
inventarstykker: alter, døbefont og prædikestol.
Murenes markering er muligvis bestemt af det
underliggende fundament; murtykkelsen er varierende, og man bemærker en skævhed mellem
kor og skib (se ndf.).

Døre og vinduer. Kirken har på vanlig vis haft
to døre vestligt i skibets langmure. N o r d d ø r e n ,
der må være ændret samtidig med muren, f r e m stod ved kirkens nedbrydning som en retkantet,
ligeløbet åbning, der forbandt våbenhus og
skib; her var i nyere tid indsat dørfløje med fyldinger. Syddøren var udvendig tilmuret med
kvadre, men gav sig til kende i soklen, hvor
skåkantleddet manglede. Af de oprindelige,
rundbuede og smigede vinduer, sporedes kun ét
i korets østmur (bag alteret). På længdesnittet
(fig. 5c) ses det som en indvendig niche.

Kirken, der kendes fra arkitekt Wiinholts o p målinger 1885 (fig. 5a-h) og fra fotografier 1887
(fig. 1 og 7), var rejst af tildannede granitkvadre
over en sokkel med skråkantled. Soklen under
koret var et stykke højere end skibets sokkel,
måske fordi koret var opført først. O p m å l i n gerne viser yderligere, at korets flankemure var
skæve i forhold til skibets.

I det indre åbnede koret sig i sin fulde bredde
m o d skibet efter nedtagningen af t r i u m f m u r e n
1593. R u m m e t dækkedes af et fladt bjælkeloft,
som lå i s a m m e niveau i kor og skib. Brædderne
hvilede på bjælkernes overside.
Eneste middelalderlige tilføjelse var våbenhuset ved skibets nordside, en lille, lav bygning,
1593 benævnt 'skrevset', 1617 'skriftehuset'. 3 De
relativt tykke m u r e må i deres kerne have været
af munkesten, uagtet at det 186216 sagdes, at h u set var af 'almindelige mursten'. Nederst i vestsiden var indsat en række granitkvadre. D ø r e n
har efter egnens skik oprindelig siddet i et stort,
rundbuet blændingsfelt (jfr. f.eks. Staby og Stadil). Rundbueblændingen var - sikkert i forbindelse med en o m m u r i n g af gavltrekanten - reduceret til et lavt, vandret afsluttet felt, der blev
brudt af den udvidede, retkantede døråbning
(fig. 5a). Eneste lyskilde var et lille vindue i østsiden, indvendig rundbuet og smiget. I væggene
var der lavtsiddende, fladbuede sparenicher, tre i
vest og to i øst, flankerende vinduet. Det lille
r u m havde tre fag bjælkeloft. Huset var ved
nedbrydningen tækket med vingetegl og stod
med mørktmalede vindskeder og sugfjæle. O p rindelig var det tækket med strå. 1597 og 1617

Bygningen bar præg af betydelige ændringer:
T r i u m f m u r e n var fjernet 1593, vestgavlen o m muret i tegl 1665 (se ndf.), og korets flankemure

Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet af MN 1999 på grundlag af
Cl. Aug. Wiinholt 1885. - Grundriss.
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Fig. 5a-h. O p m å l i n g af kirken ved Cl. Aug. Wiinholt 1885. 1:300. a. Opstalt af kirkens nordside. b. Opstalt af
kirkens sydside. c. Længdesnit set m o d nord. d. Grundplan. e. Opstalt af kirkens vestside. f. Opstalt af kirkens
østside. g. Tværsnit set m o d øst. h. Tværsnit m o d vest. - Abmessungen der Kirche 1885. a. Nordwand. b. Südwand.
c. Längsschnitt gegen Norden. d. Grundriss. e. Westwand. f. Ostwand. g. Querschnitt gegen Osten. h. Querschnitt gegen
West en.

blev det nytækket, og 1636 afløstes stråtækningen af tagsten, hentet fra Herningsholm. Ved en
reparation 1665 indkøbtes tagsten i Ringkøbing. 3 M u r e d e †bænke langs begge vægge var
1700 helt ødelagte, og nye burde opmures. 1 5

Den betydeligste ændring af kirken var fjernelsen af triumfmuren 1593, hvorved kor og skib
blev forbundet med hinanden i fuld bredde. A r bejdet foretoges i forbindelse med en større renovering af inventaret, efter at Siegfrid von
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Rindscheid var tiltrådt som kirkeværge. Fire
murere betaltes for at nedtage den gamle »Brixdør« 19 (korbue), og der indkøbtes t ø m m e r til en
ny gavltrekant af bindingsværk mellem 'kirken'
(skibet) og 'sangerset' (koret); gavltrekanten
hvilede på en bjælke over 'briksdøren' (her at
forstå som den nye, brede koråbning). 2 0 1660
huggede en tømrer små 'træløsholter' til 'skilleværket mellem den høje kirke og lavkirken'; 3
ifølge kirkesynet 1700 var der da muret imellem
otte 'opstandere' mellem kor og skib. 15 Væggen
bestod ved nedbrydningen af seks stolper, som
var fastgjort vinkelret i henholdsvis korets vestre spærfag og skibets østre.

vestende og fornyede fem spær, før blytækker
Enevold Poulsen kunne tage fat. 1665 blev den
nedfaldne vestgavl genopmuret af murermester
Anders Olufsen fra Herning by, hvortil der
medgik ikke mindre end 9.400 sten og 66 tdr.
kalk. Kirkesynet oplyser 1700, at ' m u r e n over
kampestenene op til taget' i syd- og vestsiden
'for nogle år siden af mursten (var) opmuret', og
disse partier behøvede nu igen en ny reparation.
Samme syn beskriver, hvorledes de 'hugne
kampesten' i skibets sydside, mellem vestre
hjørne og det vestre vindue, var skredet så langt
ud, at det regnede ned på dem, og hvidtekalken
var vasket af. 15

Vedligeholdelse. Murenes øvre partier og vestgavlen blev i løbet af 1600'erne o m m u r e t i tegl,
og regnskaberne gør i detaljer rede for dette og
andre vedligeholdelsesarbejder. 2 1 1636 omsatte
en murermester fra Stubbergård (Sevel sogn)
kvadrene i skibets sydside og reparerede korets
østgavl. Hertil medgik der 80 tdr. kalk fra
Daugbjerg, 1.800 mursten fra Vig Teglgård
(Herningsholm) og 32 læs sand fra Gødstrup Sø.
1649 indlagde t ø m m e r m a n d Christen Christensen, Albæk (Snejbjerg sogn) og murermester
Hans Jensen, Gjellerup, to bjælker over skibets

Kirkeejeren Peder Tøgersen Lassen foretog muligvis 1717 - større murreparationer, mindet
med tre ankerforskud med jernbogstaver og -tal
(fig. 5b og 9) i skibets sydside. De kombinerede
bogstaver og tal skal formodentlig læses »PLI«,
»AL7« og »17« (eller PL, AL, 1717), hentydende
til P(eder) L(assen) og hustru A(nne) L(assen)
1717.

Fig. 6. Fodgængerlåge i kirkegårdens sydøstre
hjørne, en såkaldt 'stette' (s. 468). N J P fot. 1999. Fußgängerpforte in der südöstlichen Ecke des Friedhofs.

Kirken havde ved nedbrydningen fem vinduer
med spidsbuede støbejernsrammer, 1 6 der o. 1870
havde afløst mindre, retkantede r a m m e r af træ.
1700 var der seks vinduer, tre i nordre og tre i
søndre langside. De manglede alle en del ruder,
mens ruderne i et vindue i vestgavlen var 'rent
borte og udblæst'. 1 5 I forbindelse med opsætningen af en herskabsstol (s. 479), vel i Peder
Tøgersen Lassens tid som kirkeejer, tilmuredes
vinduerne i skibets nordside, hvor der til gengæld indsattes en dør over en muret trappe,
hvorved herskabet fik egen indgang.
Tagbeklædningen bestod indtil 1700'erne af bly,
der, efterhånden som det blev slidt, måtte smeltes om og suppleres med nyt. Regnskaberne
omtaler flere anonyme blytækkere, som blev
hentet og bragt i vogne på kirkens bekostning.
1596 fragtedes en blymester frem og tilbage til
A u l u m kirke, og 1623 bragtes én til Kolding.
Nogle synes at have været faste håndværkere,
der blev tilkaldt m e d års mellemrum. Således
arbejdede blytækker Enevold Poulsen 'af Ribe'
1645-60 fire gange i Herning. 1665 var han afløst
af Laurids Jensen i Holstebro. 1641 indkøbtes
nyt bly i Viborg, 1652 i Ringkøbing. 3 E n d n u
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Fig. 7. Kirken og den græsklædte kirkegård m e d gravtuer (s. 469). C. W. Jørgensen fot. 1887. - Die Kirche und
der grasbewachsene Friedhof mit Grabhügelchen.

ved synet 170015 var tagene (bortset fra våbenhusets) overalt af bly, men inden 1803 var kirken
hængt m e d tegl. 18 Blyets udskiftning til fordel
for tagsten og en opskalkning af tagfladerne er
muligvis foretaget i forbindelse m e d Peder Tøgersen Lassens istandsættelsesarbejder.
Rødkalkning. Kirkens teglmurede facader, våbenhus (og vestgavl?) stod i 1600'erne rødkalkede. Hertil købtes 1652 og 1664 såkaldt 'brunrødt'. 3
Aflåsning. Kirkeværgens chikanerier over for
præsten i 1600'ernes første årti (jfr. historisk ind-

ledning) viser, at den egentlige aflåsning af kirken da foregik mellem skib og våbenhus, h v o r til der åbenbart var adgang uden nøgle. Som
nævnt ovenfor blev kirkegårdsporten 1665 til
gengæld forsynet med lås.
Kirken var i 1880'erne (fig. 1) hvidtet ude og
inde, bortset fra kvaderstenspartierne, som var
afrenset for kalk. De svagt opskalkede tage med
bejdsede vindskeder og sugfjæl var hængt m e d
vingetegl. Rygningen og partierne over gavlene
var 'skelnet' på oversiden og fugerne hvidtet.
Lofterne var malede, og i gulvet lå mursten.
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retningen sluttedes med det gode ønske, at
»som Herrens Naade har hvilet over dette gamle
Guds Hus, saaledes hvile den over det ny, som
skal træde i dets Sted«. 16 Arbejdet på nedrivningen blev i september s a m m e år bortliciteret
sammen m e d opførelsen af en ny kirke. Sidste
gudstjeneste (med konfirmation) holdtes søndag
2. okt. 1887, hvorefter nedbrydningen begyndte
straks efter. 18 Ved synet i sommeren 1888 var
kirken nedrevet, og pladsen, hvor den havde
stået, 'smukt jævnet'. Indtil indvielsen af den
nye kirke 1889 holdtes der gudstjeneste i missionshuset Bethania. 1 6

Fig. 8. *Glasmaleri, o. 1650, v å b e n og initialer for
C h r i s t i a n R a n t z a u til B r e i t e n b u r g , ejer af H e r n i n g s h o l m ; elefanten f o r n e d e n henviser til erhvervelsen af
E l e f a n t o r d e n e n 1648 (s. 475). Nu i H e r n i n g M u s e u m .
HW fot. 1999. - *Glasmalerei, um 1650, Wappen und
Initialen des Christian Rantzau zu Breitenburg, Besitzer
von Herningsholm; der Elefant unten verweist auf die Verleihung des Elefantenordens 1648.

Kirken nåede hverken at få orgel eller kakkelovn.
Kirkens

nedbrydning

og

flytning

til

den v o k -

sende Herning by 1887 var forberedt flere år forinden, idet m a n allerede 1872 havde taget en assistenskirkegård, nu Vestre kirkegård (s. 483), i
brug nær byen. Dette skete med henvisning til,
at den gamle kirkegård både var for lille og led
af vand. Kordegnen i Holstebro, L. Ch. T h . Frølund, der 1874 skrev sognets historie, fandt kirkebygningen 'for lille og dårlig' og ønskede, at
den måtte blive afløst af 'en tidssvarende på et
bedre beliggende sted'. 2 2 Efterhånden som befolkningstallet øgedes, modnedes tanken om at
flytte kirken, og fra s o m m e r e n 1883 blev der
givet dispensation m e d hensyn til kirkens vedligeholdelse, da det var under forhandling at
nedbryde den og opføre en ny i Herning by.
Kirken synedes sidste gang 3. j u n i 1887, og f o r -

Klokkestabler. Klokken hang ved nedtagningen 1887 i et lille, tømret ophæng ved korgavlen
(fig. 1 og 5), støttet af to stolper og dækket m e d
et lille sadeltag af træ.
Indretningen ved korgavlen rækker i det
mindste tilbage til 1700'erne, men regnskaberne
synes at godtgøre, at klokken (i perioder) også
har været ophængt i en fritstående stabel på kirkegården, omtalt som 'klokkehuset', i ældre tid
også betegnet som »klunset« (1590 og 1636).
1631 indkøbtes tre store 'egetræer' i T h e m Skov
(Skanderborg amt) og 'savdeller' i Struer til at
tække med. Dette ophæng har formodentlig været opstillet ved kirken, for 1636 blev gavlen,
'som klokken hang udi' repareret. Samme år opsattes et nyt (fritstående?) klokkehus, denne
gang af fire lange egebjælker, som blev hentet i
Velling Skov (Velling sogn) sammen med savskårne 'stribånd' fra Varde. Tømmeret, som var
tjenligt 'af det gamle kluns', blev brugt 'i det
nye klokkehus'. 1655 omtales klokken som
hængende 'i klokkehuset på kirkegården'. Hertil
indkøbtes 1675 fire egebjælker, hver 12 alen

Fig. 9. J e r n b o g s t a v e r og årstal i skibets sydside for
kirkeejeren Peder (Tøgersen) Lassen og h u s t r u A n n e
Lassen, 1717(?) (s. 472). O p m å l i n g 1876 i N M . - Eisenbuchstaben und Jahreszahlen in der Siidseite des Schiffs
fiir Kirchenbesitzer Peder (Tøgersen) Lassen und Gattin
Anne Lassen, 1717(?).
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Fig. 10. Indre set m o d øst. C. W. Jørgensen fot. 1887. - Kircheninneres gegen Osten 1887.

lang, vel de fire stolper. 3 - Stabelen var ifølge
synet 1706 'ganske ringe og skrøbelig'; taget var
blæst af, og der var fare for den, som ringede. 1 8
Inden 1765 var den nedrevet og klokken ophængt ved korgavlen. 2 3

GLASMALERI
Et *glasmaleri (fig. 8) fra o. 1650 viser våben og
initialer for Christian Rantzau (†1663), ejer af
Herningsholm. Maleriet, 29,5x25,5 cm, f r e m -

stiller våbenet på hvid bund, forneden afsluttet
med en fasthæftet elefant, der hentyder til Christian Rantzaus erhvervelse af Elefantordenen
1648. Elefanten flankeres af versalerne »CGZR«
og »HABR« for »Christian Graf zu Rantzau
Herr auf Breitenburg, Ritter«. Maleriet omtales
1862 som en smukt malet rude forestillende et
adelsvåben. 2 4 Det sad da i skibets østre sydvindue 'ved prædikestolen'. 1 6 Efter 1889 er maleriet
k o m m e t til Herning M u s e u m , hvor det er indsat i en mørknet fyrretræsramme (inv.nr.
2327x1).
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INVENTAR
Oversigt. Adskillige inventarstykker er i behold fra
kirken, ældst en *klokke fra 1450-1500, der nu er i
kapellet på Vestre kirkegård. *Altertavlen fra 1610 er
et interessant vestjysk snedkerarbejde, nu i Kølkær
kirke ( H a m m e r u m hrd.). En sjælden * d ø b e f o n t af
træ fra s a m m e år er i H e r n i n g M u s e u m , mens *alterstagerne fra 1589 nu tjener i Herning kirke. Endelig
bruges kirkens *altersølv, der var skænket 1711 af
Herningsholms ejere Peder Tøgersen Lassen og hans
hustru Anne, siden 1975 i Hedeagerkirken.
Udviklingen af kirkens indretning, som den kendes
før nedrivningen (fig. 5), kan nøje følges i 15-1600'ernes regnskaber. I forbindelse m e d triumfvæggens
fjernelse 1593 (jfr. s. 471) anskaffede m a n †prædikestol, †pulpitur i vest samt til koret en †præste- og
skriftestol samt en †degnestol, der efter sædvane har
flankeret alteret (begge fjernet 1863). 1595 indsattes
nye †stolestader, og 1610 udførtes den nævnte *altertavle og *træfont.
I 1700'ernes første del fik kirken yderligere en †pulpiturstol for ejerne af H e r n i n g s h o l m , hvorefter præsten Vitus Bering i sin indberetning 1765 k u n n e o p regne kirkens 'ornamenter' m e d følgende nøgterne
Fig. 11. *Altertavle, 1610, m e d maleri, Jesus på k o r bemærkning: 'Ved alt dette erindres intet m æ r k v æ r set, u d f ø r t 1846 af Andreas From Jæger, Viborg (s.
digt'. Ligeledes noterede han udtrykkeligt, at der in476). Nu i Kølkær kirke. HW fot. 1999. - *Altar,
23
gen inskriptioner fandtes.
En større indvendig
1610, mit Gemälde, Jesus am Kreuz, ausgeführt 1846 von
istandsættelse fandt sted m i d t i 1800'erne, hovedsageAndreas From Jæger, Viborg. Heute in der Kirche von
lig 1846, da distriktslæge Andreas Vilhelm Pedersen
Kølkær.
og hustru skænkede det endnu eksisterende *altermaleri. S a m m e år var kirken blevet malet, prædikestol
scheid, friherre af Freiberg, siden 1889 i Kølkær
og alter prydet, hvorefter kirkesynet k u n n e notere:
»Ved frivillige Gaver i forbindelse m e d Kirkeejernes
kirke ( H a m m e r u m hrd.) og nærmere beskrevet
Bidrag er Kirken nu saaledes sat i en meget s m u k
derunder. Tavlen er arkitektonisk opbygget,
Stand og alle forhen udsatte Mangler afhjulpne«. 1 8

†Alterbordet var 1700 af 'mursten opmuret og
med panel omklædt'. 1 5 1862 var det af træ, et
panelværk, der 1863 rykkedes 7/4 alen frem af
hensyn til præstens stol (†nr. 2), 16 og som 1885
målte ca. 150x90 cm og var ca. 1 m højt (jfr. fig.
5).
†Alterklæder. 1700 var alteret behængt med 'et
gammelt rødt tobis alterlæde'. 13 1843 påtalte kirkesynet, at et nyt alterklæde ikke som foreskrevet var rødt, men derimod hvidt; et nyt skænkedes 1847 af ' k a m m e r j u n k e r i n d e Toksværd'. 1 8
1862 var alterklædet af rødt fløjl med kors af
guldtresser fortil. 1881 anskaffedes et nyt af silkefløjl m e d guldgaloner. 1 6
*Altertavle (fig. 11), 1610, oprindelig med våben for Herningsholms ejer, Siegfrid v. Rind-

stor- og topstykke har flankerende frisøjler, og
alt kantes af vinger, der som topgavlen udgøres
af rulleværk med udskårne motiver. Storsøjlerne, som har enkle bladkapitæler, er forsynet
m e d prydbælter m e d relieffer af Markus (i nord)
og Lukas (fig. 12), der sidder skrivende under
arkader. På storvingerne ses 'månemanden' som
et skægget profilhoved og midti et g e n n e m brudt arkadefelt med særegne englevæsner. I
nord spiller englen på et lille håndorgel (portativ), mens en gambe står ved fødderne. I syd
peger et mindre tækkeligt englevæsen m o d en
tavle eller bogpose samt en stiliseret bygning
ved fødderne. Topvingerne og gavlen prydes af
englehoveder, der på gavlen flankerer et kors.
Tavlen har en staffering fra 1846 i gråtoner,
egetræsfarve og lidt forgyldning, der bl.a. o m fatter indskrifterne, som står på sort bund. Ma-
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lerierne (olie på lærred), ligeledes fra 1846, er u d ført af Andreas From Jæger, Viborg, og skyldes
en gave fra distriktslæge Andreas Vilhelm Pedersen og hustru. 1 8 I storfeltet ses Jesus på K o r set svarende til altermalerierne i Tjørring (s. 497)
og Rind kirker, i topfeltet en svævende Helligåndsdue i stråleglans. I storfrisen læses versalindskriften: »Der k o m m e r ingen til Faderen
uden ved mig«, i postamentet læses med frakturskrift: »Ære være Gud i det høieste, og paa
Jorden Fred i Mennesker, der har Guds Velbehag. Luc: 2-14«.
Af kirkens regnskab 1610 fremgår, at en snedker da arbejdede selvanden i 19 uger 'for tavlen
at gøre på alteret'. Til arbejdslønnen k o m kost
for de 19 uger, betaling for 'fjæl og t ø m m e r '
samt for vognleje. Ligeledes fik en maler afregning for 17 ugers arbejde til dækning af 'løn,
guld, sølv og al anden o m k o s t n i n g ' . 3 Den
nævnte snedker, hvis navn desværre ikke er oplyst i regnskabet, har været flittig og skattet ved
kirkerne i store dele af Vestjylland og benævnes
Dejbjerg-mesteren. Hans virkeområde lå navnlig mellem Varde og Ringkøbing, og som hans
hovedværker må anses det rige inventar i Dejbjerg og Sønder Borris kirker (Bølling hrd.). 2 5
Således har prydbælternes to evangelister nøje
tilsvarende sidestykker på den langt større altertavle i Sdr. Borris. 2 6
1700 var altertavlen 'meget slidt på stafferingen'. 1 5 1765 noterede pastor Bering, at tavlen da
bar våben for Siegfrid v. Rindscheid, ejer af H e r ningsholm. 2 7 Et maleri af Nedtagelsen fra K o r set blev 1846 erstattet med det nuværende, ligesom altertavlen blev malet. 1 8 1862 kaldes skæringerne 'lidt simpelt udskåret billedværk', ligesom
tavlen nævnes som 'malet og forgyldt'. Efter en
opmaling 1882 må den have stået som på fotografiet fra før kirkens nedrivning (fig. 10).
*Altersølvet (fig. 13), fra 1711, k o m 1975 til
Hedeagerkirken og er behandlet derunder (s.
460). Altersættet er ifølge indskrift skænket af
Herningsholms ejer, Peder Tøgersen Lassen og
hustru Anne, og er u d f ø r t af guldsmed Poul O t tosen Kjærulff i Ringkøbing. Sættet, der nævnes
1765 som en 'sølvkalk og disk', 2 3 tjente efter kirkens nedlæggelse 1887 i Herning kirke frem til

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

477

1975. †Altersølv. 1645 havde fjenderne borttaget
altersølvet, hvorfor man anskaffede ny kalk og
disk af tin i Viborg. Tinsættet nævnes 1650,
16553 og endnu 1700. 15
En †alterkande af porcelæn anskaffedes 1845. 18
1862 beskrives kanden som sort med forgyldt
kors (jfr. fig. 10), mens †oblatæsken kaldes en
'brødæske af blik, sortmalet, med et sølvkors
oven på låget. 16
*Alterstager, 1589, 3 siden 1889 brugt i Herning
kirke og beskrevet derunder (s. 436 med fig. 7).
1650 nævnte inventariet dem som 'et par messing lysestager', 3 mens de 1700 kaldtes gamle
(jfr. også fig. 10).15
†Alterbøger. 1655 nævner inventariet et g a m melt graduale og en ny alterbog. 3 1700 leveredes
en ny salmebog, 2 8 og 1862 anføres en bibel og to
salmebøger. 1 6 En lille †bogstol på alteret nævnes
1593. 3
†Messehagler. 1590 anskaffedes en ny hagel
med stukne (broderede) billeder, og 1621 betaltes for 13½ alen lærred til en ny messehagel, vel

Fig. 12. Evangelisten Lukas, detalje af *altertavle 1610
(s. 476). HW fot. 1999. - Der Evangelist Lukas, Ausschnitt aus dem *Altarbild 1610.
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lær dækplade, t v m . 63 cm, i hvis midte der er en
cirkulær gennembrydning til et påsømmet,
yngre *dåbsfad. Det er af jernblik, tvm. 33 cm,
og kan afdækkes med et *fontelåg af træ, t v m . 28
cm, der har håndtag i f o r m af en spinkel liste.
De gamle dele af fonten har rester af hvidgrå
maling.

Fig. 13. *Altersølv, 1711, u d f ø r t af Poul O t t o s e n
Kjærulff, Ringkøbing, skænket af Peder og Anne
Lassen til Herningsholm. Nu i Hedeagerkirken (s.
460, 477). HW fot. 1999. - Altarsilber, 1711, ausgeführt
von Poul Ottosen Kjærulff, Ringkøbing, Schenkung von
Peder und Anne Lassen zu Herningsholm.

den, der blev borttaget af svenskerne 1645. En
ny messesærk, udført 1647 med brug af 16 alen
lærred, var 1661 også blevet bortrøvet og måtte
erstattes med anvendelse af 14 alen lærred, h v o r til k o m 'tråd og arbejdsløn og sæbe til at vaske
den i'. 3 1700 savnedes hagel, 15 1765 fandtes både
hagel og skjorte, 2 3 1811 ansås messeklæderne for
ubrugelige, 2 9 og kirkesynet 1862 anfører en hagel af rødt fløjl med kors af guldtresser bagpå. 1 6
†Alterskranker. 1803 var 'sprinkelværket' for
alteret godt. 3 0 1862 var knæfaldet af brædder,
udstoppet og betrukket med læder, mens 'stakittet' var af 'drejede og malede træstykker med
små dobbelte døre til oplukkelse'. 1 6 Samme år
nævner kirkesynet en lille †knæleskammel til præsten, 'udstoppet og overtrukket med rødt
fløjl'. 1 6
*Døbefont (fig. 14), 1610, nu i Herning M u seum (inv.nr. 77-1930), ifølge kirkens regnskab
udført 1610, da der indkøbtes 'fjæle' til fonten. 3
Den sjældne træfont, udført af egetræ, har f o r m
som en kalk, 100 cm høj. K u m m e n er ottesidet
med indsvajning forneden og har i stødene profilribber, der ender som volutter på et ottesidet
skaftled. Herunder er foden fornyet som en ottesidet pyramide, svarende til dens gamle f o r m
(jfr. fig. 5). Oventil lukkes k u m m e n af en cirku-

Samtidig med fonten udførtes åbenbart en
†fontehimmel til den, idet der 1610 var udgifter til
en stållænke til 'vinde' over fonten. 3 Et messingbækken, nævnt i fonten 1655, var formentlig
dens oprindelige †dåbsfad. 1700 nævnes 'fonten
af træ', ligesom dens himmel beskrives som 'et
toppet dæksel, hængende over fonten i en j e r n stang'. Himlen var af »bilthugger arbeyd« og
'vel ved magt'. 1 5 1862 betegnedes en †dåbskande
som 'en vandkande af ler, sort, med gult kors på
forsiden'. 1882 maledes fonten, 1 6 der 1885 stod
nordligst i korindgangen (jfr. fig. 5). Efter kirkens nedbrydning lå fonten indtil 1950 på H e r ning kirkes loft. En restaurering er foretaget på
museet.
†Prædikestol, 1593, hovedsagelig kendt fra o p målingerne 1885 (jfr. fig. 5). Heraf fremgår, at
prædikestolen da havde fire fag arkadefelter, der
flankeredes af hjørnesøjler med prydbælte. O v e r
og under søjlerne blev frise og postament brudt
af fremspring, på postamentet retkantede. 1885
stod prædikestolen på en underbygning af m u r
eller panel i skibets sydøsthjørne og havde en
svungen opgang fra koret, formentlig sekundær.
Ved prædikestolens afregning 1593 nævntes
poster som vognleje, træ, 'hornlim', snedkerløn, 'svarreværk' (drejerarbejde) og 'overhæng'
(lydhimmel), i alt 24 dl. Hertil k o m kost og løn i
tre dage for to karle, som satte prædikestolen
op. 1636 købtes 'en tylt savdeller' til forbedring
af 'kirkens himmel', og 1662 betalte man Christen Møller i Kideris Mølle for at 'færdige' prædikestolen. 3 Til dens nymaling 1846 hørte åbenbart fire 'mindre malerier på blikplader forestillende de 4 evangelister', der 1862 sås indsat i
malerifelterne. 1862 nævnes også prædikestolens
beklædning med rødt silkefløjl (på gesimsen),
ligesom stolen sagdes at være udstyret med trætrappe, malet og i øvrigt 'uden videre prydelse'.
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En opmaling af prædikestolen blev foretaget
1882.16
†Stolestader. 1885 r u m m e d e kirken 29 stader
fra midten af 1800'erne med fyldingsryglæn og
glatte gavle, der havde afsluttende trekant (fig.
5). Stoleværket nævnes tidligst 1595, da der indsattes nye 'skamler'. Arbejdet indebar bl.a. to
snedkere på kost i 35 dage, vognleje med fem
vogne 12 mil frem og tilbage samt endelig pligtarbejde 'af otte personer en dag at rengøre kirken'. 1610, 1626, 1630 og 1631 blev skamlerne
forbedrede, 1641 gjaldt det nogle stole på †pulpituret, 1665 herskabsstolene, der efter sædvane
må have stået forrest i kirken. 3 1700 måtte man
reparere tre kvindestole, der var 'ganske øde og
lå på jorden'; de to fandtes vestligst bag kirkedøren. Herefter betegnedes stolene samme år
som 'nogenlunde ved magt', og deres tal blev
opgjort til 24. 28 1803 tales om gode og malede
stole, 30 der er blevet udskiftet før 1862. De nye
stader nævnes dette år som 15 mandsstole og 14
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kvindestole, 'alle med bogpult og rygstød samt
fodskamler, men ulukkede (uden låger), alt m a let med undtagelse af fodskamlerne' (jfr. fig.
10). På skibets sydvæg var opsat en †knagerække
til 'mandfolkehatte'. 1 6
†Præste- og skriftestole. 1) 1593, 3 1700 omtalt
som 'vel ved magt'. 1 5 1862 nævnes stolen som
lukket med rygbeklædning, stående nord for alteret. Nedtaget 1863.16 2) En præstestol, indrettet 1863 bag alteret, der samtidig blev flyttet n o get frem. 1 6 †Degnestole. 1) 1593. 3 gennemgribende istandsat 1700, da den måtte skilles ad og
samles på ny. 2 8 1862 nævnes den stående som
pendant til præste- og skriftestolen (†nr. 1) syd
for alteret. Fjernet 1863. 16 2) 1863, indrettet ved
prædikestolen, mellem denne og skibets m i d t gang (jfr. fig. 5). 16
†Herskabsstole for Herningsholm. 1) Formentlig opsat forrest i skibet. N æ v n t 1665 som 'hr.
statholderens stole' i kirken, der da skulle 'forfærdiges'. 3 Den nævnte indehaver kan have været Gert Rantzau, statholder i h e r t u g d ø m m e r n e
(†1627), eller overstatholder Christian Rantzau
(†1663).
2) 1700-50, en pulpiturstol opsat over de forreste stolestader i skibets nordside, måske af Peder Tøgersen Lassen efter hans erhvervelse af
patronatsretten til kirken 1710 (1717?, jfr. s. 467,
472). Logen, der havde egen indgang via en m u ret trappe og dør fra kirkegården (jfr. fig. 1),
kendes især fra opmålingerne 1885 (fig. 5). De
viser stolen hvilende på to stolper i syd. Dens
brystning havde frise og tre fyldingsfag i syd, to
i vest, hvortil der ovenover svarede høje åbninger med gardiner, kantet af glatte r a m m e s t y k ker, som bar stolens loft. 1843 påpegede kirkesynet, at Herningsholms stol var løs ved muren,
et forhold, der ikke som kirkens øvrige mangler
var rettet året efter. Kirkeejeren hævdede, at
vedligeholdelsen måtte påhvile stolens daværende brugere, og det hjalp ikke på herskabsstolens tilstand, at kirkeværgerne fik pålæg om
at tage sig af den. 18 E n d n u 1879 nævnes stolen
som 'hverken istandsat eller borttaget'. 1 6

Fig. 14. * D ø b e f o n t af træ, 1610, nu i Herning M u seum (s. 479). HW fot. 1998. - *Taufe aus Holz, 1610.

En †kirkekiste, nævnt 1650, 3 kaldes 1700 u b r u gelig; den havde tidligere tjent til messeklædernes opbevaring. 1 5
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tangulære fyldinger. Regnskabet anfører 1593 til
det ny »popeltur« fem bjælker 14 alen lange, fire
tylter 'savdeller' og tre stolper til 'ben'. 1641 indsattes nogle nye stole på pulpituret, 1661 måtte
dets loft repareres, 3 og 1700 nævner kirkesynet
pulpituret, 'med tvende stole og tilhørig trappe',
som 'vel ved magt'. 1 5 1881 måtte der anbringes
fire nye støttebjælker under pulpituret. 1 6

Fig. 15. *Klokke, 1450-1500, nu i Herning Vestre kirkegårds kapel (s. 480, 484). Tegning af F. Uldall 1899.
- *Glocke, 1450-1500, hente in der Kapelle des Herninger
Westfriedhofs.

†Salmenummertavler. 1862 nævnes tre sortmalede trætavler til salmenumre. 1 6
†Kirkeskib, o. 1870, bygget og skænket af 'en
gammel bødker Jensen'; efter kirkens n e d b r y d ning brugt som legetøj for håndværkernes
børn. 3 1
En †ligbåre nævnes i inventariet 1650. 3
*Klokke (fig. 15), 1450-1500, nu i kapellet på
Vestre kirkegård og beskrevet derunder (s.
484). 32 Kirkens senmiddelalderlige klokke nævnes tidligst 1590, da dens ophæng blev belagt
med jern. Atter 1608 betaltes for klokken og
klokkeværket 'at færdige', 1610 blev klokken
nyophængt, og 1675 måtte akslen fornyes. 3
Klokken hang ved nedtagningen i et klokkeophæng ved korets østgavl (jfr. s. 474).

GRAVMINDER
En †pengeblok var 1862 stærkt beslået med jern
og forsynet med hasper og låse. 16 †Klingpunge.
1610 anskaffedes en almissepose, 3 og 1862 nævnes en tavlepung af grønt fløjl med stang. 16
†Pengebøsser. 1862 anføres to fattigkasser af blik,
sortmalede og forsynet med låse. 16
†Dørfløje. 1593 anskaffedes en ny jernbunden
kirkedør, hvortil bl.a. medgik fire store hængsler, nøgle og lås. Efter svenskekrigen 1657-60
måtte betales for at reparere kirkedøren, som
»de Brandenborger« havde brudt ind. 3 Dørene,
der 1803 kaldes gode, 3 0 må være fornyet før
1865, da de nævnes som fyldingsdøre af fyrretræ
Gfr. fig. 5). 16
†Pulpitur, 1593, i skibets vestende, især kendt
gennem opmålingerne 1885 (fig. 5). Pulpituret
hvilede på vægstolper og en affaset stolpe midtfor. O p g a n g e n var i nord langs væggen, og
brystningen udgjordes af elleve fag med højrek-

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 16), o. 1824, over
Mads Schou, ejer af gården Holtbjerg i Herning
sogn, *20. april 1761 i Aale, †24. juni 1824 på
Holtbjerg, og Ane Schou, *29.juni 1768 i Frølund, †21. nov. 1843 i Holtbjerg. De blev f o r enede i ægteskab 23. sept. 1791 og velsignedes
med ti børn, syv sønner og tre døtre, hvoraf fire
gik forud i evigheden.
Gravsten af lys kalksten, 235x150 cm, h j ø r nerne prydes af blomster og bladværk, fladen i
øvrigt er udfyldt af en indskrift i fordybet skriveskrift med afsluttende grav vers:
Af Guds Naade var Eders Vandel i Livet
Virksomhed i Gode Gerninger
Ved s a m m e Naade vil eders Exempel
erindres til Fred og Lykke
D ø d og Grav! O, taler til vort Bryst!
Lærer os at bære Livets K u m m e r !
Lærer os at blidne sidste Slummer!
Og at vinde hisset Himlens Lyst!
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Nu i kirkegårdens sydvesthjørne. D e n o p r i n d e lige plads var f o r m e n t l i g u m i d d e l b a r t n o r d for
kirken. 3 3
2) O.1863, over »Examinatus Juris« Peter
Christian Bertelsen, *13. feb. 1798 i Holstebro,
†9. aug. 1863, savnet af den efterlevende h u s t r u
M a r e n Kirstine N y b o r g .
Gravsten af lys kalksten, 145x84 cm, kanten
ledsaget af hulkel. Stenens flade udfyldes af indskrift i kursiv, n a v n e n e d o g u d h æ v e t m e d f r a k tur. Afsluttende gravvers. Stenen ligger på o p rindelig plads syd for k i r k e t o m t e n , m e n har
mistet et tilhørende †gravgitter.1S
3-6) G å r d e n Vesterholms gravsted 1 8 m e d to til
et gravgitter fæstnede mindeplader af støbejern
og to støbejernskors:
3) Støbejernskors, o. 1834(?), over Peter
Gjedsted Westrup, *19. feb. 1800 i Kideriis
Mølle, †12. oct. 1834 på Laulund. 3 4 Korset,
104x95 cm, har versalskrift samt trekløverender
m e d s o m m e r f u g l e . N o r d l i g s t på gravstedet.
4) Mindeplade, o. 1865, over Truels G r a v e sen, *27. m a r t s 1795 i Westerholm, †5. sept.
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1865 sammesteds. O v a l plade, 25x49 cm, m e d
reliefversaler og afsluttende bibelcitat.
5) Mindeplade, 1871, over Else J o h a n n e N i e l sen, *1. aug. 1834 i Salholt, †3. feb. 1871 i Vesterh o l m . D e n rektangulære plade, 17x28 cm, har
reliefversaler m e d afsluttende mindevers: »De
Retfærdiges Siæle / ere i G u d s H a a n d . / Og der
skal ingen Pine / røre ved d e m . Viisd. 2. C. 1.
V.«
6) Støbejernskors (fig. 17), o. 1872, over K a ren Jensen, *1835 i Helstrup, †1872 i B r e n d gaard. Korset, 75x67 cm, har trekløverender,
den øvre m e d bladkrans; indskrift m e d antikva,
på bagsiden k o r n a k s . Sydligst på gravstedet.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 56f. Endvidere er benyttet:
Ved e m b e d e t (Herning kirke). Synsprot. 1862ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Herning kirkes rgsk.
1584-1682 (C K R B 178-79).
N M . Notebøger. Søren Abildgaard VIII, 78. Tegninger og opmålinger. Tegning af jernbogstaver og -tal
1876. Grundplan, opstalter og snit ved C. A. Wiinholt 1885. Tegning af klokke ved F. Uldall 1899.
Litteratur. L. Ch. Th. Frølund, Herning Sogn og
Plads før og nu, Holstebro 1874, 19-21. - H. P. Hansen,
Herning by, Herning 1916, nyoptryk 1987, 34f. - G.
Bützow-Rhode, »Herning gamle Kirke«, HaÅrb
1951, 52-104; genudgivet med supplerende bemærkninger ved C. E. Bundesen, Herning u.å. [1988],
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, beskrivelse af bygning ved
Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved
Ebbe N y b o r g . Tysk oversættelse ved Ines Grothmann. Redaktionen afsluttet 1999.
1

DiplDan. 2. rk.,VIII, nr. 318.
Oldemoder 112.
3
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Herning kirkes rgsk.
1584-1682 (C K R B 178-79).
4
DaDomme VII, nr. 857. Jfr. også Axel Steensberg,
Herremændene på Herningsholm, Herning 1975, 103-43.
- Iflg. tingsvidner vedlagt rettertingsdommen 1609
havde Anders Madsen påskedag 1603 prædiket på
kirkegården 'ved den øster kirkeende', da to karle var
k o m m e t fra Herningsholm og på von Rindscheids
vegne havde forbudt ham at holde gudstjeneste.
Samme år 3. søndag før Mikkelsdag havde Anders
Madsen prædiket 'ved den vester kirkegavl' og døbt
2

Fig. 16. Gravsten, o. 1824, over Mads Schou og hans
hustru Ane (s. 480). HW fot. 1998. - Grabstein, um
1824, für Mads Schou und seine Gattin Ane.
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et barn, og fredag før midfaste 1608 havde han måttet
prædike og døbe i våbenhuset, fordi han ikke k u n n e
få nøglen til kirken.
5
Kronens Skøder III, 458.
6
RA. DaKanc. A 29. Efterretninger om ejerne af kirker og kirketiender 1726-97.
7
LAVib. Hammerum hrd.s skøde- og panteprot. (B 79,
SP 16, fol. 109).
8
LAVib. Hammerum hrd.s skøde- og panteprot. (B 79,
SP 16, fol. 634).
9
LAVib. Hammerum hrd.s skøde- og panteprot. (B 79,
SP 17, fol. 73).
10
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C
4.846).
11
4 ørter korn af normalt 14 ørter i forpagtningsafgiften på kirketienden.
12
Von Rindscheid f r e m f ø r t e i sit forsvar under retssagen 1609, at over 500 mennesker var døde i Rind og
H e r n i n g sogne (jfr. DaDomme VII, 26). Dette er m u ligvis noget overdrevet, da de to sognes befolkning
1801 k u n udgjorde hhv. 579 og 345 mennesker.
13
For en indfølende beskrivelse af den nedlagte,
græsklædte kirkegård i begyndelsen af 1900'erne, se:
Niels Møgelvang Nielsen, Den regntunge sky. Et følgeskab med Nis Petersen, 1951, 56-59.
14
En ny kirkegård n æ r m e r e byen, Assistenskirkegår-

den (nu Vestre kirkegård), blev dog taget i b r u g allerede 1872. Jfr. s. 483.
15
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696 (C 4.189).
16
Synsprot. 1862ff.
17
Et forslag til genoptagelse af begravelser på kirkegården, udarbejdet af landskabsarkitekt I . P . J u n g green Have, opnåede 1989 ikke myndighedernes
godkendelse.
18
Bützow-Rhode
(1988).
19
Iflg. KalkarOrdb er ordet briksdør udledt af 'brik' i
betydningen mellemvæg, skranke.
20
Samtidig blev der lagt nyt loft over koret, hvis
gulv blev fornyet m e d 500 'gulvsten'.
21
Iflg. synsprotokollen 1862 var teglene »almindelige
mursten«, altså næppe (middelalderlige) munkesten.
22
Frølund 1874.
23
LAVib. Ribe bispeark. Indb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4.773).
24
Om Christian Rantzau se Steensberg 1975 (note 4),
181f. h v o r glasmaleriet også er afbildet og omtalt med
Rantzaus øvrige markeringer i j y s k e kirker.
25
Snedkerens identitet g e m m e r sig måske bag initialerne »MS« på hans stolestader i Stavning kirke (Bølling hrd.), og der k u n n e i så fald være tale om den
M o r t e n snedker fra Ringkøbing, der 1605 u d f ø r t e (nu
forsvundne) stader i H o v e r kirke (Hind hrd.). Se Severinsen 1913, 163. Snedkeren, der ikke mindst er genkendelig på prædikestolshimlenes bevægede basunengle, kendes i Ribe amt fra prædikestolshimlen i
Henne, altertavlen i Skast (1620), prædikestolen i
B r ø n d u m (1617) og altertavlen i Vester Nebel (1616).
Se DK Ribe 1257, 1894, 1952, 1980.
26

Fig. 17. Støbejernskors, o. 1872, over Karen Jensen
(s. 481). HW fot. 1998. - Gusseisernes Kreuz, um 1872,
für Karen Jensen.

I Sønder Borris har tavlen fire storsøjler og således
plads til alle fire evangelister. Jfr. også evangelisterne i
Dejbjerg og Stavning kirkers prædikestolsfelter og på
altertavlen i Snejbjerg.
27
N o t e 23. S a m m e iagttagelse gjordes fa år senere af
antikvaren Søren Abildgaard, der aftegnede våbnerne.
28
LAVib. Ribe bispeark. Hardsyssels kirkergsk. samt
breve 1474-1725 (C 4.193).
29
LAVib. Ribe bispeark. Indb. Kirke- og præstegårdssyn 1807-11 (C 4.708).
30
LAVib. Ribe bispeark. Indb. Kirke- og præstegårdssyn 1803 (C 4.706).
31
Bützow-Rhode (note 18) oplyser, at skibet hang u n der loftet 'i de senere år'.
32
Bützow-Rhode
(note 18) antager fejlagtigt, at kirkens gamle klokke skulle være blevet omstøbt.
33
Jfr. Bützow-Rhode (note 18), h v o r der også findes en
fuldstændig afskrift af stenen.
34
Iflg. oplysning fra Det Lokalhistoriske Arkiv i
Herning døde Peder Gjedsted Westrup 12. okt. 1831.

Fig. 1. Kapel på Vestre kirkegård, o p f ø r t 1935, set fra nordøst (s. 483). HW fot. 1999. - Leichenhalle auf dem
Westfriedhof, Nordostansicht.

KIRKEGÅRDE
VESTRE K I R K E G Å R D syd for Vestergade er
anlagt ved privat foranstaltning 1872. Den kaldtes oprindelig Assistenskirkegården, idet den
tjente som aflastning af kirkegården o m k r i n g
Herning gamle †kirke, hvor der foretoges begravelser indtil kirkens nedbrydning 1887 (jfr. s.
468). I daglig tale benævntes den dog snart H e r ning kirkegård, et navn den beholdt til indvielsen af N o r d r e kirkegård 1969. Kirkegårdens
ældste afsnit, det nordøstre (A), støder umiddel-

bart op til Vestre anlæg, som 1867 var etableret
som planteskole under Hedeselskabet og 1894
blev omdannet til k o m m u n a l park. Kirkegården
er udvidet m o d syd og vest adskillige gange:
1915, 1924, 1946 og senest 1962.
Kapellet (fig. 1 og 5) ved Vestergade er opført
1935 efter tegninger af arkitekterne Chr. Ø h lenschlæger Christiansen og H. C. Povelsen.
Det er et langhus med indgang gennem østgavlen og lave sidefløje ved vestenden. Bygningen
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Fig. 2. Parti fra N o r d r e kirkegård, anlagt som skovkirkegård 1969 (s. 485). N J P fot. 1999. - Partie vom Nordfriedhof, angelegt als Waldfriedhof.

er opført af gule mursten, og det svejfede tegltag rejser sig over kraftige gesimser. Østgavlen,
med teglhængte stræbepiller ved siderne, indeholder en retkantet dør, som er anbragt i en
spidsbuet og falset blænding. I gavltrekanten
herover er et rundvindue, mens selve kapelrummet belyses af høje spidsbuede og falsede vinduer. Midt på tagrygningen rejser sig en ottekantet, kobberklædt tagrytter, hvis slanke spir
krones af en kugle og et kors. I kapellet står et
orgel fra 1888 med 12 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af A. H. Busch & Sønner, senere
o m b y g g e t . Anskaffet til kapellet 1949; stod tidligere i Herning kirke (jfr. s. 439). På pulpitur i
øst.
Fig. 3. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 1, o. 1950 (s. 485)
for familien Vestergaard Jensen, o m k o m m e t ved en
trafikulykke 1949. Messingrelief med fremstilling af
paradisvejen. Vestre kirkegård. HW fot. 1999. - Friedhofsmonument, um 1950, für die bei einem Verkehrsunfall
1949 ums Leben gekommene Familie Vestergaard Nielsen.
Messingrelief mit Darstellung des Wegs ins Paradies.

I kapellets tagrytter hænger en klokke fra
1450-1500, tvm. 62 cm. Den har fire profillister
om halsen og tre ved overgangen mellem legemet og slagringen; profilerede hanke. Klokken,
der er ophængt i en ældre slyngebom af eg, har
fællestræk med en gruppe på syv klokker, der
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Fig. 4. Kapel på N o r d r e kirkegård, o p f ø r t 1971, set fra nordvest (s. 486). N J P fot. 1999. - Leichenhalle auf dem
Nordfriedhof, erbaut 1971, Nordwestansicht.

f o r e k o m m e r spredt over Nordjylland (Uldall,
Kirkeklokker 132). Den er anskaffet til Herning
†kirke (s. 480), efter hvis nedrivning klokken
har været brugt i den nuværende kirke (jfr. s.
441), indtil den 1956 k o m hertil.
Kapellet afløste et ældre †kapel i kirkegårdens
nordøstre hjørne, en aflang bygning med rundbuede vinduer. Dette kapel var taget i brug
nogle år før 1897, da det blev udvidet og indrettet med en særafdeling for afdøde med epidemiske s y g d o m m e .
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 3), o. 1950,
over ægtefællerne Erik Jensen og Petra Vestergaard Jensen samt datteren Ebba Vestergaard
Jensen, alle o m k o m m e t ved en trafikulykke
19. okt. 1949. Messingrelief, 135x150 cm, med
fremstilling af mennesker i en have med frodige
træer. I midten åbner en engel paradisdøren for
to kvinder og en mand, idet den sidste rækker
sin rive til en yngre mand, som sammen med
drenge og piger passer og dyrker haven. H e r -

under med udhævede versaler: »19 O k t . 1949,
Far, Mor, Ebba«. Relieffet er på nordsiden signeret af støberen »Lauritz Rasmussen, København«. På gravsted i afdeling L.
2) 1998, over Gerda Klaris Søgaard, *15. aug.
1953, †20. dec. 1997. Rejst, sort granitblok med
tagformet afslutning, 170x90 cm, udført af billedhuggeren Erik Heide. Stenen står med sin ru
overflade, kun siderne er hugget plane. O v e r
indskriftens fordybede versaler er fæstnet et
kors af jern, støbt i en rå f o r m med aftryk af
sand. På gravsted i afdeling B.

N O R D R E K I R K E G Å R D øst for Gullestrupvej
er anlagt som en skovkirkegård og indviet 1969.
Den blev til efter en nordisk idé-konkurrence
1964, der blev vundet af arkitekt K n u d Joos og
landskabsarkitekt Jørn Palle Schmidt. Kirkegården (fig. 2), som opdeles af brolagte stier og
veje, har egetræer som gennemgående beplant-
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ning i en bund af vinca. Efter en generation har
træerne nået en betydelig størrelse, og en u d tynding er indledt. Den tætte beplantning, der
også omfatter bregner og efeu, fremtræder ved
år 2000 med en for hedeegnen bemærkelsesværdig frodighed. Tilgrænsende afsnit, således et
vestre, der benyttes til urnegravsteder, ligger
hen i græs. En udvidelse m o d øst, der er taget i
b r u g 1999, er anlagt efter udkast af landskabsarkitekt Hans Jørgen Nielsen. O m r å d e t er u d lagt i græs m e d spredte egetræer og hække af
bøg og taks. En vandkunst af granit er udført af
billedhuggeren Jens Gudnason, 1998.
Kapellet (fig. 4) i kirkegårdens nordre del er
opført 1971 efter tegning af arkitekterne Iver og
Villy Brockstedt-Christensen og Finn Gaardboe. Det er bygget i røde mursten og består af
en kubus, som hæver sig over lavere, tilsluttende bygninger. Et orgel af standardtype er

bygget 1973 af P. B r u h n & Søn, Årslev, og har
fem stemmer, ét manual og pedal. Disposition:
Manual: Gedakt 8' Principal 4' Rørfløjte 4' O k tav 2'; svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas
16'. I nordvest.
En lang, skærmende m u r forbinder kapellet
med en klokkestabel af beton og glas. Heri h æ n ger en klokke fra 1973, tvm. 68 cm, m e d indskrifter i reliefversaler. Om halsen: »De Smithske. Eiisbouts gjorde mig år 1973 til Herning
N o r d r e Kapel«, på legemet: »God er Herren /
hans Miskundhed varer evindelig / fra slægt til
slægt hans trofasthed«.
Litteratur. Allan Leth Frandsen, Byhistorie på kirkegården. En lokalhistorisk vejviser til Vestre kirkegård,
Herning. Herning u. å.
Redaktion ved Niels Jørgen Poulsen, Ebbe N y b o r g
(klokke) og Ole Olesen (orgel) 1999.

Fig. 5. Kapel på Vestre kirkegård. Plan 1:300. Efter opmåling af Søren Jensen 1993, tegnet af MN 2000. Leichenhalle auf dem Westfriedhof, Grundriss.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1998. - Die Kirche von Südosten.

TJØRRING KIRKE
Sognet, der er beliggende i H a m m e r u m hrd., blev
1962 i verdslig henseende indlemmet i Herning k ø b stad. Kirken i »Thiuringh« nævnes første gang i kirkelisten i Ribe O l d e m o d e r (o. 1350), h v o r den var
ansat til en afgift på 4 skilling sølv. 1 Resens opfattelse,
at kirken skulle være viet til S. Cæcilie, må skyldes en
fejllæsning af klokkens indskrift (se klokke, s. 503).
Kansler Christian T h o m e s e n Sehested til Tanderup
(Snejbjerg sogn) erhvervede 1642 patronatsretten ved
mageskifte m e d kronen. 2 1693 udlagdes kirken samm e n m e d Snejbjerg m e d kaldsret til kancelliråd,
l a n d s d o m m e r Christian Cassius til s a m m e gård, 3 og

kirken fulgte herefter Tanderup, som senere fik ejerfællesskab m e d M ø l t r u p (Timring sogn). Efter R u dolph Henrik de Lindes frasalg af Tanderup 1749
hørte kirken under M ø l t r u p indtil 1803, da oberst
Christen de Linde (jfr. hans og hustruens initialer på
tårnet) afhændede den til gårdejer Jens Nielsen, H e r ning, senere Justenborg. 4 H a n solgte kort efter kirken
- nu uden rettigheder - til Iver Christensen Vanting,
Herning, hvis enke Anne Christensdatter ved auktion
1805 afhændede kirketienden til sognemændene. 5
Kaldsretten tilhørte 1809 kronen. 6 Kirken overgik til
selveje 1908. 7
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Sognet var anneks til Snejbjerg, indtil det 1972 blev
et selvstændigt pastorat. Efter opførelsen af Baunekirken 1977 i sognets søndre del (jfr. s. 507) bruges
kirken nu k u n lejlighedsvis til gudstjeneste og mest til
kirkelige handlinger.
Ifølge et sagn skal kirken være opført af en j o m f r u
fra en forsvunden herregård i G ø d s t r u p Sø. Da h u n
var blevet afvist fra Snejbjerg kirke, ville hun selv
b y g g e en kirke, m e n hendes midler strakte kun til en
lille bygning af utilhugne sten. 8 Efter et andet sagn
skal kirken være bygget af en frue fra Trælund, som
søgte kirken i Snejbjerg, m e n altid k o m for sent. H u n
var k u n midtvejs, når h u n hørte klokken ringe sidste
gang, og her lod h u n o p f ø r e Tjørring kirke. 9
Sysselprovsten, Jørgen Rosenkrantz, indskærpede
1655 over for kirkeværgen, at bønderne skulle stille
billig vognleje til rådighed ved transporter af materialer og afhentning af håndværkere. 1 0

Kirken ligger godt 200 m vest for landevejen
Herning-Holstebro; en gammel sognevej løber
umiddelbart øst for kirkegården. Kirken er
trods sognets stærke u d b y g n i n g i 1960'erne og

-70'erne friholdt af nyere bebyggelse; eneste
nabo er i dag skolen øst for kirkegården, o p f ø r t
1907.
Kirkegården, der også tjener som begravelsesplads for Baunekirken, er stærkt udvidet m o d
syd, først i 1973 og senest i årene efter 1989.
Matrikelkortet 1817 (fig. 2) og et luftfoto 1953
(fig. 3) viser kirkegårdens gamle, næsten rektangulære form, hvis mål 18637 blev opgivet til 99
alen nord-syd og 63 og 79½ alen i bredden. Hegnet består af stendiger, hvoraf det søndre er flyttet i forbindelse med udvidelsen. Østdiget er
nyomsat, mens det nordre og vestre stadig
fremtræder som et græsgroet, stensat jorddige. 1 1
- I 1600'erne betaltes årligt 2 skæpper rug for 'at
holde kirkegårdsdiget ved magt', 1 0 dvs. oplægge
de nedfaldne sten. 12
Hovedindgangen øst for kirken består af køreport og låge, lukket af jerngitre mellem tre m u rede og hvidtede piller i egnens gængse u d f o r m -

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af Sivebæk og Tjørring bys jorder, målt af 'Leutenant Jensen' 1817. - Katasterkarte
1:10.000 iiber die zu Sivebæk und Tjørring gehörenden Ländereien.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest. O d e n s e Luftfoto 1953. KglBibl. - Luftaufnahme von
Kirche und Friedhof von Südwesten.

ning, afsluttet med aftrappede pyramider. 1 3 N y ere indgange giver adgang til kirkegården fra
sydøst og syd. - †Indgange. Luftfotoet (fig. 3)
viser en forsvunden, muret ganglåge i syddiget
ud for våbenhuset; den sløjfedes i forbindelse
med digets flytning 1973. En tilsvarende indgang i norddiget, nær kirkegårdens nordvestre
hjørne, var sløjfet inden 1953. Pillerne i de to
låger, der vel har svaret til hovedindgangens,
var muret engang inden 1863. 7 Indgangene var
da, ligesom porten, lukket m e d træfløje. - I
1600'erne havde kirkegården tre †tømrede indgange - vel på s a m m e sted som de senere, m u rede indgange: en port i øst og ganglåger ('stetter') i n o r d - og syddiget. Christen Christensen
t ø m m e r m a n d i Albæk (Snejbjerg sogn) betaltes

1650 for at 'tilhugge, opsætte og tække' en ny
port med 'stette' og for at reparere nordre og
søndre indgang. 1662 købtes t ø m m e r i T h e m
Skov (Skanderborg amt) til 'to nye stetter, den
sydligste og nordligste', som blev tilhugget af
Svend t ø m m e r m a n d . Også porten, der blev repareret igen 1667 og 1691,10 havde inden 1863
fået murede piller. Den benævnes 1872 'ligporten', 7 det følgende år 'den store stette' 14 .
Kirkegårdens udvidelse m o d syd (efter forslag af landskabsarkitekt Kristine Jensen) i årene
efter 1989 har mere end fordoblet arealet. Den
udgør et større, parkagtigt anlæg, inkluderende
en natursti vest om kirkegården. Randbeplantningen består fortrinsvis af røn, i syd underplantet med avnbøg. Af ældre beplantninger er in-
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den for norddiget bevaret en hæk af seljerøn, der
vist tidligere har omfattet hele kirkegården (jfr.
fig. 3). Elmetræer inden for vestdiget, plantet
1933, 7 er nu lige så høje som tårnet. Grantræer,
måske de 'træplanter' der indkøbtes 1904,14 ø n skedes fældet 1928 og 1933. 7 - Et fotografi fra
1895 (fig. 7) viser kirkegården dækket af græs og
vilde urter, bl.a. digitalis. E n d n u i slutningen af
1800'erne k u n n e man frit vælge et gravsted på
den græsklædte kirkegård. 1 5
En længe med afvalmede tegltage indeholdende mandskabshus og ligkapel syd for det u d flyttede syddige er opført o. 1989 efter tegning
af arkitekt Søren Jensen. Den stråtækte graverbolig syd for mandskabshuset er sognets gamle

skole, opført 1868 og i brug som skole indtil o p førelsen af den nye 1907. 16 Den har afløst et
ældre †skolehus på s a m m e grund, beliggende tæt
op ad kirkegårdsdiget (jfr. matrikelkortet fig.
2). Et skolehus her 'på kirkens fortov,' med beboelse for skoleholderen, nævnes første gang
1766.17 En †kirkestald fra 1909 (jfr. fig. 3), m e d
tag af bølgeblik, øst for kirkegårdens sydøstre
hjørne er nedrevet kort før 1962. 15 Den var o p ført for bidrag fra 60 sogneboere. 1 4 På rejsestaldens plads opførtes 1962 et senere nedrevet †ligkapel.

BYGNING
Kirken, der i m o d vestjysk sædvane er opført af utildannede kampesten, består af r o m a n s k kor og skib,
hvortil der i senmiddelalderen er føjet et tårn i vest.
Et våbenhus ved skibets sydside er formodentlig fra
o. 1800; det har afløst ældre †våbenhuse af bindingsværk på s a m m e sted.

Fig. 4. Tværsnit 1:150 g e n n e m skib set m o d øst. Målt
af Peter D u u n Andersen 1998 og tegnet af MN 1999.
- Querschnitt 1:150 durch das Schiff gegen Osten.

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af arkitektfirmaet Søren Jensen 1997, suppleret af N J P og tegnet af MN 1999. -

Grundriss.

Materialer og teknik. M e d sine m u r e af rå og kløvede marksten adskiller kirken sig klart fra egnens øvrige romanske kirker, der alle er opført
af tildannede granitkvadre; men der er dog
næppe grund til at tro, at den skulle være yngre
end herredets andre kirker. 18 De smalle vinduer
er k u n svagt smigede, og den forholdsvis brede
korbue, af munkesten, må skyldes en senmiddelalderlig udvidelse.
Bygningen er uden sokkel og murene kun af
utildannede sten, der også er brugt i hjørnerne
og o m k r i n g åbningerne. Nederst er der flere steder benyttet større formater, op til 0,5-0,75 m.
Murkernen, der er blottet i gennembrydninger
til prædikestolen og i skibets gavle, er også af
relativt store sten. Murtykkelsen er beskeden,
k u n 0,8-1 m. Målt med en fod på godt 27 cm
kan koret udvendig tænkes at være afsat som
20x22 fod.
Kirken har velnok oprindelig haft syv vinduer,
tre i koret og to i hver af skibets langsider. Af
disse er bevaret det østre og nordre i koret samt
det østre i skibets nordside. 1 9 Disse vinduer er
genåbnet 1886, efter at de havde stået tilmuret,
formentlig siden senmiddelalderen. 7 De r u n d buede, dobbeltsmigede vinduer er dannet af rå,
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. N J P fot. 1999. - Die Kirche von Nordosten.

uregelmæssige granitflækker. De måler udvendig 95-97x68-70 cm; skibets er dog k u n 56 cm
bredt. I de lidt udvidede lysninger er indsat blyindfattede ruder i j e r n r a m m e r . Dørene, hvoraf
den nordre er tilmuret, er udvendig retkantede,
indvendig uregelmæssigt rundbuede. Syddøren
er udvidet i vestsiden og anslaget hugget bort,
formodentlig ved indsættelsen af 'dobbelte' dørfløje 1879. Disse åbner udad, mens en tidligere
'egedør' åbnede indad. 7 N o r d d ø r e n fremtræder
indvendig som en blænding med en bue af kløvet granit. Udvendig dækkes den af en groft tilhugget stenbjælke.

vest (jfr. tårnbue). Herover ses små udsparinger
til en korbuebjælke (jfr. s. 499). R u m m e n e dækkes af flade bjælkelofter.
Bygningens tre gavlspidser er af samme materiale som murene. I skibets gavle er der foretaget
brutale gennembrydninger for at skaffe adgang
til hhv. korets tagrum og tårnet. Tagværkerne er
nyere, af fyr.
Af middelalderlige ændringer er allerede nævnt
korbuens o m m u r i n g . Hertil k o m m e r utvivlsomt tillige en udvidelse af sydsidens vinduer,
der formodentlig har været bestemmende for
u d f o r m n i n g e n af de nuværende vinduer.

Indre. Den brede, runde korbue må som
nævnt være udvidet og o m m u r e t i senmiddelalderen. D e n er af munkesten med et udkraget
skifte som vederlagsmarkering, omløbende m o d

Eneste middelalderlige tilføjelse er det sengotiske tårn ved skibets vestende. Det har kvadratisk
grundplan, tre stokværk og gavle i syd og nord.
M u r e n e er rejst af røde munkesten i m u n k e -
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skifte, men dette materiale ses nu kun i øst og
nord, idet hele sydsiden og det meste af vestsiden i flere o m g a n g e er repareret og skalmuret
med små mursten. Byggeriets oprindelige karakter er bedst bevaret i nord, hvor der i tredje
stokværk sidder en højt, smalt glamhul i u d vendig fals. Gavlspidsen herover smykkes i
midten af en lille blændingsdekoration: et rektangulært felt, flankeret af to trekantede felter,
hvis skrå afdækning forløber parallelt med tagfladerne. Bunden i de tre små blændinger er aftrappet. Tårnets f o d t ø m m e r er beklædt med
bly.
Tårnets østmur hviler på skibets taggavl, og
t å r n r u m m e t forbindes m e d kirken ved en smal,
rundbuet arkade, muret af munkesten og med
de s a m m e enkle kragled som i korbuen. R u m met dækkes af et samtidigt krydshvælv med
halvstensribber, som udspringer af hjørnerne,
og oplyses af et rundbuet, indvendigt smiget
vindue i vest. Klokken ringes fra tårnrummet,
og der er kun adgang til de øvre stokværk via en
lem vestligst i skibets loft og et hul i skibets
gavl. Mellemstokværket, hvis m u r e springer tilbage en meter over hvælvtoppen, får lys fra en
lille glug m e d støbejernsramme i nordsiden,
indsat i en tilmuret, rundbuet åbning. I klokkestokværket, hvis gulv ligger i niveau med skibets tagspids, træder murene yderligere tilbage.
Af de rundbuede, udvendigt falsede glamhuller,
ét i hver side, er de o m m u r e d e i syd og vest
noget mindre end det oprindelige i nord. Østre
glamhul, hvor klokken hænger, er u d m u r e t i
bunden.
Regnskaberne omtaler reparationer på tårnet
1663-64, 10 da der købtes 200 mursten i Viborg,
500 sten i Lavlund (Herning sogn) og 25 tdr.
Daugbjerg-kalk til at o p m u r e de tre sider samt
søndre gavl. Ifølge synet trængte vest- og sydsiden 176620 til udspækning, og større murerarbejder, der vel også har omfattet den nu glatte,
søndre gavlspids, må være udført i Christen de
Lindes tid som kirkeejer. Midt i sydsiden er med
jerncifre angivet årstallet »1789« og herover initialerne »C V L S H V L« for Christen von Linde
og dennes første hustru Sophia Hedevig von
Lüttichau (†1779).21 - Der var bly på vestre tag-

flade 1662, da Søren t ø m m e r m a n d på østsiden
oplagde 4½ 'tylter egefjæl à 6 alen', indkøbt i
Løgager Skov (Them sogn), 10 og 1700 var der
fremdeles egefjæle på østsiden. 2 0
Det lille, lave våbenhus ved skibets sydside,
formodentlig fra o. 1800, er opført af mellemstore, røde mursten. M u r e n e prydes af en falsgesims, der er ført op i gavlen, hvis spids flugter
med skibets murkrone. Der er adgang gennem
en retkantet dør i gavlsiden, og det fladloftede
r u m belyses af et rundbuet vindue i øst. Taget
blev 1956 tækket med bly, efter at det siden
1800'erne havde været hængt med tegl. - Huset
har afløst indtil flere †våbenhuse af bindingsværk.
Det ældste omtales 1648 i forbindelse med nedtagelsen. Dele af t ø m m e r e t og murstenene 2 2
brugtes i et nyt bindingsværkshus på tre fag,
som blev opsat s a m m e år, og for hvilket kirkeværgen Mads Jensen aflagde detaljeret regnskab.
T ø m m e r e t til det nye hus indkøbtes i Sebstrup
(Sevel sogn) og blev tilhugget af Christen C h r i stensen t ø m m e r m a n d i Albæk, som s a m m e n
med en medhjælp var i kost og arbejdede
h j e m m e hos kirkeværgen på dennes gård,
Østergård. Herfra førtes det tildannede t ø m m e r
til kirken på 10 vognlæs. En murermester u d murede tavlene i det opstillede hus, hvortil der
var indkøbt 18 tdr. kalk i Daugbjerg og 100 supplerende mursten i Vig Teglgård (Herningsholm). Taget blev tækket med 'egefjæl'. To år
senere udførte t ø m m e r m a n d e n en ny dør, og
allerede 1656 betaltes Christen murermester for
'at nedtage det gamle m u r af våbenhuset' og o p m u r e på ny. 10 Huset var 170020 fremdeles af bindingsværk og taget tækket med træ. Det var
179123 uden loftsbeklædning, og det er vel tænkeligt, at det grundmurede, teglhængte hus,
som beskrives første gang 1863, 7 er opført engang i tiden herefter.
Kirkens tagbeklædning består efter 1956 igen
overalt af bly, sådan som det også var tilfældet i
1600'erne. 170020 var der endnu bly på begge
tagflader, men inden 180324 var der lagt tagsten
over den vestre halvdel af skibets nordside, og
denne del af skibet forblev tegltækket indtil 1956
(jfr. fig. 7). De ældre regnskaber omtaler j æ v n ligt omsmeltning og reparationer. 1 0 Enevold
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Fig. 7. Kirken set fra nordøst på den græsklædte kirkegård 1895 (s. 490). Carl Neergaard fot. - Die Kirche von
Nordosten mit Blick auf den grasbewachsenen Friedhof 1895.

blytækker hentedes således 1651 på Fastergård
(Faster sogn) for at omstøbe og nyoplægge blyet
på korets nordside, og 1661 arbejdede han igen
på skibets nordside. 2 5 1677 blev en blymester
hentet i Holstebro og bragt videre til Gjellerup,
efter at han havde arbejdet på kirkens tag.
Vedligeholdelse. Tilbagevendende reparationer
har foruden arbejder på murværket og omlægning af blytaget navnlig omfattet udbedring af
træloftet, udskiftning af vinduesruder og f o r n y else af gulvene. Christen murermester betaltes
1656 for at 'dønnike og s ø m m e den ganske kirke
inden og uden' og for at kalke 'inden til med
tårnet'. 10 Ved kirkesynet 170020 var den østre
loftsbjælke i skibet 'rent borte' og de to vestre
rådne i enderne, mens brædderne var 'ganske
brøstfældige og burde af nyt oplægges'. Igen

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

179123 var loftet utæt. - Til omlægning af gulvet
hentedes 1650 300 mursten fra Herningsholm;
en murermester betaltes for at optage det gamle
kirkegulv 'fra alteret og til tårnet' og 'ganske
over alt' lægge et nyt gulv i sand. 1700 var der
'gulvsten' både i gangen og under stolene, 20
men inden 1863 var der lagt bræddegulv i koret.
Et flisegulv fra 1887 i kor, midtgang og tårnrum
blev 1916-18 afløst af betongulve. 7
Ved en omfattende restaurering 1956 ved arkitekt Søren Jensen fik kirken elvarme, og der
blev lagt bly på hele skibets nordside og på våbenhuset, som tidligere havde været tækket med
tagsten. Døbefonten blev flyttet, trægulvene
fornyet og væggene renset og hvidtet. 2 6
1700 var der fire vinduer i kirken: tre i sydsiden
og et i tårnets vestside. De rundbuede åbninger
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er u d v e n d i g falsede og indvendig smigede og
har blyindfattede,

r h o m b e f o r m e d e ruder m e d

vandrette sprosser af smedejern. Disse afløste o.
1950 s t ø b e j e r n s r a m m e r , s o m v a r i n d s a t o . 1886. 7
1863 a n g i v e s m å l e n e p å d e b u e d e å b n i n g e r til
2½x1 alen, h v i l k e t viser, a t d e r f o r m o d e n t l i g k u n
er foretaget en mindre udvidelse ved indsætn i n g e n a f j e r n r a m m e r n e . - E t lille r u n d t s t ø bejernsvindue

øverst

i

korgavlen

er

indsat

1890. 1 4
Rødkalkning. D e d e l e a f k i r k e n , d e r i k k e v a r a f
n a t u r s t e n (tårn og våbenhus), stod i 1600'erne
r ø d k a l k e d e (jfr. L e m v i g , s. 3 5 4 f . ) I f o r b i n d e l s e
m e d t å r n e t s r e p a r a t i o n 1664 i n d k ø b t e s således 2 8
s k å l p u n d ' b r u n r ø d t ' , o g 1686 b e t a l t e s f o r ' b r u n r ø d t til v å b e n h u s e t s s t a f f e r i n g ' . 1 0
Opvarmning. K i r k e n v a r u o p v a r m e t , i n d t i l d e r
o . 1899 a n s k a f f e d e s e n † k a k k e l o v n . D e n n e a f l ø s t e s 1905 1 4 a f e n n y † o v n , d e r v a r o p s t i l l e t i
s k i b e t s n o r d ø s t r e h j ø r n e (jfr. f i g . 20) o g h a v d e
aftræk g e n n e m en skorsten i skibets østgavl.
K a k k e l o v n e n ø n s k e d e s o m s a t 1924 o g b l e v 1956
afløst af elvarme,

hvorefter skorstenen kunne

nedtages.
K i r k e n står i dag h v i d t e t u d e og inde. De b l y klædte tage er svagt opskalkede og korets fodt ø m m e r i gavlen klædt m e d bly. I gulvet blev
1998 l a g t g u l e o g g u l l i g r ø d e m u r s t e n p å f l a d e n ;
u n d e r stolene og i t å r n r u m m e t er der trægulv.
K o r g u l v e t er h æ v e t et trin over skibet. I træloftet e r b j æ l k e r n e m a l e t r ø d e , b r æ d d e r n e g r å .

INVENTAR
Oversigt. Samtidig m e d bygningen er k u n den romanske granitdøbefont. Senmiddelalderen er repræsenteret ved et sidealterbord og en klokke, hvis indskrift anråber Jesus, Maria og S. Anna samt nævner
en »Hr. Jacob«, der kan være den daværende sognepræst.
Efter reformationen synes der at være sket en gennemgribende inventarfornyelse o. 1585. Fra denne tid
s t a m m e r en tidligere alterbordsforside m e d foldeværk, altertavlen, der er af enkel katekismustype, en
gotisk alterstage samt dele af et (†)stoleværk, o m f a t tende en gavl m e d årstallet »1585«. Til stoledelene,
der hovedsagelig befinder sig i H e r n i n g M u s e u m ,
hører enkelte stykker, s o m må være k o m m e t til i
1600'erne. Prædikestolen er et renæssancearbejde fra

1600-25, en anden alterstage s t a m m e r fra midten af
1600'erne, og en ligbåre synes at k u n n e regnskabsdateres til 1687.
D e n nuværende alterbordsforside må være fra o.
1775, altersølvet er u d f ø r t 1859 af guldsmed J ø r g e n
Nielsen, Herning, og fra s a m m e tid stammer altermaleriet, Jesus på Korset, der må tilskrives Andreas
From Jæger i Viborg. Kirkens nuværende stolestader
fra den senere del af 1800'erne er købt 1905 fra Vildbjerg kirke. Orglet er leveret 1970 af Jensen & T h o m sen, Hillerød, og en billedvævning på skibets n o r d væg er u d f ø r t o. 1965 af E. de Saedeleer efter forlæg af
maleren G. Van der Woestyne.
Farvesætning og istandsættelser. R u m m e t har præg af
en istandsættelse 1936, da en bemaling m e d indskrifter fra o. 1775 blev fremdraget på altertavlen og lagt
til grund for nymaling af det øvrige træinventar.
Grundfarverne er rød og sort, suppleret af lidt f o r gyldning, blåt og gråt, det sidste til dels som m a r morering.
Efter de store inventaranskaffelser i renæssancetiden giver kirkens regnskaber en interessant redegørelse for opsætning af en †alterskranke 1651. I præsteindberetningen 1766 sammenlignedes kirken m e d
Snejbjerg, som den klart stod tilbage for. Tjørring
kirke var vel også i god stand, m e n 'indentil t e m m e lig uanseelig' og 'ej orneret m e d malen', ligesom altertavle og prædikestol ikke var så smukke. 1 7 Prædikestolen blev vistnok ikke stafferet efter sin færdiggørelse engang i Christian IV's tid, heller ikke o.
1775, da altertavlen fik sin nuværende bemaling. En
nystaffering o. 1850 hang måske s a m m e n med anskaffelsen af Andreas Jægers altermaleri og omfattede
formentlig hele inventaret. På prædikestolen var der
tale om egetræsfarve m e d hvidt og forgyldning, på
(†)stoleværket øjensynligt om den gråhvide, der nu
ses på de bevarede dele. 1886 udførte A. C. Nielsen,
Herning, maling og forgyldning ved altertavle og
prædikestol, øjensynligt k u n opmaling af det eksisterende, og 1905 fik det nyopsatte stoleværk egetræsfarve.

Alterbordet

består

af et

sammenstykket

panel-

v æ r k a f f y r f r a 1 7 - 1 8 0 0 ' e r n e , 1 4 7 x 6 5 c m , 105 c m
h ø j t . F o r t i l u d g ø r e s d e t af en alterbordsforside (fig.
10) f r a o . 1775 m e d f i r e h ø j e p r o f i l f y l d i n g e r ,
m e n s k o r t s i d e r n e har glat panel m e d en enkelt
f y l d i n g , f o r m e n t l i g f r a 1865, d a m a n r y k k e d e
b o r d e t f r e m a f h e n s y n til e n s t o l til p r æ s t e n b a g
d e t . 7 B e m a l i n g f r a 1936 i s a m k l a n g m e d a l t e r t a v l e n . R a m m e v æ r k e t står r ø d t o g s o r t , f y l d i n gerne

gråmarmorerede.

Før

kortsidernes fyldinger i syd,

1936

sad

begge

mens nordsiden
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Fig. 8. Indre set m o d øst. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Osten.

udgjordes af brædder, og alterbordsforsiden
stod umalet, dækket af alterklæderne.
Ved alterbordets istandsættelse fandtes forskellige trædele sat ind under det som støtter.
Det drejer sig først og fremmest om et stykke
fyrrepanel med foldeværk i tre fag, der snarest
er en ældre alterbordsforside fra o. 1585 (fig. 9).
Panelet, 92x113 cm, har været længere, oprindelig vel fire fag, og den nuværende bemaling er
fra 1936. Foldeværket står gråt på sort bund,
m e d rødt rammeværk, og panelet er siden 1936
opsat under prædikestolen. Det øvrige træværk
under alterbordet var to bjælkestykker, af hvilke
det største må have været fodrem under de
ældre stolestader (jfr. ndf.). 2 7
†Alterbordet var 1700 'af panel,
åbent'. 2 0

inden udi

Et sidealterbord i skibets sydøsthjørne er muret
af tegl i munkestensformat, vistnok forhugget i
vest, så det nu måler 74x99 cm, 107 cm højt.
Bevaret som underbygning for prædikestolen,
(jfr- fig- 14).
†Alterklæder. 1655 omtales et gammelt lærredsalterklæde, måske det samme gamle klæde,
der er opført i inventariet 1683.10 1863 var alterklædet rødt med 'forgyldt' kors, og 1874 kaldtes
det pjaltet og ønskedes fornyet i rødt fløjl. 1887
udførtes et nyt klæde og atter et i 1903, da sadelmager Jørgensen betaltes 'for plys på alteret'. 7
Der var øjensynlig tale om det alterklæde med
rødt guldkors, der tjente indtil 1936 (jfr. fig. 20).
Altertavle (fig. 10), o. 1585, i lokal ungrenæssancestil, tredelt, med ganske smalle volutvinger og en kronende trekantgavl, der flankeres af
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voluttopstykker. Sidefelterne er usædvanligt
smalle og skilles fra storfeltet ved brede r a m mestykker. Felterne kantes af profillister, der i
væsentlig grad stammer fra 1700'erne. R a m m e værket er glat, bortset fra profilgesimsen og de
yderste lodrette rammestykker, der har spinkel
kantprofil, og siden 1936 afsluttes forneden af en
drejet hængekugle (jfr. ndf.).
Storfeltet r u m m e r et maleri fra o. 1850, Jesus
på Korset (olie på lærred), der må skyldes A n dreas From Jæger, Viborg, og svarer til s a m m e
malers alterbillede fra Herning gamle †kirke (s.
476f.). Sidefelterne og træværket står med en
staffering fra o. 1775, der er fremdraget og
istandsat 1936. Grundfarverne er rød og sort,
som suppleres med lidt gråt og forgyldning
samt en grå marmorering. Indskrifterne er i
hvid fraktur på sort bund. På tavlens nedre r a m mestykke læses: » K o m m e r hid til mig Alle, som
arbeide og ere besværede... Matth. 11. Cap. 28.
v.«. I sidefelterne er under en malet brændende
kerte anført (i nord): »Jeg er k o m m e n et Lys til
Verden... Joh. 12,46« og »Giør dig rede bliv o p lyst thi dit Lys er k o m m e t . . . Es. 60,1«, mens
man i topgavlen under et malet hjerte læser:
»Gud! skaeb i mig et reent Hierte og fornye en

stadig Aand inden i mig. Psal. 51,12«. På tavlens
bagside er anført med hvide versaler: »Altertavle
og Prædikestol istandsat 1936 P. [Jensen]«.
Tavlen må have tilhørt den såkaldte katekismustype, domineret af indskrifter. 2 8 1700 o m tales den som 'malet, dog gammel'. 2 0 En nedtagelse af Jægers maleri 1936 viste, at bemalingen fra o. 1775 omfattede indskrift også i storfeltet, formentlig i tilslutning til ældre stafferinger.
Her læstes i hvid fraktur på sort bund N a d v e r indstiftelsen: »Vor Herre Jesus Christus i D e n
Nat, / der han blev forraadt, Tog han Brødet...«
(Luk. 19-20). H v o r n å r Jægers maleri indsattes
foran, vides ikke nærmere, men det må være
ved den lejlighed, topgavlen fik frakturindskriften »Det er fuldbragt«. 1865 flyttedes tavlen
frem fra bagmuren, 7 og 1886 blev den malet og
forgyldt af maler A. C. Nielsen, Herning. 1 4
Herefter kendes dens fremtræden fra ældre fotografier (jfr. fig. 20), der viser alle indskrifter,
bortset fra topgavlens, dækket af egetræsmaling. Af tre små kuglespir, der da kronede gavl
og topstykker, udgør de to siden 1936 hængekugler under tavlens hjørner. Et lille *englehoved fra o. 1600 var påsat midt på profilgesimsen
indtil restaureringen 1936, 29 der gav altertavlen
sit nuværende udseende.
Altersølv (fig. 11), 1859, udført af guldsmed
Jørgen Nielsen, Herning. 3 0 Kalken, 18 cm høj,
har cirkulær fod, cylindrisk skaft, godronneret
k n o p og glat bæger. U n d e r foden læses med
indprikket skriveskrift: »Vog 26 Lo(d) 2 q(vin)t.
Denne Kalk og Disk er bekostet af Tjørring
Sogns Kirkeeiere 1859«, og på standkanten ses
Jørgen Nielsens stempel (Bøje 6760), flankeret af
to utydelige lødighedsmærker. Disken, t v m . 12
cm, har cirkelkors på fanen og på undersiden
stempel som kalken.

Fig. 9. Tidligere alterbordsforside, o. 1585, nu opsat
under prædikestolen (s. 495, jfr. fig. 14). HW fot.
1998. - Frühere Vorderseite des Altartisches, um 1585,
hente unter der Kanzel platziert.

†Altersølv. Efter Torstenssonkrigen måtte kirken 1655 nøjes med et altersæt af tin, der øjensynligt forsvandt under den følgende svenskekrig. 1661 måtte i hvert fald købes en ny kalk og
disk af tin, som optræder i inventariet 1683. 10
Måske er der tale om samme altersæt 1803, da
synet omtaler kirkens altersølv som »blott af
Thin, men brugbar«. 2 4
En nyere oblatæske af tin er mærket »Just D a n -
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Fig. 10. Alterbordsforside, o. 1775, og altertavle, o. 1585 (s. 494f.), m e d maleri, Jesus på Korset, u d f ø r t af
Andreas From Jæger o. 1850. HW fot. 1998. - Vorderseite des Altartisches, um 1775, und Altar, um 1585, mit
Gemälde, Jesus am Kreuz, ausgeführt von Andreas From Jæger um 1850.
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Fig. 11. Altersølv, 1859, u d f ø r t af Jørgen Nielsen,
H e r n i n g (s. 496). HW fot. 1998. - Altarsilber, 1859,
ausgeführt von Jørgen Nielsen, Herning.

mark 2660«, mens alterkanden fra 1992 er af sølv
med korsprydet korpus og kirkens navn angivet
i versaler. 1863 var både †oblatæske ('brødæske')
og †alterkande af tin. 7 De blev henholdsvis 1876
og 1884 afløst af nye i porcelæn; porcelænskanden, sort med guldkors, kendes fra ældre fotografier (jfr. fig. 20). 14
Sygesæt, nyere. 1863 savnedes sygesæt, idet
der af 'kalk og disk kun haves en større'. 7
Alterstagerne (fig. 12) er fra forskellig tid, den
ældste gotisk, fra o. 1575, 27 cm høj, med cylinderskaft og to skarpryggede skaftringe. Fod- og
lyseskål er profilerede, lysetornen fornyet i træ,
og på fodskålen er graveret en nyere versalindskrift: »Tjørring kirke«. D e n anden stage, fra o.
1650, 26,5 cm høj, er i barokformer med balusterskaft; lysetorn og indskrift svarer til den
ældre stages. De nævnes 1683 som et par lysestager, 'den ene af kobber, den anden af messing'. 1 0
†Alterbøger. 1651 købtes en ny alterbog, der
1688 var suppleret med 'halvparten af en ny alterbog'. 1 0 1863 nævner inventariet de 'befalede
bøger', en alterbog, en bibel og to salmebøger. 7
†Messehagler. 1648 betaltes for vask af messeklæderne, og 1655 nævner inventariet en g a m mel sort b l o m m e t messehagel med et gammelt
krucifiks bagpå. 1 0 1803 var klæderne gode, 2 4 og

1863 anskaffedes en ny hagel af rødt silkefløjl,
'prydet med kors og kantning som den gamle'. 7
1884 betaltes en farver i Herning for opfarvning
af hagelen, og 1904 leverede sadelmager P . J a kobsen en ny, 14 der dog - ifølge årets kirkesyn ikke k u n n e bruges. 7
Alterskranke, 1905, 14 af halvcirkulær plan m e d
drejede balustre. Bemaling fra 1934, hovedsagelig i rødt og gråt, og med brunt betræk på skamlen. †Alterskranker. 1651 udførtes et knæfald,
hvortil brugtes en bjælke og 'to tylfter egefjæle'
til lægter, alt leveret med v o g n fra T h e m . En
snedker nedlagde bjælken i gulvet foran alteret
og betaltes for at flytte †degnestolen, som 'stod
folkene til fortrængsel'. 1 0 1803 var 'sprinkelværket for alteret' nyt og forsvarligt, 2 4 og 1865
burde knæfaldet omlægges og rykkes frem. 7
Døbefont (fig. 13), romansk, af granit, 80 cm
høj. 3 1 Foden har f o r m af en enkel søjlebase.
K u m m e n , t v m . 66 cm, er cylindrisk med konisk
underdel og en spinkel rundstav langs m u n -

Fig. 12. Alterstager, o. 1575 og 1650 (s. 498). HW fot.
1998. - Altarleuchter, um 1575 und 1650.
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dingsranden. Fordybningen er delvis udstøbt
med cement, ligesom der andre steder ses reparationer og udfyldninger på fonten. 1863 sagdes den at være af granit i f o r m som en o m v e n d t
afkortet kegle. 7 1882 betaltes en murer for at
rense fonten med saltsyre, og 1905 flyttedes den
'frem under korbuen ved den nordre pille
(vange)'(jfr. fig. 20). Siden 1955 foran staderne i
skibets nordøsthjørne. En rensning af f o r d y b ningen for cement er iværksat 1999.
Dåbsfad, 1945, t v m . 60 cm, med kors og Kris t u s m o n o g r a m i skålfordybningen. På fanens
bagside er fæstnet en plade med versalerne:
»Skænket af a n o n y m Giver Aar 1945. Med Tak
til Gud. Mal. 3,10«. En dåbskande, 34 cm høj,
med h a m m e r k o r s på korpus, er s a m m e n h ø rende ligesom en ved fonten opsat syvstage, 50
cm høj, der bærer indskrift som dåbsfadet. 1863
fandtes et †dåbsfad af messing, hvortil man da
anskaffede en tdåbskande af tin, der ses på et interiørfoto fra o. 1920 (fig. 20). 7 1894 og 1906
omtales rensning af dåbskanden. 1 4 Et †fontelåg
nævnes 1700 som 'et toppet dæksel'. 2 0
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lad os fryde og glæde os paa den. Psal. 112«, i
postamentfelterne: »Salige er de som sørge, thi
de skal husvales. Mat: 5-4 / Datter din Tro har
frelst dig, gaa bort med Fred. Marc: 5-34 / Salige er de, som høre Guds O r d og bevare det.
Luc: 11-28 / Se det Guds Lam, som bærer al
Verdens Synd. Iohs: 1-29«.
Prædikestolens plads er i skibets sydøsthjørne
på en muret underbygning, der må være et katolsk sidealterbord (se s. 495). Såvel denne placering som opgangen gennem t r i u m f m u r e n må
formentlig være oprindelig. 1803 sagdes prædikestolen at være god, 2 4 og 1862 ønskedes dens
kant og †læsepult beklædt med rødt silkefløjl.
Det var sket året efter, da prædikestolen f r e m hæves som egetræsmalet og smykket med hvide
søjler og forgyldning. 7 Denne bemaling må
have været ret ny 1863, vel fra o. 1850, og en del
tyder på, at stolen indtil da har stået umalet og
ikke har haft malerier i felterne. 32 1886 udførte
maler A. C. Nielsen malerarbejde og forgyld-

Udsparinger over korbuens vederlag (fig. 4,8)
må vidne om en her opsat †korbuebjælke med
†korbuekrucifiks og måske †korgitter (jfr. s. 491).
Prædikestol (fig. 14), 1600-25, i fire arkadefag
med koblede frisøjler på hjørnerne. Søjlerne har
æggestavkapitæl, attisk base og prydbælte med
beslagværk. Arkaderne udgøres af bueslag med
beslagværk, der bæres af kannelerede pilastre,
som har profilkapitæl og hviler på en kvadratisk
plint med bosse; sviklerne udfyldes af små v o lutornamenter, og forneden afsluttes felterne af
en vandret bort med beslagværk. En vandret
profilliste med tandsnit danner overgang til p o stamentet, der har stumpvinklede fremspring
med dobbelte løvemasker (fig. 15); herunder afslutter store englehoveder, mens egentlige hængestykker nu savnes. Frisen svarer til postamentet, men er lavere med glatte fremspring og
dobbelte tandsnitlister under den fornyede dækplade fra 1936. Ny læsepult i lyst blankt træ.
Bemaling fra restaureringen 1936 i gråt, rødt,
grønt, gulgråt, forgyldning og sølv med indskrifter i hvid fraktur på sort bund. I frisen læses: »Denne er Dagen som Herren har beredt,

Fig. 13. D ø b e f o n t , romansk, af granit (s. 498). HW
fot. 1998. - Romanische Granittaufe.
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kraftige gavle, 116 cm høje, der afsluttes m e d tre
kantede spir. Indgangs- og forpanelerne har
enkle fyldinger med hjørnebosser og en øvre friseprofil, der markerer fagdelingen ved halvkuglekonsoller. Bemalingen er fra 1936, gavlene
røde med lidt blåt og forgyldning, bænkene har
blå sæder og grå rygge, mens panelerne er malet
i to grå toner. Staderne, der har en gammeldags
tæt opstilling helt ud i tårnrummet, var oprindelig egetræsmalede (jfr. fig. 20).
Af kirkens ældre (†)stoleværk i ungrenæssanceformer, i sin kerne vistnok fra 1585, er bevaret
adskillige dele på kirkeloftet og i Herning M u seum. På loftet findes en medtaget stolegavl af
eg, der er afbrudt forneden og fortil, nu 79 cm
høj. Gavlplanken afsluttes foroven af et trepas
med udskåret halvroset, hvorfra en lille blomst
står op, og har bagtil udstemning for rygstød i
f o r m af en rygplanke. Bemaling i hvidgråt m e d
n u m m e r e r i n g i sort: »N° 4«.
Stoleværksdelene i Herning M u s e u m har alle
samme hvidgrå bemaling. De fleste tilhører stadernes oprindelige dele, enkelte (nr. 8 og 10) kan
dog henføres til indsætning af nye stole i
1600'ernes anden del. Der er tale om syv *stolegavle., alle af egetræ: 1-4) (Fig. 17) fire næsten
ens, svarende til gavlen på kirkeloftet, alle nedkortet til 73 cm. På en af gavlene (med stolen u m m e r e t 6) har man ved eller efter nedtagningen noteret, at der var tale om Lundgaards Stol.
5) (Fig. 17) med tagformet afslutning, nu 70 cm
høj, og indskåret, stærkt stiliseret rosetmotiv,
hvorunder ses det skårne årstal »1585«, som for-

Fig. 14. Prædikestol, 1600-25 på m u r e t sidealterbord
(s. 495). HW fot. 1998. - Kanzel, 1600-25, auf Seitenaltartisch.

ning ved prædikestolen, 1 4 hvis udseende herefter
er kendt gennem et interiørbillede o. 1920 (fig.
20). Ved restaureringen 1936 fik stolen sin n u værende fremtræden, idet der foretoges en n y staffering i h a r m o n i m e d altertavlen.
Stolestaderne, fra slutningen af 1800'erne, er
erhvervet 1905 fra Vildbjerg kirke ( H a m m e r u m
hrd.). 1 4 De er af fyr, m e d svajede ryglæn, og har

Fig. 15. Prædikestol, 1600-25, udsnit m e d l ø v e m a s k e r

(s. 499). HW fot. 1998. - Kanzel, 1600-25, Ausschnitt
mit

Löwenmasken.

TJØRRING KIRKE

501

Fig. 16. Indre set m o d vest. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Westen.

mentlig daterer stoleværket. Den afvigende u d f o r m n i n g kan evt. skyldes, at gavlene har været
forskellige i mands- og kvindesiden. 3 3 6-7) To
gavle, som nr. 1-4, m e n med akantusløv i trepasfeltet og væsentlig højere, 124 og 120 cm,
idet de må være bevaret i fuld, eller næsten fuld
højde. 8) En uregelmæssig spids gavltop af fyr,
19 cm høj, med det indskårne årstal »1664«.
Herudover følgende rester af *panel: 9) (Fig. 19)
et panelstykke af fyr, 98x85 cm, med foldeværk
i to fyldingsfag, formentlig stammende fra stoleværkets for- eller endepaneler. 10) (Fig. 18) del
af et øvre rammestykke fra et yngre og grovere
forarbejdet stolepanel af fyr, 67x13 cm. Fortil er
indskåret årstal og to sæt initialer, der må tilhøre
en m a n d og hans kone: »Anno. PCS. E K D .
1699«; bagtil ses spor efter lodrette r a m m e s t y k ker og fyldingspanel. 11) To fyldingsbrædder af

eg, 75 cm lange, 16 og 17 cm brede. 12) Fire fag
glat renæssancepanel, indgående som ryg i en
enkel kirkestol fra 1800'erne, der har glatte tagformet afsluttede gavle, 123 og 126 cm høje.
Stykkerne i Herning M u s e u m er i n d k o m m e t
som gave 1915.34
Stoleværket nævnes tidligst 1663, da der blev
indlagt 'to lejder i skamlerne' (stolene) bag kirkedøren. Atter 1666 betaltes for reparation ved
stolene, af hvilke tårnets 1678 kaldtes 'nedfaldne
og brækkede'. 1 0 1803 kaldtes stolene alle 'stærke
og faste', men så meget gammeldags ud; 24 1863
blev deres antal angivet til 31 foruden præstens
og degnens. K u n tre af stolene havde da 'dørfylding' (låge), herunder præstens, men alle var
forsynet med n u m m e r og ryglæn (jfr. ovf.)
samt 'fodtræ' (fodrem); 7 to stykker af en sådan
fodrem, begge af eg, 1 m lange, var endnu i
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behold frem til 1934. 35 O v e r søndre stolerække
var på væggen opsat en dobbelt række †hatteknager.7 1869 og 1888 blev stolene repareret. 14
†Præste- og skriftestol. 1700 havde skriftestolen
en 'forklædning af panel, som er løs og bør fæstnes'. 2 0 Stolen synes nedtaget 1865, da præsten i
stedet fik anvist plads bag alteret. 7 En †degnestol i
koret nævnes tidligst 1651, da den stod i vejen
for en ny †alterskranke. 10 1700 var degnestolen
ved magt, 'når den er sat fast', 2 0 og 1874 betaltes
T h o m a s Hansen for at lægge fjælegulv i degnestolen, der må være kasseret senest 1905.

Fig. 17. *Stolegavle, o. 1585 (s. 500), i Herning M u seum (nr. 1,2,5). HW fot. 1998. - *Gestühlswangen,
um 1585, im Museum von Herning.

Fig. 18. * R a m m e s t y k k e fra stolepanel m e d initialer
og årstal 1699 (s. 501). I Herning M u s e u m . HW fot.
1998. - *Rahmenteil v o m *Gestühlspaneel mit Initialen
und der Jahreszahl 1699.

En gammel †kiste af egetræ nævnes 1683, 10 vel
den beslagne kiste til messeklæderne, som o p træder i kirkesynet 1700. 20 1904 udførte J. Albæk
et †skab til messeklæderne, 1 4 der året efter blev
opsat i korets sydøsthjørne (jfr. fig. 20). 7
Et †geværskab til landmilitsen m e d plads til 20
flintebøsser og 20 patrontasker opsattes 1703,
formodentlig i våbenhuset eller i kirkens vestende. 3 6
Til †kirkeblokken købtes 1881 to hængelåse. 14
†Dørfløje. 1686 blev de 'kroge', dørene hang
på, forbedret med jern, 1 0 og 1700 nævnes kirkedøren og låsen som 'brøstfældig'. 2 0 1803 var kirkens store dør i syd meget god, våbenhusets
mådelig, 2 4 og 1863 var den første af eg (åbnede
indad), den anden af fyr. 1880 blev egetræsdøren
flyttet til våbenhuset og erstattet af en ny ' d o b belt fyldingsdør i k a r m ' . 7
Orgel, 1970, af standardtype, med fem stemmer, ét manual og pedal, bygget af Jensen &
T h o m s e n , Hillerød. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', O k t a v 2';
svelle (trinbetjente døre). Pedal: Subbas 16'.
Koppel M-P. Orgelhus i umalet eg. På p o d i u m i
skibets nordvestlige hjørne. †Orgel, med fire
stemmer og pneumatisk aktion, bygget eller
o m b y g g e t 1945 af A. C. Zachariasen & Søn, Å r hus. 3 7 I skibets nordvestlige hjørne. †Harmonium
(jfr. fig. 20) med attrappibefacade, leveret 1912
eller 1913 af A. Berntsen, Vejle. 38 På forhøjning i
skibets nordøstre hjørne, vest for †kakkelovnen.

Fig. 19. *Stolepanel, o. 1585 (s. 501), i Herning M u seum. HW fot. 1998. - *Gestühlspaneel, um 1585, im
Museum von Herning.

Salmenummertavler. 1-3) O. 1875, 49x35 cm,
tre ens i f o r m af sortmalede fyrrebrædder til at
skrive på med kridt. På kirkeloftet. 4-5) 1906, 14
to ens, med kannelerede sidestykker og lav tre-
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Fig. 20. Indre set m o d øst. Boserup fot. o. 1920. - Das Kircheninnere gegen Osten.

kantgavl, 112x77 cm. Hængecifre, påskrift i sort
fraktur og bemaling fra 1936 i rødt og gråtoner.
På triumfvæggen nord for korbuen (jfr. også
fig. 20) og i tårnrummet.
En billedvævning, Bebudelsen (fig. 24), er
skænket 1990 af Hedvig Bensby. Den er udført i
Belgien o. 1965 af E. de Saedeleer efter forlæg af
maleren G. van der Woestyne. Motivet er holdt i
dæmpede toner, og forneden er på en bort anført væverens og designerens navne. På skibets
nordvæg.
Lysekroner. 1-2) To ens, nyere, i barokstil, ophængt i skibet. 3) Nyere, ganske lille, i renæssancestil, ophængt i t å r n r u m m e t . †Lysekroner til
petroleum leveredes 1902, 14 1908 havde kirken
fire, hvoraf to ses på et interiørbillede fra o. 1920
(jfr. fig. 20). De afløstes 1934 af små kroner til
el, der ses på fotografier i N M .
Ligbåre (fig. 23), 1687, af egetræ, 315 cm lang,
42 cm høj. Bærestængerne, der har afsluttende
knopper, forbindes af fem tremmer, og benene
er forstærket med svære skråstivere. 1687 be-

taltes for at 'færdige' en ligbåre. 10 †Ligbårer. 1656
købtes træ til ligbåren, 1663 yderligere træ i
T h e m Skov til en ligbåre, som Søren t ø m m e r m a n d udførte. 1 0
Klokke (fig. 21), o. 1475, t v m . 60 cm, med
minuskelbånd om halsen: »iheesus maria (a)nna
dominus iacope kampana santeccel« (Jesus, M a ria, Anna, Hr. Jacob, den hellige kirkes
klokke). 3 9 Indskriften kantes af dobbeltlister, ligesom profiler ledsager hankene og markerer
overgangen mellem legeme og slagring. O p hængt i nyere slyngebom (af eg) i tårnets østre
glamhul. 1650 betaltes for jern til ophænget, og
en snedker for at udføre en ny b o m 'af eget træ'.
Atter 1654, 1666 og 1679 repareredes ophænget,
idet træ til stadighed hentedes i Them. 1 0 Ved
denne tid er klokken nævnt i Resens Atlas, og
indskriften læstes da: »S. Cæcilies klokke. Gud.
Maria. I det Herrens år...«. 4 0 1803 omtaltes
klokken som 'streng men god'; 2 4 1878 og 1880
var der arbejde ved den, 14 ligeledes 1936 og
1995.
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men uden sejrskrans, og på bagsiden er håndtrykket afløst af korslagt neg, segl og le.
3) (Fig. 22), o. 1876, over Abelone Nielsen,
*6. dec. 1830, †28. juni 1876. Som nr. 1.
4) O.1886, over Maren Poulsen, *1818,
†2. feb. 1886 i Tjørring. Som nr. 1, men mindre,
79x56 cm og med noget enklere ornamenter. 4 1
†Kirkegårdsmonument, o. 1901, over Jens Nielsen »vejmand« (1832-1901). Et enkelt bræt,
frønnet, hældende og med dårlig maling. M o numentet, der 1905 gav digteren Jeppe Åkjær
inspiration til sangen om Jens Vejmand, 4 2 fandtes nordligt på kirkegården, hvor stedet siden
1993 er markeret med en mindetavle af træ. 4 3

KILDER OG H E N V I S N I N G E R
Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 56f. Endvidere er benyttet:

Fig. 21. Klokke, o. 1475 (s. 503). HW fot. 1998. Glocke, um 1475.

GRAVMINDER
U n d e r arbejder i kirken er der ved flere lejligheder konstateret †begravelser i kirkegulvet, både
i koret foran alteret og i skibets sydside. 15
Kirkegårdsmonumenter. I en afdeling for u d tjente gravminder vest for graverhuset er opsat
fire støbejernskors, der har nogenlunde s a m m e
udformning:
1) O.1873, over »min kjære Mand« Poul
Christensen, *22. jan. 1820 i Vorgod, gift
31. dec. 1851 med Ane Christensen. Han havde
med hende seks børn, hvoraf de fem »modtage
ham i Evighed«, †25. feb. 1873; gravvers. Trekløverender, 102x67 cm. På forsiden ses over
indskriften en sejrskrans, forneden Tro, Håb og
Kærlighed (jfr. nr. 3); bagsiden har i korsmidten
håndtryk.
2) O.1873, over Jens Holst, *1836 i Dalgaard i
Naur, †1873 på Ø r n h o v e d i Tjørring. Som nr. 1,

Fig. 22. K i r k e g å r d s m o n u m e n t nr. 3, o. 1876, støbejernskors over Abelone Nielsen (s. 504). HW fot.
1998. - Friedhofsmonument, um 1873, gusseisernes Kreuz
fiir Abelone Nielsen.
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Fig. 23. Ligbåre 1687 (s. 503). HW fot. 1998. - Totenbahre 1687.
Ved e m b e d e t . Synsprot. 1862ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Tjørring kirkes rgsk.
1648-92 (C K R B 442-44) og 1867-1908 (C K R B 445).
N M . Håndskrifter. F. Uldall: Om de danske landsbykirker VI, 1892, 147-50. Indberetninger. Poul Jensen
1937 (inventar). Tegninger og opmålinger. Tegninger af
foldeværkspanel og stolperest under alteret, stolegavle og stolepanel ved Erik Bayer 1905. Tegning af
sidealterbord og fodrem fra stoleværk ved Poul Jensen 1936. Tryk af plan, opstalter og snit af kirken ved
Søren Jensen 1955. Forslag til kirkegårdens udvidelse
ved Kristine Jensen 1985. Tværsnit af skib ved Peter
D u u n Andersen 1998.
Litteratur. Laurits Nielsen, Træk af Tjørring sogns
historie, Herning 1980.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen,
bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved
Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgler) og gravminder
ved Ebbe N y b o r g . Tysk oversættelse ved Ines Grothmann. Redaktionen afsluttet 1999.
1

Oldemoder 112.
RA. DaKanc. A 28. Fortegnelse over over div. dok.
vedk. kirker og sognekald i Danmark, 1630-1702,
samt Kronens Skøder.
3
Kronens Skøder III, 111.
4
LAVib. Hammerum hrd.s skøde- og panteprot. (B 79,
SP 16) 14. dec. 1803.
5
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Fig. 24. Billedvævning, belgisk, u d f ø r t o. 1965 af
E. de Saedeleer efter forlæg af G. van der Woestyne
(s. 503). HW fot. 1998. - Gewebtes Bild, belgisch, ausgeführt um 1965 von E. de Saedeleer nach einer Vorlage von
G. van der Woestyne.
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Korresp. i N M .
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28
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33
Jfr. eksempelvis Billum kirke, DK Ribe 1097f. m e d
fig. 34.
34
Stykkerne har inv.nr. 63-65-1915.
35
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36
RA. Amtsrgsk. Kontributionsrgsk. Lundenæs-Bøvling amter 1703-05 (=film M 37197).
37
Kirkeministeriets orgelkonsulent Hans N y h o l m
oplyser i skrivelse af 12. juni 1970 følgende om orglet:
»A. C. Zachariasen 1944-45 ( o m b y g n i n g af Frobergorgel fra 1939?), 4 stemmer, formodentlig p n e u m a tisk keglelade.«
38
Kirkeprot. H a r m o n i e t ses på interiørfoto o. 1920, i
NM.
39
Jfr. Uldall, Kirkeklokker 107, der foreslår de afsluttende ord læst: »sanctæ ecclesiæ«.
40
Resen 147.
41
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de andre, i Faye, Støbejernskors 27.
42
Jeppe Aakjær, Rugens Sange, 1906.
43
Informationsark om Jens Vejmands gravsted, T j ø r ring kirke, udarbejdet af menighedsrådet 1993.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Südwestansicht der Kirche.

BAUNEKIRKEN
TJØRRING SOGN

Kirken, der er bygget som aflastning for den
middelalderlige sognekirke, er indviet 1. søndag
i advent 1977. Den er opført efter tegninger af
arkitekt Kristian Kristiansen, Brande, efter at
menighedsrådet 1970 havde indhentet forslag til
en ny kirke. Navnet, Baunekirken, er valgt
blandt i n d k o m n e forslag fra beboerne.
Kirken, som ligger ca. 1 km syd for Tjørring
kirke, er en centralkirke i usædvanlig u d f o r m -

ning, domineret af et vældigt kobbertag, som
rejser sig over bygningens midte med spærene
samlet i et himmelstræbende knippe, et motiv,
der ifølge arkitekten skal lede tanken hen på
'Verdensbjerget'. 1 Han beskriver selv bygningen
som 'et cirkelformet kirkerum' i en 'korsformet
grundplan'. Det centrale r u m giver mindelser
om bornholmske rundkirker (Østerlars); men
arkitekturen er i øvrigt næppe tænkelig uden på-
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virkning af Le Corbusiers pilgrimskirke, N o t r e
D a m e du Haut, i Ronchamp, Frankrig, fra
1950-55. Det gælder det udragende tag og navnlig de små, skarpt afgrænsede og tilfældigt placerede vinduer.
H o v e d f o r m e n i det dristige projekt er et stort
kors, hvis fire arme tiltager i bredden udadtil
m o d hver sit verdenshjørne, et 'Georgs-kors'.
M u r e n e kan opfattes som radier udgående fra
alterbordet i kirkerummets centrum; de udgår
dog fra et punkt, der ligger lidt bag centrum.
Det murede, cirkulære kirkerum (fig. 3) er placeret i et kvadrat med glassider uden at fylde
dette helt ud. Afsnittene mellem cirkel og kvadrat tjener som gangareal og udnyttes i vestre
halvdel til forhal, mens der bag en forbindende
gang i østre halvdel er indrettet køkken (nord)
og dåbsværelse (syd). K i r k e r u m m e t forbindes
med korsarmene ved brede, retkantede åbninger
m o d syd, vest og nord. Vestre korsarm er som
en slags forlænget skib en fast bestanddel af

selve kirken (kirkesalen), mens korsarmene i
syd og nord, der i det daglige bruges som m ø delokale og konfirmandstuer, med foldedøre
kan inddrages i kirken. Østre korsarm er ikke
umiddelbart forbundet med kirkerummet; den
indeholder foruden toiletter og kontorer et depot og et teknikrum.
Hele anlægget dækkes af det store, svejfede
kobbertag, opdelt i 16 flader, som løber sammen
i midten. Taget er trukket ud over de enkelte
bygningsafsnit, hvorved der f r e m k o m m e r overdækkede terrasser; kun korsarmenes langmure
er uden udhæng. Det vældige tag præges af de
bærende elementer, otte kobberklædte limtræsspær, der som lange bøjede skinner med skarpt
skåren profil rager ud fra tagskægget og øverst
samles i et 'knippe', der kan lede tanken hen på
et bål (jfr. navnet Baunekirken).
K i r k e r u m m e t (fig. 3) er i sin indretning samlet o m k r i n g midten med alteret. Triumfbuens
traditionelle plads er i øst antydet ved en "til—

Fig. 2. Plan 1:600. Efter Kristian Kristiansen 1976, tegnet af MN 2000. - Grundriss.
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Fig. 3. Det centrale kirkerum set fra kirkesalen i vest. HW fot. 1998. - Der zentrale Kirchenraum vom westlichen
Kirchensaal aus gesehen.

m u r e t ' arkade (et cirkeludsnit), indeholdende en
lille, rundbuet dør.
I teglstensmurene, der er hvidtede ude og
inde, indgår en del marksten og genanvendte
kvadre (se ndf.). Korsarmenes endemure er af
glas, mens langmurene optages af mange små,
skarpt afskårne og retkantede vinduesåbninger.
Disse er tilsyneladende anbragt helt tilfældigt og
må som nævnt have et forbillede i Le Corbusiers
kirke i Ronchamp. Tilsvarende små og større
åbninger, uden glas, findes i 'ringmuren' o m kring kirkerummet. Dette får lys gennem et
vindue øverst i den åbne tagstol og fra lysspalter
langs de buende limtræsspær. Loftet er beklædt
med brædder, malet i en frisk, græsgrøn farve. I
gulvet ligger røde, m ø r k b r æ n d t e teglsten, der
m o d centrum toner over i en violet farve.
Genanvendte granitter og marksten.

Foruden

kampesten, indsamlet af sognets beboere, er i
teglstensmurene indsat en række andre granitter, således en skålsten fra stenalderen og en
yngre møllesten. N æ r indgangen i det sydvestre
hjørne er indmuret granitkvadre, som efter sigende skulle stamme fra Sinding kirkes tårn. Fra
kirkegårdsdiget o m k r i n g Tjørring kirke er hentet en sten med kilehuller indhugget i korsform,
så stenen kunne kløves i fire dele. Denne k a m pesten er anbragt i den 'falske' t r i u m f b u e i kirk e r u m m e t s østre del (jfr. fig. 4).
Et tømret klokkehus efter sønderjysk forbillede er 1991 rejst øst for kirken efter tegninger af
kirkens arkitekt. Det afløste en fritstående stabel.
Inventaret er i det væsentlige fra opførelsen.
Alteret, uden egentlig prydelse, udgøres af et alterbord af bejdset træ, som står midt i central-
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Fig. 4. Det centrale k i r k e r u m set m o d øst. HW fot. 1998. - Der zentrale Kirchenraum gegen Osten.
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r u m m e t og indrammes af en cirkulær alterskranke med grønt betræk.
Altersølvet, der foruden kalk og disk omfatter
oblatæske, alterkande og -stager i s a m m e enkle
stil, er påskrevet »Baunekirken 1977« og bærer
stemplerne »Hofstätter« og »Sterling«. Til daglig står på alterbordet et sæt drejede stager af
træ.
Døbefonten er af granit, udhuggget af Torvald
Westergaard, Lemvig, 92 cm høj. På dens ene
side ses A d a m og Eva med deres barn, på den
anden nutidsfamilien på vej til dåben. G r u p perne rækker hinanden hænder, hvor mændenes
arme mødes, dannes et kors, og som modstilling ses foroven ved fordybningen et djævlehoved. Til fonten, der står syd for alteret, hører en
dåbskande af tin, der er mærket »Hedetin«.

omfang: C - d ' . Kopler: SV-HV, Pos-HV, HV-P,
Pos-P, SV-P. Uligesvævende temperering (etableret 1993). Mekanisk aktion, sløjfevindlader.
Enkelt hvidmalet orgelhus; opstillet i centralr u m m e t s sydøstlige del. *Orgel, med fem stemmer, ét manual og pedal, bygget af Jensen &
T h o m s e n . Disposition: Manual: Gedakt 8', Fugara 8', Rørfløjte 4', O k t a v 2'; svelle. Pedal:
Subbas 16'. Koppel: M-P. Flyttet til Lind Kirkecenter ( H a m m e r u m hrd.).

Prædikestolen, nord for alteret, er muret af
røde tegl, halvcylindrisk, med trin bagtil; på
forsiden er indsat et granitrelief af Torvald Westergaard, 80 cm højt, der viser en skikkelse
med udbredte arme.
Stoleværket består af lave, kraftige bænke i
bejdset træ, opsat i buede rækker som cirkeludsnit. I kirkesalen løse stole.

2) 1993, t v m . 86 cm, i øvrigt som nr. 1, bortset fra årstallet og indskriften på klokklegemet:
»Jeg bringer bud / som blus og bavn / om liv og
fred / i Jesu navn«.
3) 1993, t v m . 76 cm, i øvrigt som nr. 1, bortset fra årstallet og indskriften på klokkelegemet:
»Til kirkens skib / m o d frelsens havn / jeg kalder jer / i fryd og savn«.

Orgel, 1981, med 21 stemmer og 6 transmissioner, 2 tre manualer og pedal, bygget af Jensen
& T h o m s e n , Hillerød. Disposition: H o v e d værk: Principal 8', Rørfløjte 8', O k t a v 4', N a t horn 4', Nasat 2 2/3', Tværfløjte 2', Mixtur IV,
Vox humana 8', tremulant. Svelleværk: B o r d u n
16', Spidsfløjte 8', Gemshorn 4', Cornet III-IV,
Fagot 16', Trompet 8', Clairon 4'. Positiv: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', O k t a v 2',
Kvint 1 1/3', C r o m o r n e 8'. Pedal: B o r d u n 16'
(trm.), Spidsfløjte 8' (trm.), Gemshorn 4'
(trm.), Fagot 16' (trm.), Trompet 8' (trm.),
Clairon 4' (trm.). Manualomfang: C - g ' " , pedal-

Klokkerne er ophængt i klokkehuset. 1) 1991,
støbt af Piccard, Frankrig, t v m . 100 cm. Klokken har prydborter med vindrueklaser og indskrifter med reliefversaler. Om halsen: »Støbt til
Baunekirken 1991 af Piccard i Frankrig«, på legemet: »Denne dag har Herren skabt, lad os
juble og glæde os på den«.

Litteratur. K. Kristiansen, »Baunekirken - et Guds
hus - indviet 1. søndag i advent 1977«, ViStÅrb 1978,
69-71. - Baunekirken Tjørring, udg. Tjørring Sogns
Menighedsråd 1997.
Beskrivelse af bygning ved Niels Jørgen Poulsen, inventar ved Ebbe N y b o r g og Ole Olesen (orgler). Redaktionen afsluttet 1999.
1

Jfr. Kristiansen 69.
De transmitterede stemmer er af enten/eller typen,
dvs. at de ikke kan trækkes samtidig i svelleværk og
pedal.

2

Fig. 1. Kirken set fra øst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Osten

STRUER KIRKE
Historisk indledning. Struer, der fik købstadsrettigheder 1917, ligger ved bunden af en Limfjordsbugt
umiddelbart øst for udmundingen af en dybtindskåret fjordarm, Kilen. Denne er adskilt fra fjorden ved
en smal landtange, der indgår i en gammel landforbindelse i retning af Oddesund og Thyholm. 1 Fra
1500'erne havde stedet betydning som ladeplads for
Holstebro, navnlig for bygningstømmer fra Norge,
men også som handelsplads for Ålborg-købmændene. En egentlig havn blev anlagt af borgerne i Holstebro 1856, og i de følgende år fik stedet efterhånden
en mere bymæssig karakter, især efter 1865, da det
blev det vestlige endepunkt for den jyske tværbane
fra Århus, Viborg og Skive.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Struer var oprindelig en del af Gimsing sogn
(Hjerm hrd.). Byen fik egen kirke 1891 og udskiltes
1894 som et selvstændigt sogn, men forblev dog
længe anneks til Gimsing, 2 selv om den officielle sognebenævnelse var Struer-Gimsing. Gimsing sogn er
1989 skilt fra Struer.
Voldhøj i byens vestre del blev 1988 et selvstændigt
kirkedistrikt med eget menighedsråd og en midlertidig vandrekirke. Da planerne om et varigt kirkebyggeri i denne del af byen ikke kunne gennemføres, er
kirkedistriktet nedlagt 1993, hvorefter en kreds af beboere har dannet Voldhøj Valgmenighed. Valgmenigheden har egen præst og benytter vandrekirken til
gudstjeneste.
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Kirken, fra 1891, er opført i den daværende stationsbys sydlige del (jfr. kortet fig. 2) på et bakkedrag med udsigt over byen og fjorden. Kirkegade, som forbinder den højt beliggende kirke
med hovedstrøget og havnen, er præget af bebyggelse fra o. 1900. Der er parkeringsplads vest
for kirken, mens området mod nord ligger hen
som en plæne. Her er 1992 opstillet en 3 m høj
skulptur af granit og stål (fig. 5), 'Skabelsens port
- lyset og mørket', udført af kunstneren Henrik
Voldmester. På en bakke nordøst for kirken er
o. 1970 anlagt en gravlund for tyske flygtninge
og soldater (jfr. ndf.).
Kirkegården (fig. 3) syd for kirken er anlagt
1893. 3 Et regulativ fra det følgende år opdelte
den i fire afdelinger, hvoraf jorden nær kirken
regnedes som den bedste. Arealet, der i begyndelsen var omgivet af åbne marker, udgjorde
oprindelig 4,5 tdr. land. Efter flere udvidelser,
således 1934, er arealet mere end fordoblet, og
kirkegården når nu frem til den senere anlagte
Ringgade mod syd, mens den mod øst og vest
grænser op til haver og huse ved Bredgade og
Torvegade. Hegnet består af hække. Hovedind-

gangen fra kirkepladsen i nord er fra 18954 og
består af en køreport og to ganglåger, lukket af
jerngitterfløje mellem fire murede piller af røde
sten. Porten leder ind til en lang allé af stynede
elme, mens en parallelt løbende gang øst herfor
kantes af birketræer.
Et kapel med krematorium (jfr. fig. 3) i kirkegårdens sydlige del ved Ringgade er bygget
1935 efter tegninger af arkitekt Christian Svane,
Kolding. Bygningen, der er udvidet 1985, blev
opført på initiativ af og i samarbejde med Nordvestjysk Ligbrændingsforening som centralkrematorium for hele Nordvestjylland. Ovnen eksploderede 30. okt. 1935 efter kun tre brændinger, og det varede mere end et år, før den igen
kunne tages i brug. Det aflange hus flankeres af
to lavere fløje, holdt i en klassicerende stil med
afvalmede tage. Det centrale parti har høje,
rundbuede vinduer. I kapellet findes foruden
kirkens tidligere alterprydelse (jfr. s. 525) et keramisk relief, 'Solbillede', 1986, af Lisbeth
Munch-Petersen. Bygningen afløste et †lighus
midt på kirkegården, opført af murermester
C. Schiødt 18964 og omdannet til †ligkapel 1923.

Fig. 2. Kort over Struer 1926. Af numrene angiver 14 kirken og den syd herfor liggende kirkegård, 9 missionshuset Bethania fra 1906, 13 Struer Teglværk og 23 Statsbanernes administrationsbygning, den senere statsskole,
opført 1918. Efter Trap Danmark. - Karte von Struer 1926. Kirche (Nr. 14) und der südlich davon gelegene Friedhof.
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Fig. 3. Byen med kirken og kirkegården set fra sydvest. Øverst ses Limfjorden og i horisonten Venø og Salling.
Luftfoto ved Sylvest Jensen 1956. KglBibl. - Der Ort mit Kirche und Friedhof von Südwesten. Oben der Limfjord und
am Horizont Venø und Salling.

- Et graverhus i kirkegårdens nordvestre hjørne
er opført 1981 og udvidet 2000. Det er en lav
længe, orienteret nord-syd. En †retiradebygning
var opført af murermester C. Schiødt 1906. 5
Skulpturer på kirkegården. Ved urnebegravelserne i kirkegårdens østre afsnit er opstillet tre
skulpturer, alle af granit. 1) (Fig. 4), karyatide,
1966, i lysgrå granit, samlet højde 225 cm, udført af August Keil. Den stående kvinde, i
ægyptiserende stil, bærer på hovedet en pudelignende skål, og på soklens forside ses relieffet af
en kvinde. 2) Relief 'Kristi opstandelse', 1981, af
lys, rødlig granit, 160 cm højt, udført og skænket af Arne Westergaard. 3) Skulptur, 1999, med
sejlskib og bølge, 2,4 m lang, udført af Kurt
Have. 6

I en fællesgrav på bakkedraget nordøst for kirken - uden for selve kirkegården - er o. 1970
samlet og genbegravet 132 tyske flygtninge og soldater fra 2. verdenskrig. Mindelunden er indrettet og holdes ved lige af tyske myndigheder; på
en sten ved indgangen læses på tysk og dansk:
»1939-45. Deutsche Kriegsgräberstätte Struer«.
På det indhegnede og græsklædte område er opstillet rækker med korsformede gravminder af
gængs type med op til fire navne pr. sten (jfr.
Holstebro s. 330 og Lemvig s. 426). En liggende
mindesten af granit bærer tysk og dansk indskrift med versaler: »Hier ruhen 80 Flüchtlinge
und 52 deutsche Soldaten, Opfer des zweiten
Weltkrieges«. Blandt de begravede er adskillige
småbørn.
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KIRKEN, der er indviet 20. dec. 1891, er bygget
efter tegning af arkitekt Frits Uldall, Randers.
Den består af kor med tredelt østafslutning, skib
og tårn og er 1924-25 udvidet med sideskibe ved
arkitekt Søren Lemche, København. Kirkens indre undergik 1970-85 en omfattende restaurering under ledelse af arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm, Thisted.
Byggeriet var forberedt ved stiftelse af 'Foreningen til en kirkes opførelse i Struer 1880'. Frits
Uldall fremlagde 1883 et overslag til opførelse af
en kirke; men dette projekt forekom dog snart
for lille for den hastigt voksende by, hvorfor
han 1887 udarbejdede et forslag til en større
kirke. Grundstenen blev nedlagt 16. sept. 1890,
og i foråret 1891 tog byggearbejdet sin begyndelse. Byggeriet blev finansieret dels ved et
statstilskud, dels ved frivillige bidrag. 7 - Frits
Uldall forestod fra 1860'erne opførelsen af adskillige jyske kirker. Han var én af tidens bedste
kendere af middelalderlig arkitektur, 8 og Struer
kirke er som hans øvrige nybygninger 9 holdt i
en lidt tør, nyromansk stil.
Den skifertækkede murstensbygning (fig.
8-9) fremstod ved færdiggørelsen 1891 som en
velkomponeret helhed med blændingsprydede
facader. Skib og tårn dannede tilsammen en art
langhus, hvori tårnet optog det vestligste af fem
fag. Af dette anlæg er kor og tårnparti bevaret
uændret, mens skibets langmure (fire fag) er
fjernet ved udvidelsen 1924-25, da skibet blev
omdannet til hovedskib i et treskibet anlæg. Tilbage er stadig skibets østgavl og tagkonstruktionen, som nu bæres af granitsøjler inde i rummet.
Som det var tilfældet med skibets nedbrudte
langmure, er murene i kor og tårn rejst af røde
mursten over en skråkantsokkel af granit. TeglFig. 4. Skulptur, Karyatide, udført af August Keil
1966 (s. 515). NJP fot. 2000. - Skulptur, Karyatide, von
August Keil 1966.
Fig. 5. Skulptur, 'Skabelsens port - lyset og mørket',
udført af Henrik Voldmester. Opstillet nord for kirken 1992 (s. 514). NJP fot. 2000. - Skulptur, 'Tor der
Schöpfung - Licht und Dunkel', ausgeführt von Henrik
Voldmester. 1992 nördlich der Kirche aufgestellt.
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Fig. 6. Kirken set fra syd. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Silden.

Fig. 7. Plan 1:300. Efter Søren Lemche 1923, suppleret af NJP og tegnet af MN 2000. - Grundriss 1:300.
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Fig. 8a-d. Den oprindelige kirke fra 1891, tegnet af Søren Lemche 1921. 1:300. a. Længdesnit set mod nord. b.
Plan. c. Tværsnit mod vest. d. Tværsnit mod øst. - Die ursprüngliche Kirche von 1891, gezeichnet 1921. a. Längsschnitt gegen Norden. b. Grundriss. c. Querschnitt gegen Westen. d. Querschnitt gegen Osten.
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Fig. 9a-c. Den oprindelige kirke fra 1891, tegnet af Søren Lemche 1921. 1:300. a. Opstalt af nordside. b. Opstalt
af østside. c. Opstalt af vestside. - Die urspriingliche Kirche von 1891, gezeichnet von Søren Lemche 1921. a. Aufriss
Nordseite. b. Aufriss Ostseite. c. Aufriss Westseite.
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Fig. 10. Indre set mod øst o. 1900. Foto i Struer Lokalhistoriske Arkiv. - Das Kircheninnere gegen Osten um 1900.

stenene er leveret fra det nærliggende, nu nedlagte Struer Teglværk (jfr. fig. 2), mens formstenene blev brændt i Bygholm Teglværk.10 Facaderne afsluttes med en kraftig, profileret gesims. Mellem skiferafdækkede stræbepiller prydes muren af blændinger med rundbuefrise,
som i skibets bevarede østgavl og i tårnets vestfacade er ført op som en stigende frise. Et særligt raffinement udgør de tynde, vandrette
prydbånd, hvert bestående af et skifte med små
fordybede ruder, som understreger vinduernes
placering og 'lagdeler' blændingsfelterne.11 De
rundbuede vinduer med rammer af støbejern afsluttes med helstensstik og er omsluttet af prydbånd, svarende til de ovenfor beskrevne.
Det bevarede kor har tredelt østafslutning og
afvalmet tag. Der er et vindue i hver langside; en

dør i øst er tilmuret i forbindelse med indsættelsen af to store, retkantede vinduer 1981 (se ndf.).
Tårnet, der rejser sig over kirkens vestre fag,
består af en ottekantet overbygning over en
kvadratisk underdel i tre etager. I vestsiden trukket lidt frem fra facaden - findes kirkens
hovedindgang, en rundbuet, dobbeltfløjet dør i
portalfremspring med tagformet afslutning.
Tårnets nedre etage tjener som våbenhus, og der
er adgang til de øvre etager via en trappe i et
selvstændigt trapperum i nord. Et rum syd for
våbenhuset benyttes som venteværelse. Tårnets
anden etage, orgelgalleri og korrum, får lys
gennem et cirkelvindue i vest, og den ovenliggende etage, der rummer tårnuret, gennem cirkelvinduer i hhv. nord og syd. Den ottekantede
klokkeetage har et rundbuet glamhul mod hvert
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Fig. 11. Indre set mod øst o. 1930. Foto i N M . - Das Kircheninnere gegen Osten um 1930.

verdenshjørne. Det svagt svejfede spir med
kobbertækning rejser sig over en profileret gesims med tandsnit.
Det oprindelige (†)skib var af stræbepiller og
blændinger opdelt i fire fag, hvert med et vindue. I det indre (fig. 10) åbnede koret sig mod
skibet ved en 4,5 m bred, rundbuet arkade med
profilerede vederlagsmarkeringer. Væggene var
smykket med vandrette prydbånd, der forløb i
samme niveau som de udvendige rudefriser og
var ført op over buer og vinduer. I gulvet lå
sorte og hvide fliser, og under stolene var der
trægulv. De bevarede lofter består af skrånende,
træklædte flader, som er ophængt i tagstolens
skråbånd (jfr. fig. 8c-d).
Udvidelsen 1924-2512 foregik som nævnt under
ledelse af arkitekt Søren Lemche, København,
der 1915 havde forestået ombygningen af Skjern
kirke (jfr. s. 543) og 1920 havde tegnet Hellebæk
kirke (DK Frborg 750). Ved ombygningen fordobledes skibets areal, og kirken fik, hvad det
ydre angår, det udseende den har i dag. Skibet
blev udvidet med sideskibe i både syd og nord,
hver med to gavle og tværstillede sadeltage. Udvendig brugtes (og til dels genbrugtes) de

samme materialer, granitsokkel og røde mursten, og Uldalls dekorative led og blændingsformer blev gentaget. Dog er støttepillerne erstattet af liséner og vinduerne er noget større. I hver
af de fire gavltrekanter sidder et cirkelvindue,
udformet som tårnets. Sideskibene har egne indgange i vest, oprindelig med indvendige, tømrede vindfang (jfr. fig. 12a-b). Dørene efterligner portalen i tårnets vestside, men er uden dennes tagformede afslutning. De nye tagflader er
som kirkens oprindelige dele tækket med skifer.
Gavlene afsluttes med en 'knap' af granit, der er
formet som en kugle på et svært skaft, en detalje
der meget vel kan være inspireret af knapperne
på tvillingtårnene i Tveje Merløse. 13 — En lille
udbygning i hjørnet mellem koret og søndre sideskib rummer et præsteværelse, hvorfra der er
adgang til prædikestolen.
I det indre præges det store kirkerum af seks
svære granitsøjler, tre i hver side, der bærer midtskibets tag og markerer grænsen mellem hovedskib og sideskibe. Søjlerne, der hver er udført i
tre dele: base, skaft og kapitæl, er fremstillet på
Møller og Handbergs Stenhuggerier i København efter tegninger af billedhuggeren Anders
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Fig. 12a-c. Forslag til kirkens udvidelse, tegnet af Søren Lemche 1923. 1:300. a. Længdesnit set mod nord. b.
Tværsnit gennem skib set mod vest. c. Tværsnit gennem skib set mod øst. - Vorschlag für den Ausbau der Kirche,
Entwurf von Søren Lemche 1923. a. Längsschnitt gegen Norden, b. Querschnitt durch das Schiff gegen Westen. c.
Querschnitt durch das Schiff gegen Osten.
Fig. 13a-c. Forslag til kirkens udvidelse, tegnet af Søren Lemche 1923. 1:300. a. Opstalt af nordside. b. Opstalt af
østside. c. Opstalt af vestside. - Vorschlag für den Ausbau der Kirche, Entwurf von Søren Lemche 1923. a. Aufriss
Nordseite. b. Aufriss Ostseite. c. Aufriss Westseite.
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Fig. 14. Indre set mod øst. HW fot. 1999. - Das Kircheninnere gegen Osten.

Bundgaard, hvis hovedværk er Gefionspringvandet ved Langelinie i København, opstillet
1908. Søjlehovederne, inspireret af middelalderlige knopkapitæler, har på siderne hver fire bevingede, kristne symboler, i alt 24. Blandt disse
kan nævnes i syd: syvstage, anker, drueklase,
palmegren, lyre og korslam, i nord: fisk, kors,
ørn, olielampe og vægt. Søjlerne modsvares i
langvæggene af murede piller med granitkonsoller, i endevæggene af piller med baser og kapitæler af granit. - Koråbningen er udvidet til
hele korets bredde og står nu som en stor, rundbuet og falset arkade. Korgulvet er skudt frem i
skibet som en femsidet platform, der hæver sig
to trin over skibets gulv. Midtskibets 'halvåbne'
tagstol er som nævnt bibeholdt, mens der er
flade trælofter over sideskibene. Det pudsede
loft i koret dækker formodentlig over en såkaldt

'monierbeklædning', omtalt i Lemches arbejdsbeskrivelse 1923. 14
Den langvarige restaurering 1970-85 ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted,
berørte i første række kirkens indre og alterudsmykningen. Det væsentligste indgreb i selve
bygningen var gennembrydningen af to meget
store, retkantede vinduer i korets østende, der
udsmykkedes med glasmalerier (se ndf.). I skibet er gulvene 1984 belagt med Ølandsfliser svarende til korets; under bænkene er der trægulv.
Den tidligere belægning bestod af flere materialer: cement, træ og kork (fra 1952) samt forskellige tæpper. Væggene er hvidtede. Loftsbjælkerne er malet i grå og grønne nuancer,
brædderne i en rødlig tone.
Opvarmning. Kirkens første varmeanlæg blev
leveret i sommeren 1892 af firmaet A. B. Reck,
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København, 10 og opstillet i en fyrkælder under
koret, hvorfra der var aftræk gennem en skorsten i skibets østgavl. Kælderen, der har adgang
udefra, blev omdannet 1924-25, da der anskaffedes et nyt varmeanlæg med radiatorer i rummet.
Vindfløjen over tårnets spir bærer årstallet for
kirkens opførelse »1891«.
Glasmalerier (jfr. fig. 14), 1981, er udført efter
udkast af Paul Høm og Lisbeth Munch-Petersen
af glarmester Hans Jørgen Sorth i Rø, Bornholm. De to vinduer med glasmosaikker er en
del af en større korudsmykning og flankerer et
monumentalt kors bag alteret (jfr. alterparti).
Vinduerne er ved borter opdelt i seks felter,
hvoraf de nordre viser Bebudelsen, Maria med
barnet og Indtoget i Jerusalem. I syd ses øverst
de fire evangelistsymboler, i midten den opstandne Kristus i mandorla, omgivet af Maria
og Johannes, og nederst en engel og et menneske, som Kristus rækker en frelsende hånd.
Nordvinduet præges af gult og rødt, sydvinduet
af blå farver.
INVENTARET omfatter to stykker, som er
ældre end kirken, en pokalformet alterkalk fra
o. 1885 og et tårnur fra 1769, der er erhvervet fra
Bregentved Slot på Sjælland. Ellers er en væsentlig del af indretningen fra opførelsen og
øjensynligt udført efter arkitekt Uldalls tegninger.15 Andet hidrører fra restaureringen 1970-85,
der medførte fornyelse af korudsmykningen
1981 ved kunstnerparret Paul Høm og Lisbeth
Munch-Petersen (jfr. glasmalerier).
Alterpartiet, fra 1981, består af et spinkelt alterbord i blank eg, bag hvilket der på korets østvæg er opsat et monumentalt kors af glaserede
keramikkakler i klare farver. En hvid medaljon i
korsmidten repræsenterer Helligånden. Den
nedre korsarms dekorationen med rodknolde,
blade og gyldne aks viser korset som Livets
Træ, tværarmens mørke toner symboliserer lidelse og død, mens den lysblå farve i øvre korsarm viser hen til Opstandelsen og dødens overvindelse.16
Den tidligere alterprydelse, et maleri fra 1891,
Kristus og Nikodemus (fig. 15), udført af Anton
Dorph, er skænket af Struer og Omegns Spare-
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kasse og findes nu i kirkegårdskapellet (jfr. s.
514). Maleriet er rundbuet, 169x121 cm, udført i
olie på lærred.17 Samtalen med den tvivlende
Nikodemus foregår i et mørkt rum foran et arkadevindue. Nikodemus, med hvidt hovedklæde, sidder til højre, Kristus til venstre med
en fodskammel og venstre hånd løftet i talende
gestus.18 Til maleriet, der har nyere forgyldt
profilramme, hørte oprindelig en †indfatning
med fodstykke, flankerende romanske søjler og
en afsluttende, korsprydet trekantgavl (jfr. fig.
10). Indfatningen fremstod egetræsmalet med
forgyldning af siraterne og fodstykkets indskrift, der sluttede sig til maleriet: »Uden En
bliver født af Vand og Aand kan han ikke indkomme i Guds Rige« (Joh. 3,5). For at give opbygningen større fylde efter korbuens udvidelse
1924-25, udbyggede man den med tårnprydelser
ved siderne, ligesom gavlen fik flankerende opsatser, som snart efter atter fjernedes (jfr. fig.
11).19

Fig. 15. Tidligere altermaleri, Kristus og Nikodemus,
udført 1891 af Anton Dorph (s. 525). Nu i kirkegårdskapellet. Jesper Weng fot. 2000. - Früheres Altargemälde, Christus und Nikodemus, ausgeführt 1891 von Anton Dorph. Heute in der Friedhofskapelle.
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Fig. 16. Indre set mod vest. Jesper Weng fot. 2000. - Das Kircheninnere gegen Westen

Forud for opsætningen af det nuværende alterparti gik et altertavleprojekt med maleri, Bespottelsen, ved Anders Kirkegaard 1973. Projektet kom dog ikke til udførelse. 20
Altersølvet stammer fra forskellig tid. Kalken,
fra o. 1875, har form af en renæssancepokal med
tud, 24,5 cm høj, og bærer om foden majuskelindskriften: »Skænket til Struer Kirke af Forpagter Christensen paa Bramslykke«. 21 Den nyere disk er glat og bærer på fanens underside ind-

skrift »Advent 1984«. Oblatæske og alterkande er
gaver fra 1964, æskens underside med graveret
skriveskrift: »Stol paa Guds Ord! Anno domini
1964 - Til Minde om Andrea og Lauritz Reimer«, kandens underside med tilsvarende skrift:
»Jesus giv os i din Kærlighed, Syndernes Forladelse og Troens Naadegave. Anno domini
1964 - Til Minde om M. Stokholm, Kirkens
første Værge og Hustru K. M. Stokholm«. †Oblatæske og †alterkande anskaffedes 1891 i to sæt,
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det ene i sølvplet, det andet i porcelæn, indkøbt
hos Bing & Grøndahl i København. 10 Alterstagerne fra 1891 er af messing, 48 cm høje, udført
af gørtler N. C. Nielsen, i middelalderformer
med krenelering; på foden læses majuskelindskriften: »Anno domini mdccclxxxxi. Skiænket
til Struer Kirke til Minde om Ane Damsgaard
født Grønfeldt«. En syv stage er nyere.
Kirken har fire nyere messehagler i farverne
violet, rød, hvid og grøn. Endnu to røde *messehagler er i Struer Museum (inv.nr. 5561,1-2),
den ene, fra 1891, af fløjl med 'ægte guldgaloner', blev leveret af C. J. M. Fyrwald, København.10
Alterskranken, fra 1981, er femsidet, i stil med
alterbordet, knæfaldet betrukket med gråt stof.
Den oprindelige †alterskranke var halvcirkulær
med to flankerende 'søjler', der frem til 1924 var
af malet fyrretræ og derefter af massiv eg (jfr.
fig. 11). 22
Døbefonten, fra 1891, er af granit, 89 cm høj,
inspireret af egnens gamle fonte, til hvis romanske former der her er føjet en arkadefrise under
mundingsranden. Dåbsfadet er samtidigt, af
messingagtig legering, tvm. 51 cm, fanen ornamenteret i middelalderstil og forsynet med indskriften »Struer Kirke«.
Prædikestolen, fra 1891, er i enkel nyromansk
stil med seks arkadefag og en firkoblet bæresøjle
med terningkapitæler. Stolen står i blank eg med
forgyldte kristne symboler i felterne. Opsat ved
væggen syd for korbuen, siden 1924-25 med opgang fra det bagvedliggende præsteværelse; oprindelig havde prædikestolen †opgang ad en
trappe fra nord, hvis panel havde arkadefelter
(jfr. fig. 10, 11).
Stolestaderne er i midtskibet fra 1891, i sideskibene fra 1924-25, alle ens, med fyldingsryglæn
og korsprydede gavle i enkel skønvirkestil, opsat i fire rækker; to tværstillede stolerækker supplerer forrest i sideskibene. Staderne er grønmalede med brune lister og lidt guld. Langs
væggene findes fortløbende bænke, der som de
tilhørende vægpaneler står hvidmalede.
Orgler. 1) Hovedorgel (jfr. fig. 16), 1970, med
29 stemmer, tre manualer og pedal, bygget af
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl.

Hovedværk
Principal 8'
Rørfløjte 8'
Oktav 4'
Spidsfløjte 4'
Oktav 2'
Mixtur V-VI
Trompet 8'
Rygpositiv
Trægedakt 8'
Principal 4'
Gedaktfløjte 4'
Gemshorn 2'
Nasat 1 1/3'
Sesquialtera II
Scharf III-IV
Krumhorn 8'
tremulant

Brystværk
Gedakt 8'
Rørfløjte 4'
Principal 2'
Cymbel II
Regal 8'
tremulant
svelle (trinbetjente døre)
Pedal
Principal 16'
Subbas 16'
Oktav 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Nathorn 2'
Rauschquint V
Fagot 16'
Trompet 8'

Kopler: R P - H V , B V - H V , HV-P, RP-P, BV-P. 2 frikombinationer, 2 fri pedalkombinationer. Tutti. Separate rørværksafstillere. Mekanisk traktur, elektrisk
registratur, sløjfevindlader.

Facaden er tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm. På samtidigt pulpitur i skibets vestende.
2) Flytbart kororgel (jfr. fig. 14) af standardtype, med fire stemmer, bygget 1970 af I. Starup
& Søn, København. Anskaffet 1986 fra Hogager
kirke, Hjerm hrd. Disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quintatøn 2'; svelle (trinbetjente låger).
(*)Orgel, 1892, med seks stemmer, bygget af
Frederik Nielsen, Århus. På galleri i tårnet.
Flyttedes 1925 til Reerslev Kirke, Holbæk amt
(jfr. DK Holbæk 974). Dele af værket indgår nu i
et større, amatørbygget instrument i privateje. 23
†Orgel, 1925, med 15 stemmer, to manualer
og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., København. 24
Manual I
Bordun 16'
Principal 8'
Koncertfløjte 8'
Gamba 8'
Oktav 4'
Quint 2 2/3'
Oktav 2'

Manual II
Violinprincipal
Gedakt 8'
Salicional 8'
Vox-celeste 8'
Fløjte 4'
Trompet 8'
Pedal
Subbas 16'
Violon 16'
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Klokkespil. Kopler: I 4'-I, II-I, II 16-1, II 4'-I, I-P,
II-P. 1 frikombination. 4 kollektiver: Piano, Mezzoforte, Forte, Tutti. Rørværksafstiller. Pneumatisk aktion, keglevindlader.

Orgelfacaden var tegnet af Søren Lemche. På
pulpiturgalleri i tårnet. 25
Salmenummertavlerne er fra 1924-25 med aftrappet afslutning, 98x60 cm, indrettet til skydenumre af træ. Lysebrun bemaling med sort
påskrift. Af fem †salmenummertavler, der anskaffedes 1891,10 ses tre, i nyromansk stil, på et interiørbillede fra før 1906 (fig. 10).
En præsterækketavle fra 1981, 141x110 cm, har
ramme af mahognitræ med udskåret slyngbåndsmønster malet i grønne nuancer med lidt
rødt og hvidgult. Hvidgule versaler på lysgrøn
bund. Opsat på våbenhusets sydvæg. 26 Et kirkeskib, skonnerten »Elona« af Fåborg, er bygget
og skænket til kirken 1980 af sømand Alfred Pedersen, Struer. Ophængt i det østligste fag mellem midtskibet og nordre sideskib.27
Tårnuret (fig. 17) er fra 1769, udført af Henrik
August Matthiesen, København, til Bregentved
Slot, anskaffet til kirken 1897. Døgnværk af
smedejern med timeslag (tidligere også kvartérslag). Rammeværket, 141x65 cm, 89 cm højt,
bærer på den øvre, vandrette stiver en indmejslet versalindskrift med årstallet og urmageres
navn: »Hinrich August Matthiesen Copenhagen
1769«. På rammeværket ses også en messingplade med versalerne: »Skjænket til Kirken af
Beboere i Struer 1897«. Værket står på en kraftig
fod af ferniserede fyrresveller fra 1897, da tårnurfabrikant Bertram Larsen formidlede værket
til Struer og installerede det i tårnet under klokkeetagen med visning på en skive i nord. Et tilsvarende værk af Henrik August Matthiesen
med årstal 1770 findes i Christians kirke i København (DK KbhBy 4, 186). 28
Klokkerne, i alt fire, er anskaffet 1970, hovedsagelig ved gave fra de to søskende Henrik Ejnar Bonne og Marie M. Bonne, og er støbt af
N. V. Eiisbouts i Holland. 29 De har alle profilering og bærer om halsen den latinske versalindskrift: »Civites Struentis me donaverunt et
Ecclesiae Struenti me fecit N. V. Eiisbouts Anno

Fig. 17. Tårnur, 1769, udført af af Henrik August
Matthiesen, København, til Bregentved Slot på Sjælland; erhvervet 1897 (s. 528). HW fot. 1999. - Turmuhr, 1769, ausgeführt von Henrik August Matthiesen, Kopenhagen, für Schloss Bregentved auf Seeland; 1897 erworben.

mcmlxx« (Struer borgere skænkede mig og N. V.
Eiisbouts støbte mig til Struer kirke 1970). 1)
Tvm. 103 cm, på legemet: »Ære være Gud i det
høieste«. 2) Tvm. 93 cm, på legemet: »Fred på
jorden«. 3) Tvm. 82 cm, på legemet: »I mennesker Guds velbehag«. 4) Tvm. 69 cm, på legemet: »Aldrig forstummer Guds nådes pris«.
Klokkerne er ophængt i slyngebomme, opsat i
en klokkestol af galvaniseret støbejern. En †klokke fra 1891 bar indskriften: »Ære være Gud i det
højeste, Fred paa Jorden, og i Menneskene Guds
Velbehag«. Kasseret 1970. 29
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NOTER
Beskrivelse af kirkegård og bygning ved Niels Jørgen
Poulsen, inventar ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen
(orgler). Redaktionssekretær Annelise Olesen. Oversættelse til tysk ved Ines Grothmann. Redaktionen
afsluttet 2000.
1 Navnet Struer har oprindelig betegnet det tidligere
vadested ved tangen mellem Limfjorden og Kilen.
Jfr. Stednavne i Ringkøbing Amt, udg. ved Gordon Albøge 1976, 10. I kirkeregnskaberne fra 15-1600'erne
omtales lokaliteten ofte som 'ved Struer'.
2 Gimsing, der fra gammel tid var anneks til Hjerm,
blev 1875 et selvstændigt pastorat med egen præstegård, Torngård.
3 Per Fischer Nielsen, »Kirkegård, kapel og krematorium«, Struer kirke 1891-1991, 31-38.
4 LAVib. Ribe bispeark. Struer kirkes rgsk. 1892-99 (C
4.1422).
5 LAVib. Ribe bispeark. Struer kirkes rgsk. 1900-22 (C
4.1814).
6 Kirkebladet Kirke og Sogn, udgivet af menighedsrådet, febr.- marts 2000.
7 I en deklaration 1889 forpligtede grundejerne i
Struer skoledistrikt sig til at sørge for kirkens vedligeholdelse, idet de årlige beløb blev beregnet på
grundlag af de enkelte ejendommes brandforsikringssum. Denne forpligtelse gjaldt til 1920, hvorefter
vedligeholdelsen blev afholdt over den kirkelige ligning. Struer kirke 1891-1991, 7f.
8 Allan Berg Nielsen og Jens Vellev, Arkitekt Frits Uldall - arkæolog i Jylland, 1985.
9 Jfr. f.eks. kirkerne i Oksby og Mosevrå, DK Ribe
1385f. og 1405.
10 LAVib. Struer præsteark. Opførelse af Struer kirke
1880-1906 (C 501B-19).
11 Med fire ruder i hver mursten.
12 Per Fischer Nielsen,
»Kirken udvides 1924-25«,
Struer kirke 1891-1991, 7-14.
13 Jfr.
DK Holbæk 2962.
14 LAVib.
Struer præsteark. Tegninger over Struer
kirke m . m . 1921-25 (C 501B-20).
15 For det større inventars vedkommende fordeltes
opgaverne mellem byens snedkere. P. Andersen udførte prædikestolen, Morten Nielsen stolestaderne,
mens N. C. Jacobsen stod for altermaleriets †indfatning, †alterskranken og †salmenummertavlerne (jfr.
note 10).
16 Til grund for udførelsen ligger en række skitser og
udkast af kunstnerne, det første fra 1976. Se Per Fischer Nielsen, »Den omfattende restaurering 19701985«, Struer kirke 1891-1991, 15ff., Nina Dahlmann
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Olsen, »Kunst i Struer kirke«, smst. 27f., samt Peter
Tiemroth, Paul Høm, 1986.
17 Billedet er konserveret 1998.
18 En kopi af maleriet er udført 1933 af Hans Rasmussen, Fåborg, som alterprydelse i Langå kirke (Svendborg amt).
19 Om alterprydelsen og om sidestykker til Dorphs
maleri, jfr. Nina Dahlmann Olsen (note 16).
20 I menighedsrådets mødelokale findes en skitse til
projektet, hvis maleri blev færdiggjort af kunstneren
og nu findes på Vejle Kunstmuseum. Om projektet,
der arbejdede med en bevægelig tildækning af alteret i
form af kugleskaller, jfr. bidrag af Per Fischer Nielsen
og Nina Dahlmann Olsen i Struer Kirke 1891-1991,
1 7 f , 25f.
21 Sammenhængen fremgår af et brev 6. jan. 1887 til
pastor Theodor Larsen i Struer fra pastor F. Dall i
Slemminge på Lolland, der udtrykker sin glæde over,
at (den kommende) Struer kirke ville være interesseret i at bruge den sølvpokal til alterkalk, som var
tilbudt af forpagter Christensen, Bramsløkke pr. N y sted. Ganske vist var også »de unge pigers kirke i
Kbh.« interesseret, men gaven fik lov at gå til Struer.
17. juli 1887 tilskrev forpagteren komiteen for opførelsen af kirken i Struer ordlyden af den indskrift,
han ønskede anbragt på kalken, og som ikke helt
fulgtes: »Skænket af Forpagter Christensen og Hustru født Nerenst, paa Bramslykke til Struer Kirke
1887«. Note 10.
22 LAVib.
Struer menighedsrådsark. Byggeudvalgets
forhandlingsprot. 1887-1927 (C 501-22).
23 Et fotografi af orglet fmdes i Den Danske Orgelregistrant. Tegningerne s. 518 og 522 viser et ældre,
ikke realiseret projekt til 1892-orglets facade (en Fr.
Nielsen-typefacade).
24 Orglet var disponeret med 20 stemmer; de sidste
fem stemmer blev imidlertid aldrig indsat. Disposition iflg. Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
23 Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant og på dennes internethjemmeside.
26 Tavlen skyldes billedskærer F. Michaelsen, Struer.
Se Kirke og Sogn, Struer sogn 1998 nr. 4 og Henry
Ammitzbøll og Benny Boysen, »En billedskærers
værksted«, FRAM 1985, 51ff.
27 Benny Boysen, »Da Struer kirke fik sit kirkeskib«,
Struer Kirke 1891-1991, 30f.
28 Struer Kirke 1891-1991, 63. Se også Bering Liisberg,
Urmagere og Ure i Danmark, 1908, 260.
29 Jfr. Per Fischer Nielsen (note 16) 16f.
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Fig. 1. Kirken set fra sydvest. HW fot. 1998. - Die Kirche von Südwesten

SKJERN KIRKE
Historisk indledning. Byen, der fik købstadsrettigheder
1957, ligger ved nordsiden af Skjernåens brede dal
nogle fa kilometer før åens udmunding i Ringkøbing
Fjord. I det gamle Skjern sogn, som var en del af
Bølling hrd., samlede bebyggelsen sig oprindelig på
de nordlige brinker tæt ved Skjern Bro, nævnt første
gang i kilderne 1338. 1 Her passerede store dele af trafikken til og fra det vestlige Nørrejylland, og den nu
forsvundne Skjern Brogård fungerede som kro og
opkrævningssted for bropenge. Kirken er rejst på hedesletten et par kilometer nord for det gamle overgangssted, ved et mindre vandløb, Kirkeåen, som
sammen med Ganer Å strømmer ud i Skjern Å. Efter

anlæggelsen af landevejen mellem Varde og Ringkøbing 1850 udviklede området nord for kirken sig i de
følgende år til en lidt større bebyggelse, og 1875 blev
Skjern station på den vestjyske længdebane, fra 1881
med forbindelse til Herning og Århus. Stationsbyens
tilvækst førte 1915 til en udvidelse af kirken.
Før reguleringen af Skjern Å 1962-69 løb åen nordligere i dalen. Den dannede til dels det søndre sogneskel og udgjorde i middelalderen grænsen mellem
Varde syssel og Hardsyssel. Stedets strategiske betydning blev understreget af det kongelige slot Lundenæs,2 hvis voldsted er bevaret i engene øst for
byen. Lundenæs len udgjorde sammen med Bøvling
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len de to vigtigste administrationscentre i det gamle
Hardsyssel og omfattede ved middelalderens slutning
Bølling, Ginding, Hammerum og Hjerm herreder.
Lenets brevkiste opbevaredes i kirken (jfr. †kiste), og
her havde lensmændene deres herskabsstol, kaldet
'kongestolen'; flere af dem satte deres præg på kirkens bygning og indretning, således Erik Krabbe
(1549-64), som forlængede koret og indsatte nye stolestader. 3 Efter lenets nedlæggelse og slottets afhændelse til private herremænd 1661 kom også flere af
disse til at gøre sig gældende ved kirkens udstyrelse.
Kirken nævnes første gang o. 1350, da Ribe Oldemoders kirkeliste anførte »Skyerne« med en afgift på
6 skilling sølv, hvilket placerer den blandt de fire
højst takserede i Bølling hrd. 4 Kirken regnedes som
kongens, indtil patronatsretten (med kaldsretten)
1661 blev overdraget til den nye ejer af Lundenæs,
Peter von Uffeln og arvingerne efter Domenicus og
Johan von Uffeln i Hamborg. 5 Kirken fulgte herefter
Lundenæs gods, som 1710-71 var stamhus for slægten
von B ü l o w (jfr. †altersølv, †alterklæder, alterstaffering 1716 og †gravskjold). 1780 købtes Lundenæs
med Skjern kirke af Niels Hansen til stamhuset Lønborggård, og de to gårde havde herefter fælles ejer.

Kaldsretten blev 1793 igen overdraget til kongen. 6 I
forbindelse med udparcelleringen af Lundenæs solgte
kammerherre Chr. F. O. Benzon 1821 en mindre del
af kirketienden til sognemændene (jfr. klokkeindskrift 1841), mens størsteparten (13/16) forblev under
Lundenæs. Efter Lundenæs' endelige udstykning ved
midten af 1800'erne tilhørte hovedparten af kirketienden Lønborggård, indtil proprietær Ernst C. Tranberg efter lange forhandlinger afhændede sine tiendeandele, hvorpå kirken overgik til selveje 1914. 7
Ved klokkeskatten 1526-28 måtte kirken afgive en
stor klokke (jfr. †klokke nr. 1). - Sognepræsten Christian Vind klagede 1545 til kongen over, at hans præstegård blev bebyrdet med 'gæstning, ægt og anden
besvær' af alle og enhver, der drog forbi. Han modtog et beskærmelsesbrev, som forbød, at der blev
krævet mere af ham, end hvad andre sognepræster
skulle yde. 8 Et tilsvarende brev udstedtes 1560 til
hans efterfølger Gregers Jensen. 9 - Ifølge sognepræsten Iver Gregersen Hemmets indberetning 1638 passerede al færdsel fra Ribe og Varde til Thy, Vendsyssel og Viborg over Skjern Bro. 1 0
En nu forsvundet, kalkmalet indskrift (s. 545)
meddelte, at der 1603 døde 107 mennesker af pest i

Fig. 2. Udsnit af matrikelkort af Vester Skjern birk, målt 1789 og kopieret 1851. 1:10.000. - Ausschnitt aus der
Katasterkarte über den Gerichtsbezirk Vester Skjern, Vermessung 1789, Kopie 1851.
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Fig. 3. Skattefund fra svenskekrigene 1657-60. Skatten, der fandtes i skibets nordmur 1915, har tilhørt sognepræsten Iver Gregersen Hemmet (s. 533). Lennart Larsen fot. 1988. - Fund aus den Schwedenkriegen 1657-60. Der 1915
in der Nordmauer des Schiffs gefundene Schatz gehörte Gemeindepfarrer Iver Gregersen Hemmet.
sognet. - Ved biskop H. A. Brorsons visitats 174411
klagede præsten Just Frederik Hammerich og den
pietistisk vakte Mikkel Knude 12 over en kro, som
herskabet på Lundenæs havde anlagt ved kirken. Degnen lod 1791 kirken rengøre både ved de tre højtider og ved andre lejligheder. 13
Skattefund fra 1657-60 (fig. 3). Under nedbrydningen af den østlige del af skibets nordmur fandtes i
febr. 1915 en skat, som må være gemt under svenskekrigene og har tilhørt den nævnte Iver Gregersen
Hemmet, præst 1633-71, og hans hustru. Fundet består af fire hængesmykker, de to af guld, syv guld-

fingerringe og syv danske og tyske sølvmønter samt
to sølvmedaljer, hvoraf den yngste er slået i Bremen
1648. I et af hængesmykkerne, med Jesumonogram,
er udsparet initialerne »IGH« for Iver Gregersen
Hemmet. Fundet, der opbevaredes i et lille skrin af
sort læder indsat i et smykkeskrin af bøgetræ, lå gemt
i murlivet kun ca. 10 cm under bjælkelaget, hvor det i
sin tid må være lagt ned fra kirkeloftet. Det opbevares i NM (inv.nr. D8661-71 og F.P. 1328). 14
Valgmenigheden for Ringkøbing og Skjern benyttede 1923-58 kirken til gudstjeneste. Den grundtvigsk
sindede valgmenighed havde egen præstebolig.
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Fig. 4. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Sylvest Jensen fot. 1947. - Luftaufnahme der Kirche und des
Friedhofs von Südosten.

Kirken omgives i dag af bebyggelse til alle sider,
bortset fra et engstykke nord for kirkegården
ned mod Kirkeåen. Byens hovedstrøg, Vardevej, anlagt 1850, løber vest for kirkegården, som
mod syd støder ud til vejen mod Ånum og Borris. Endnu ved begyndelsen af 1900'erne lå kirken næsten helt frit i landskabet, kun med en
enkelt gård som nabo mod nord og med præstegården i engene mod sydvest ca. en halv kilometer længere nede ad åen.
Kirkegården har bevaret gamle skel mod syd,
vest og nord, men er udvidet i flere omgange
mod øst, første gang o. 1890 med et areal, som
når frem til den nuværende Fredensgade.
O.1920 indviedes et selvstændigt afsnit øst for
Fredensgade, og kirkegården her er o. 1967
yderligere udvidet mod øst, hvor man inddrog
den tidligere dyrskueplads.15 Kirkegårdens æld-

ste afsnit (jfr. matrikelkortet fig. 2) var et langstrakt jordstykke, ca. 100x70 m, hegnet med
jorddiger, som var sat med marksten på ydersiden. Ved udvidelsen o. 1890 blev østdiget flyttet, og stenene herfra kløvet og brugt i diget
omkring det nye afsnit, og inden 191516 blev
også stenene i de øvrige diger kløvet. Digerne er
1998 beplantet med asketræer i en bund af bøg
og prydæbler (malus sargentii).
Indgange. Fra parkeringspladser i syd og vest
er der adgang gennem nyere indgangspartier af
granit, placeret på de gamles plads; også en nyere fodgængerlåge ud mod engen i nord synes at
stå på sit oprindelige sted. Kirkegårdens tidligere hovedindgang, en muret portal (fig. 6) med
køreport og dør, er bevaret sydøst for kirken,
hvor den indtil o. 1890 indgik i østdiget lige ved
sydhjørnet, hvorved den gav let adgang for

KIRKEGÅRD

færdslen fra Ånum og Lundenæs. Portalen er
opført o. 187817 og afløste da en ældre 'ligport',
formentlig af samme senmiddelalderlige type.
Den er i blank mur, tækket med tegl og har
falsede, rundbuede åbninger,18 som nu er uden
fløje.
Af den gamle kirkegårds øvrige †indgange
('stetter') var også den vestre udformet som en
†portal (fig. 12). Den var af munkesten, pudset
og hvidtet, og tækket med tegl. Den rundbuede
åbning var falset til begge sider.16 Inden for portalen stod en pæl, som tidligere var forsynet
med et drejeligt kors; nedrevet 1915.
Afsnittet øst for Fredensgade, 'den ny kirkegård', blev 1945 omlagt og beplantet efter forslag af havearkitekt C. Th. Sørensen. 19 Den seneste udvidelse 1967 mod øst er udformet efter
forslag af havearkitekt C. Walbjørn Christensen, Holstebro. Indgangspartiet fra Fredensgade, en port flankeret af to låger mellem murede piller, er fra 1955 og tegnet af P. Ingolf
Christensen.
Et ligkapel fra 1928 (fig. 5) i kirkegårdens østre
afsnit er ligeledes opført efter tegning af P. Ingolf Christensen. Det er et teglhængt rødstenshus med blændingsprydede, kamtakkede gavle i
nord og syd. Porten, der sidder i syd, er anbragt
i et portalfremspring. Bygningen afløste et
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Fig. 5. Ligkapel, 1928, set fra sydøst (s. 535). NJP fot.
2000. - Leichenkapelle, 1928, von Südosten.

ældre †ligkapel fra o. 1900 på kirkegården øst for
kirken, opført efter ønske af degnen. En tegning, der blev forelagt synet 1900, viste et hus
på 15x10 alen (ca. 9,5x6,3 m). 15 - Et nødtørftshus,
halvt nedgravet i kirkegårdens nordvestre
hjørne, er bygget 1948 efter tegning af arkitekterne Ejvind og F. M. R. Draiby. - Det såkaldte
'kirkehus' nord for kirkegården og vest for Fredensgade er opført 1978. Huset, der er af røde
sten og har tegltag, rummer kontorer og samlingslokaler og er udvidet 1996. 1999 er uden for
kirkegårdens nordøstre hjørne rejst et tømret
redskabshus af sibirisk lærketræ.

Fig. 6. Kirkegårdsportal, fornyet o. 1878, set fra øst (s. 534). NJP fot. 2000. - Friedhofsportal, erneuert um 1878,
von Osten.
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Kirken, der 1915 er udvidet med nyt kor og en nordre
udbygning (arkitekterne Johs. Magdahl Nielsen og
Søren Lemche), er i sin kerne en romansk kvaderstensbygning, hvoraf kun de vestre tre fjerdedele af
skibet er tilbage. Hertil er i senmiddelalderen føjet det
bevarede tårn i vest og et †våbenhus foran skibets
syddør, nedbrudt 1915. Det romanske †kor, som
sammen med skibets østende blev revet ned 1915, var
forlænget o. 1550, da også triumfmuren blev fjernet.
Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.

Den romanske kirke (fig. 14), hvoraf nu kun
dele afskibet er bevaret, var en anselig bygning,
godt 26 m lang, med lige afsluttet kor. Planen,
der kendes fra opmålinger 1883 og 1915, var regelmæssigt udstukket, idet korets østende dog
afveg en smule mod nord. Koret var kun en
anelse lavere end skibet og havde et relativt lille
tilbagespring, ca. 0,6 m, i forhold til skibet. Udformningen var den traditionelle med døre i vestre del af skibets langmure og højtsiddende vinduer, oprindelig vist i alt syv, fordelt med tre i
koret og fire i skibet. Den bevarede syddør, en
rundbuet portal, vidner om romansk arkitektur
af en vis kvalitet.

Materialer og teknik. Skibet er, som det også
var tilfældet med det nedrevne kor, opført af
veltildannede granitkvadre, mange med et rosa
skær, hvilende på en sokkel med skråkant. Facaderne består af 13 skifter, hvor de største formater er brugt forneden; det nederste skifte er
55 cm højt (svarende til 2 jyske fod). Bagmurene, som nu dækkes af et tykt lag puds, er af rå
marksten, der også er brugt som fyld i murkernen.
Skibets to tilmurede døre er anbragt en smule
forskudt i forhold til hinanden. Den søndre var i
brug til 1915, mens norddøren formodentlig er
lukket allerede i ældre tid. Den smukt udførte
syddør (fig. 9), der nu står som en blænding i
det ydre, er rundbuet og udvendig falset; det
forkrøbbede sokkelprofil løber af mod karmstenene, som danner døranslaget. Karmene er i
begge sider sat af to sten, hvoraf de nederste
måler 142 cm i højden. Døren har kilestensstik
såvel i falsen som i selve lysningen. Indvendig
var åbningen vandret afdækket og havde retkantede karme, før den 1915 blev lukket med
kvadre. Også i den vandret afdækkede norddør
(fig. 10) er skråkantsoklen ført rundt om hjør-

Fig. 7. Plan 1:300. Efter Jens Vilhelmsen og Aage Kristensen 1979, suppleret af NJP og tegnet af MN 2000. Grundriss.
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Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2000. - Die Kirche von Siidosten.

nerne. Karmene består af hjørnehuggede bygningskvadre, fire skifter i hver side. Den usædvanlige overligger (fig. 57) er en billedsten med
omløbende rundstav, som efter alt at dømme
oprindelig har været tænkt som gravsten (se
gravsten nr. 1). Højden, 35 cm, svarer til bygningens femte skifte. Stenen og murværket forekommer naturligt afpasset, og billedstenen er
derfor ikke nødvendigvis sekundært indsat,
men kan meget vel fra første færd have tjent
som overligger. Døren er tilmuret med kvadre.
Af skibets rundbuede og dobbeltsmigede
(†)vinduer er i nordsiden bevaret det vestre (af
to). Det er 73 cm bredt, målt i murflugten. Karmene er dannet af rejste kvadre, den østre svarende til højden af tre bygningsskifter, mens den

monolite overligger i vest er ført et halvt skifte
længere ned. Også sålbænken, der sidder i andet
skifte over norddørens overligger, er udført i én
sten. †Vinduet øst herfor, som forsvandt ved
ombygningen 1915 (jfr. fig. 17), var retableret i
sin romanske skikkelse i forbindelse med en
omsætning 1889. Den runde bue var udført i to
sten. På opmålingen 1883 (fig. 15) ses på samme
sted et nyere og større vindue.
Billedkvader. Østligt i skibets sydmur indgår
et reliefhoved, flyttet hertil 1915 fra korets sydside. Det frontale menneskehoved, 25 cm højt,
har spidst hageskæg, runde øjne og på tindingerne dyreagtige, vandret liggende ører.
I det indre står skibet - som tidligere også det
nedrevne kor - med fladt træloft, nu med bræd-
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dalskvindue (fig. 60), vestligt i korets sydmur,
undersøgtes 1915 af Chr. Axel Jensen. Det stod
da indvendig som en lille rundbuet og smiget
blænding med bund kun 68 cm over bræddegulvet, svarende til ca. 120 cm over korets oprindelige pikstensgulv; udvendig var alle spor gået
tabt. Vinduet målte 97x75 cm i murflugten, lysningen kun 34x11 cm. Smigene og den noget
uregelmæssige rundbue var muret af små rå sten
i kalkmørtel. Vinduets lave placering forklares
med, at nadveren skulle kunne rækkes ud til
spedalske og ekskommunikerede, som var forment adgang til kirken og måtte stå udenfor på
kirkegården. 20
†Billedkvadre. I korets nordside sås en kvader
med økseformet fordybning, mens to andre
kvadre havde dels et 'fodaftryk', dels en lille
skævt anbragt, firkantet fordybning, 7x11 cm.

Fig. 9. Skibets syddør (s. 536). NJP fot. 2000. - Südtür des Schiffs.

derne hvilende på bjælkerne, tidligere sømmet
på undersiden.15 I vestenden er bevaret fem
ældre bjælker. Af fotografier fra o. 1900 fremgår
det, at lofterne da var malet i felter.
†Kor. Ved nedbrydningen 1915 var kun korets
langmure i behold, idet østgavlen såvel som
triumfmuren (=korets vestmur) var fjernet i forbindelse med en udvidelse ved midten af
1500'erne (se ndf.). Koret synes oprindelig at
have haft i alt tre vinduer, ét i hver side, hvoraf
1915 kun nordvinduet var i behold; hertil kom et
lavtsiddende 'spedalskvindue', vestligt i sydsiden. Nordvinduet, der havde monolit overligger og sålbænk, målte 151x67 cm i udvendig
murflugt, og bunden lå 246 cm over soklen.
Under nedbrydningen 1915 fandtes i forlængelsens murliv to romanske overliggere, der må
stamme fra korets vinduer. Det såkaldte spe-

Fig. 10. Skibets tilmurede norddør. Overliggeren (jfr.
fig. 57) er formodetlig en romansk gravsten (s. 536,
570). NJP fot. 2000. - Die zugemauerte Nordtür des
Schiffs. Tiirsturz (vgl. Abb. 57) ist vermutlich ein romanischev Grabstein.
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Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Tårnet er
opført o. 1500, og senmiddelalderligt var formodentlig også det nedrevne våbenhus foran
skibets syddør. Af de omdannede og udvidede
vinduer, der ses på opmålinger 1883 (fig. 15), synes i det mindste to i sydsiden, ét i koret og ét
østligt i skibet, at have haft senmiddelalderlig
karakter med mangefalsede, indvendige sider.
Tårnet ved skibets vestende er rejst af munkesten i munkeskifte. Nederst indgår ét til tre skifter granitkvadre fra skibet, og i nordsiden er der
yderligere brugt spredte kvadre et stykke op i
mellemstokværket. Østmuren hviler på skibets
gavl, hvis øverste spids (svarende til partiet over
hanebåndene i skibets tagværk) er fjernet forud
for byggeriet. Tårnets frie facader, navnlig sydog vestsiden, er skalmuret med mindre sten, og
vestre gavltrekant er helt ommuret. 21
Tårnrummet, der siden 1915 tjener som indgangshal, åbnede sig tidligere mod skibet med
en rund bue, som 1915 blev lukket med en skillemur med en dobbelt fløjdør. De øvrige sider
optages af svagt spidsende, halvanden sten dybe
sparenicher, hvoraf den nordre af hensyn til
trappen er noget smallere end de øvrige. Rummet dækkes af et samtidigt krydshvælv med
kvartstensribber, som udgår fra hjørnerne og
mødes i en firkant. På oversiden er der helstens
overribber med trappetrin. I sydmuren er et lille
fladbuet vindue, falset i det udvendige og med
lige karme indvendig. Et tilmuret vindue i vest,
som endnu spores i det ydre, var ifølge opmålingen 1883 (fig. 15) falset til begge sider. En dør
herunder, hugget igennem muren 1889,15 er
rundbuet og indvendig smiget. Ved synet 1862
ønskedes, at tårnrummet, der brugtes som †materialrum, blev afskilret fra skibet. Skillevæggen
blev dog i første omgang ikke til noget, i stedet
blev tårnrummet tømt for materialer. 1882 opsattes en trævæg i flugt med skibets vestvæg,
efter at nogle sognebørn - formodentlig for at
forhindre træk - havde tilbudt at lade en væg
opsætte for egen regning. Denne 'bræddebeklædning i tårnbuen' ønskedes fjernet igen 1910
- nu for at skaffe flere siddepladser i kirken, men
væggen opretholdtes dog til 1915, da den afløstes af den nuværende skillemur.15
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Fig. 11. Skibets nordmur set fra vest. NJP fot. 2000. Nordmauer des Schiffs von Westen.

Man kommer op i tårnet ad en spindeltrappe i
et trappehus ved nordsiden med adgang fra
tårnrummet gennem en fladbuet dør, kun 57 cm
bred. Døren er genåbnet 1915, efter at den i en
periode, fra før 1862, 22 havde været tilmuret,
mens der var adgang til trappen gennem en råt
gennembrudt udvendig dør i trappehusets nordside, som igen er tilmuret 1965.15 Trappen, der
delvis ligger i tårnets murliv, har en tynd, rund
spindel, som er muret af formsten. Den udmunder i højde med hvælvkapperne i en noget ure-
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vestre, der er ommuret fra og med glamhullerne, prydes med to vandrette bånd. I begge
gavle, der indtil 197113 var præget af de mange
åbne bomhuller, er en rundbuet glug. Gavlene
indfattes af de hvidtede spær med synlige spærsko og -stivere. Tårnets profil fremhæves af
gavlspidsernes blyklædte 'brande', endende i en
flad knop. 23
†Våbenhuset foran skibets syddør (jfr. fig. 13),
nedrevet 1915, var en lille teglhængt bygning,
opført af munkesten i munkeskifte over en syld
af rå marksten. 16 Murene bar præg af mange reparationer, og galvtrekanten var af små mursten. Den fladrundbuede dør var falset til begge
sider og forstyrret ved dørfløjens flytning til
ydersiden. Rummet fik lys gennem lige afdækkede glugger, én i hver langside, udhugget i
1860'erne. 15 Langs østvæggen fandtes en muret
bænk, og en lignende var borthugget ved vestvæggen. Det flade bjælkeloft var ligesom tagværket fornyet i nyere tid.

Fig. 12. Kirken set fra vest med †kirkegårdsportal,
nedrevet 1915 (s. 535). Chr. Axel Jensen fot. 1915. Die Kirche mit †Friedhofsportal von Westen, Abriss 1915.

gelmæssig dør, hvis fladbue er muret med et
løberskifte over et rulskifte. Mellemstokværket
optages af rundbuede, helstens dybe spareblændinger, hvoraf den vestre er udmuret. Etagen får
lys gennem to fladbuede glugger, én i syd og én
i nord, som indvendig omgives af yngre forstærkninger. Øverst i mellemstokværket såvel
som i klokkestokværket ses hullerne efter et
bjælkelag (bygningsstillads?) med diagonalt stillede bjælker. Klokkestokværket har to rundbuede og falsede glamhuller i hver side, bedst bevaret i øst. De to vestre er ommuret og står nu
uden false. Tårnet dækkes af et blyklædt sadeltag
med gavle i øst og vest, hvoraf den østre har
bevaret sit udstyr med tre rundbuede højblændinger under to vandrette savskifter, mens den

Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ifølge
indskriften på en nu forsvundet stolegavl (jfr. s.
560f.) 'lod velbyrdig mand og gudfrygtig herre
Erik Krabbe' kirken forlænge. Han var lensmand på Lundenæs 1549-64, og arbejdet, der må
henvise til korets forlængelse, er formodentlig
udført o. 1558, hvilket årstal også var udskåret
på stolegavlen. Nedbrydningen af triumfmuren
lader sig ikke direkte knytte til korets forlængelse, men det forekommer sandsynligt, at den
er fjernet ved samme lejlighed.
†Korforlængelsens flankemure var opført af
granitkvadre, som må stamme fra den romanske gavl, hvis fundament 1915 blev påvist
7,5-8,7 m øst for triumfmuren. Den nye gavl,
ca. 4 m længere mod øst, var af røde mursten
(27x13x6 cm) muret i krydsskifte på en sokkel
af kløvede kampesten. Muren, der var to sten
dyb, savnede åbninger. Korforlængelsen havde
1883 i syd to tætsiddende, umage åbninger (jfr.
fig. 15).
†Triumfmuren var brudt ned fra tagryggen til
fundamenterne, så kun yderhjørnerne stod tilbage. Indvendig udfyldtes hjørnerne i hver side
1881 med en skorsten. Borttagning af triumfmure i tiden efter reformationen kendes flere
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Fig. 13. Kirken set fra syd før ombygningen 1915. - Die Kirche von Süden vor dem Umbau 1915.

steder, bl.a. i Brejning (Bølling hrd.) 1581, i
Herning †kirke 1593 (jfr. s. 471) og i Hunderup
o. 1569 (DK Ribe 3172). 24
Vedligeholdelse og reparationer. Ifølge kirkesynet 1700 var blytaget overalt godt og uden
'bræk', murene 'fattedes sømning' (fugning), og
træloftet behøvede 'en ringe hjælp', men ellers

sås ingen 'brøstfældighed'. 25 Biskop Mathias
Anchersen beskrev 1737 kirken som 'en stor,
skøn og velprydet kirke', 26 og også 1791 fandt
synet den i en meget god stand. Bygningen var
da få år tidligere repareret både ud- og indvendig.13 1865 lagde man bræddegulv i hele koret,
og gulvet i stolestaderne blev omlagt med mur-

Fig. 14. Møbleret plan 1:300 af kirken før ombygningen 1915. Tegnet af MN 2000 efter usigneret plan 1915,
suppleret af NJP. - Grundriss der Kirche, möbliert, vor dem Umbau 1915.
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Fig. 15. Plan 1:300 af kirken før udvidelsen. Erik Schiødte 1883. - Grundriss der Kirche vor dem Ausbau.

sten. 1883 afrensedes facaderne i kor og skib for
hvidtekalk. - De væsentligste ændringer ved
kirken forud for ombygningen 1915 skyldtes en
hovedreparation 1889-90, hvorunder store dele af
kvaderstensmurværket blev omsat, og vinduerne blev udvidet og forsynet med rundbuede
støbejernsrammer, to i korets sydside og tre i skibets, alle indfattet af nyhugne granitkvadre.15
Tagbeklædning. Tagene var før 1915 overalt
tækket med bly, undtaget våbenhuset, som
havde tegltag.
Ombygningen og udvidelsen 1915-16 gennemførtes
efter at kirken i længere tid ikke havde kunnet
rumme den voksende menighed. Kirkegangen
øgedes yderligere i disse år som følge af vækkelsernes frembrud.

For at dokumentere pladsmanglen og lægge
pres på den private kirkeejer gennemførtes 1904
en optælling af kirkegængerne. Denne viste, at
der mellem påske og trinitatis gennemsnitlig var
568 i kirke, og det i et rum, som kun havde 300
siddepladser.
Efter et foreløbigt tilsagn fra biskop og ministerium om at ville støtte en udvidelse af kirken
blev projekteringen i sommeren 1909 overgivet
til arkitekt Johannes Magdahl Nielsen. 27 Han afleverede i oktober 1909 foreløbige tegninger og
overslag, og disse blev i det store og hele bestemmende for byggeriet. 28 Den væsentligste
ændring vedrørte materialerne. I første overslag
regnede arkitekten med mure af teglsten, men
1911 tilbød landboerne at skaffe kampesten til
byggeriet på betingelse af, at stationsbyens be-

Fig. 16. Plan 1:300, tegnet under kirkens delvise nedbrydning 1915 af P. Ingolf Christensen. - Grundriss, gezeichnet zur Zeit des Teilabrisses der Kirche 1915.
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boere ville bekoste tildannelsen til kvadre. I november 1912 frasagde Magdahl Nielsen sig opgaven, hvorefter det blev overladt til arkitekt
Søren Lemche at 'forestå ombygningen på
grundlag af det udførte forslag'. På det tidspunkt var tilvirkningen af de mange kampesten,
der var samlet omkring kirken, allerede i gang.
Dette arbejde, der strakte sig over to år, blev
udført af den svenskfødte stenhugger Gustaf
Jonsson.
Søren Lemche, der benyttede P. Ingolf Christensen som konduktør, fremsendte 7. januar
1915 en beskrivelse af arbejdet, som dannede
grundlaget for licitationerne. Mens gudstjenesterne midlertidigt var henlagt til missionshuset,
nedrev man i løbet af vinteren og foråret 1915
kirkens østende og gik i gang med udvidelsen.
Arbejdet afsluttedes i hovedsagen inden jul, dog
manglede en del af inventaret. Det nye kirkerum
blev indviet 4. søndag i advent 1915.
Ved ombygningen forlængedes kirken betydeligt mod øst, hvor der opførtes et nyt korparti, jævnbredt med skibet og med tresidet afslutning. Samtidig tilføjedes en stor nordre udbygning med to selvstændige gavle ('korsarme',
'kapeller') og en forhal i syd med hovedindgang
og et ovenliggende galleri, bestemt for orglet.
De nye afsnit, hvoraf kun det afvalmede korparti er blytækt, mens korsarmene har tegltag,
er rejst af nyhugne kvadre over en skråkantsokkel svarende til kirkens oprindelige. Af de teglmurede og hvidtede gavltrekanter29 optages den
søndre af rundbuede højblændinger mellem cirkelblændinger over et savskifte, de nordre af
mindre blændinger, ligeledes over et savskifte.
Gavlene og koret prydes af blyklædte 'brande',
inspireret af dem på tårnet.
Begge de rundbuede portaler, i søndre korsarm og i østsiden af nordre udbygning, dækkes
af reliefhugne tympana, i syd med et kors flankeret af alfa og omega, i nord et anker flankeret
af to fisk. Vinduerne er rundbuede og smigede,
nordsidens store åbninger er trekoplede. I det
indre åbner det hævede og sekskantede korparti
sig mod det forlængede skib med en stor rund
bue. Den nordre udbygning åbner sig mod skibet med fire rundbuede arkader, der bæres af tre
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solide, runde piller af granit. Af disse er den
midterste, der rejser sig fra gulvniveau, kraftigere end de øvrige og oval i planet, mens de
flankerende piller hviler på murede plinte. Koret
dækkes af et syvdelt ribbehvælv, mens den øvrige kirke har trælofter med synlige bjælker.

Fig. 17. Snit 1:50 gennem skibets nordmur set mod
vest med det østre rekonstruerede vindue. Tegnet ved
murens nedbrydning 1915 af P. Ingolf Christensen. Schnitt durch die Nordmaur des Schiffs von Westen mit
östlichem rekonstruiertem Fenster. Gezeichnet zur Zeit des
Teilabrisses der Kirche 1915.
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Fig. 18. Kirken set fra nord. HW fot. 1999. - Die Kirche von Norden.

Disse ligger i samme niveau som skibets gamle
loft, og i vestenden indgår som nævnt ældre
egebjælker.
Kirken står efter ombygningen i blank mur
med undtagelse af teglstenspartierne (tårnet og
gavltrekanterne), der er hvidtede. Indvendig er
væggene hvidtede. Ved en indvendig istandsættelse 1961-62, hvorunder varmeaggregaterne
blev udskiftet, blev gulvet belagt med fliser af
kalksten. Loftsbjælkerne er malet røde, brædderne grå.
Tagværker. I skibet er kun de to vestre spærfag
gamle. De har to lag hanebånd med bladede og
tappede samlinger samt korte, lodrette stivere.
Efter aftryk i vestgavlen at dømme har skibet
oprindelig haft en noget lavere taghældning. I
tårnets tagtømmer, der er flikket til flere tider,
indgår ældre, genanvendte spær med diagonalt
anbragte udstemninger.

Opvarmning. Kirken har siden 1961 haft fjernvarme, der afløste et centralvarmeværk fra 1915.
Det gamle kirkerum var uden opvarmning, indtil der 1881 opstilledes to kakkelovne, én i hver
side af koråbningen. 13

GLAS- O G K A L K M A L E R I E R
Korets fire vinduer smykkes af glasmalerier fra
1917,30 der ifølge signaturer i det nordre vindue
er udført af glarmester Carl Møller efter udkast
af Axel Hou. Vinduerne optages nederst af bevingede evangelistsymboler med påskrifter (fra
nord): »Sanct Matthæus, Sanct Marcus, Sanct
Lucas, Sanct Johannes«. Herover ses i samme
rækkefølge: Jesu fødsel (Maria med barnet og
hvilende okse), Jesu dåb, Jesus på korset mellem
Maria og Johannes og Opstandelsen.
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Fig. 19. Indre set mod øst. HW fot. 1998. - Das Kircheninnere gegen Osten.

†Kalkmalerier. Frem til kirkens ombygning
1915-16 rummede den enkelte efterreformatoriske dekorationer, som aldrig havde været overkalkede.
1) Ældre end 1603, rester af indskrift, konstateret 1915 under nedenstående indskrift (nr. 2)
på skibets nordvæg.
2) O.1603. Vestligt på skibets nordvæg ved
pulpituret fandtes en malet pesttavle med indskriften: »I Aaret 1603 døde her i Menigheden i
en Tid af 3 Maaneder 107 Mennesker af en smitsom Pest«.31 Indskriften har et sidestykke i Snejbjerg kirke (Hammerum hrd.). Den nævnes tidligst 1769. 32 Overkalket 1916, da man i stedet
opsatte en tavle af træ med samme indskrift (let
suppleret) i kirkens nye udbygning (jfr. s. 568).
3) 1700'erne, et draperi på korets østvæg som
baggrund for altertavlen. 1865 ønskedes dekorationen på korets østre væg ommalet, således at

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

'grundformerne bliver blå'.15 Herefter kendes
draperiet, med store hængekvaste, fra fotografier (jfr. fig. 24, 54).

INVENTAR
Oversigt. Samtidig med kirkebygningen er den romanske font, mens et *vievandskar, ligeledes af granit, formentlig er noget yngre. Middelalderens senere
del er repræsenteret ved et krucifiks fra 1425-50 og en
degnestolsgavl fra o. 1500, mens tre store †helgenfigurer af S. Kristoffer, S. Kilian og (måske) S. Mauritius må have været rester af kirkens senkatolske højaltertavle. Af den første protestantiske indretning er
bevaret en interessant alterbordsforside fra o. 1575
samt et foldeværkspanel, der formentlig har hørt til et
sæt †stolestader, som vides opsat 1558 af Erik
Krabbe, der var lensmand på Lundenæs (1549-64).
Som så ofte er hovedinventaret i højrenæssancestil fra
Christian IV's tid. Mens altertavlen fra o. 1610 skyldes en flittig vestjysk snedker, er prædikestolen fra

35
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1627 et sjældent fornemt og professionelt arbejde, der
i samtiden mentes at 'kunne kappes med alle andre
prædikestole i landsbykirker'. Til de gode stolestader
fra 1633 hører herskabsstole for lensmændene på
Lundenæs fra 1642, og fra samme tid stammer otte
malerier af apostle, der har tilhørt et (†)vestpulpitur
fra 1630, og som 1941-42 er genbrugt i en rekonstruktion af pulpituret.
Alterstagerne er i barokstil fra 1650-75, og det
smukke sygesæt stammer fra o. 1700, mens kirkens
gamle †altersølv, skænket 1705 af Joachim Werner
von Bülow på Lundenæs, blev stjålet 1997. 1800'erne
er hovedsagelig repræsenteret af en klokke fra 1841,
der er støbt af P. Meilstrup i Randers og ifølge indskrift bekostet af Lundenæs' ejer C. F. O. Benzon og
nogle af sognets beboere 'som ejer af kirketienden'.
Farvesætning, istandsættelser og indretning. Kirkerummets fremtræden er bestemt af restaureringen
1915-16 samt af mindre istandsættelser 1962, da meget
træværk blev afrenset, og 1989, da staderne fik deres
nuværende opstilling under hensyntagen til opsætningen af Marcussen & Søns nye orgel i udbygningens østre del. Mens prædikestolen udmærker sig ved
en original, delvis staffering, er altertavlens bemaling
i brogede, laserende farver udført 1916 som forsøg på
genskabelse af den første staffering fra 1623 (eller
1625). Når bortses fra de nævnte pulpiturmalerier,
der er fremdraget 1930 og 1941-42, står det gamle
træinventar i øvrigt i afrenset træ.
For altertavlens og prædikestolens vedkommende
er deres renæssancestafferinger veldokumenterede, ligesom der foreligger oplysninger om altertavlens oprindelige (†)malerier og om en nystaffering af tavlen,
som blev bekostet 1716 af Joachim Werner von Bülow på Lundenæs. Ellers må viden om ældre nymalinger hovedsagelig hentes fra farveprøver på bevarede dele af (†)pulpituret fra 1630. Således er pulpiturets apostle i begyndelsen af 1800'erne blevet opmalet med en blå baggrund. 1871 blev prædikestolen
overstrøget med fernis, og 1879 var de tre gotiske
†alterfigurer kommet på loftet. 1883 fik kirken †orgel, som opsattes på (†)pulpituret i vest. I samme anledning blev pulpitur og orgelfacade overstrøget med
egetræsfarve, ligesom det skete med de nye stolebænke, der indsattes i kirken 1893. Endelig blev altertavlen 1895 nystafferet i gråt og hvidt og fik sit nuværende maleri af Emil Lund, Den trøstende Kristus
(efter Carl Bloch). Kirkerummets ældre indretning
fremgår af en møbleret plan fra 1915 (fig. 14).

ret, men fuldstændig ombygget. 1940 refereredes der til, at man 'for mange år siden' i bordet
skulle have fundet 'en helgenfigur i en blyplade'. 33 †Sidealterbord. Ved kirkens ombygning
1916 fremkom i skibets sydøsthjørne en sætning
af større marksten og regelmæssigt lagte munkesten (fig. 16), der kan have tilhørt fundamentet for et sidealter.
Alterbordets tre sider dækkes af alterpanel i fyr
fra o. 1575. Den egentlige alterbordsforside (fig.

20), 101x161 cm, smykkes af to rækker profilfyldinger med velskåret ungrenæssancedekoration.
Øvre række, med tandsnitborter ovenover, har
fire næsten kvadratiske fyldinger, de ydre med
rosetter, de midterste med knopforsiret rudeværk. Af nedre rækkes fem højfyldinger har de
to ydre tilsvarende rudeværk, ligeledes den midterste, der krones af en halvroset, mens to mellemfaldende fyldinger har dekoration med fletværk. Sidernes panel består af 1½ fag højfyldinger, nordsidens er fornyet 1915, sydsidens i behold fra o. 1575. 34
Træet står siden 1962 afrenset med spor efter
en delvis staffering på kridtgrund, der kun er få
årtier yngre end panelet, snarest udført i sammenhæng med altertavlens staffering. På sydpanelet ses arkadefelter i rød streg med halvrosetter og rudemønstre, mens alterbordsforsiden kun har spredte rester af rødt, blåt, grønt og
forgyldning samt spor af arabesker omkring de
øvre felters rosetter. Herpå kunne 1962 også
konstateres rester af en oprindelig, delvis staffering med en mønjerød temperafarve til fremhævelse af udskæringerne.35
Alterbordsforsiden er et smukt eksempel på
de såkaldte Ribeskæringer, der er udbredt i Sydvestjylland. En meget nær parallel er alterbordsforsiden i Lønborg kirke (Nr. Horne hrd.), der
muligvis skyldes samme snedker. Måske har der
været tale om den Hans snedker, som 1573 signerede prædikestolen i Henne kirke (DK Ribe
1257f.). 36

Alterbord, 1916, muret af tegl, 138x89 cm, 107

†Alterklæder. I forbindelse med altertavlens re-

cm højt. Bagsiden, med niche, 97x67 cm, 33 cm

novering 1716 skænkede Joachim Werner v. Bülow på Lundenæs (jfr. †altersølv, alterrenovering 1716 og †gravskjold) alteret et klæde af rødt
skarlagen med sølvgaloner. 32

dyb, har hvid berapning. 1916 fjernedes et †alter-

bord, der var muret og stod, skjult af alterpanel,
helt op mod korets østvæg. 1915 kaldtes det mu-
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Altertavle (fig. 21), o. 1610, et arbejde i lokal
høj renæssancestil, der må tilskrives den såkaldte
Dejbjerg-mester. Tavlen har lavt postament og
består herover af tredelt storstykke og todelt,
gavlprydet topstykke, alt med vinger, der udgøres af rulleværk med frugtklaser. Storfelterne
flankeres af flade, joniske karyatider med frugtklase og beslagværk på skaftet (fig. 23). De hviler på en kvartrund postamentbjælke, der har
beslagværk og, under karyatiderne, i alt fire
fremspring med bosse. De to ydre fremspring
løber forneden ud i et englehoved (det nordre
fornyet 1915), mens de indre knytter an til postamentfremspring med løvehoveder, som har
ring i flaben. Storfelterne rummer arkader, der
er ens, bortset fra at midtfeltets er bredere og
afsluttes med en fladbue. Bueslagene ledsages af
æggestav og bæres af pilastre med udskåret
blomsterværk, profilkapitæl og postament med
beslagværk; i sviklerne roset. Storvingerne (fig.
23) prydes af englehoveder. Storgesimsen har
frise i form af en udladende kvartrund bjælke
med beslagværk og fire fremspring med engle-
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hoved, om hvilke forkrøpper sig en overliggende kronliste med tandsnit.
Yderst på storgesimsen står nichespir med volutbøjler (det søndre fornyet) flankerende topstykket, hvis vinger med diamantbosse nærmest
knytter an til storgesimsen. Topfelterne (fig. 22)
flankeres af tre udskårne kvindefigurer, fritstående karyatider, hvis attributter karakteriserer
dem som (fra nord): Håbet, Retfærdigheden
(sværdet fornyet) og Troen (korset fornyet).
Topfelterne er kvadratiske med (fornyet) tandsnitindfatning, topfrisen brydes af tre fremspring med englehoved, og yderst på topgesimsen står som Kristussymboler en genopstanden
Fugl Føniks (i syd) og en pelikan, der fodrer
ungerne med sit blod. Herimellem rejser sig
topgavlen med en arkade, der bæres af kannelerede pilastre med profilkapitæl, mens bueslaget udgøres af et slyngbånd med kantende tandsnit.
Storfeltet rummer et maleri fra 1895,15 Den
trøstende Kristus, udført i olie på lærred af
C. Emil Lund som kopi efter Carl Blochs

Fig. 20. Alterbordsforside af fyr, o. 1575 (s. 546). HW fot. 1999. - Altartischpaneel aus Kiefernholz, um 1575.
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Fig. 21. Altertavle, o. 1610, med maleri, Den trøstende Kristus, udført af Emil Lund 1895 som kopi efter Carl
Bloch. HW fot. 1999. - Altarbild, um 1610, mit Gemälde, Der tröstende Christus, ausgeführt von Emil Lund 1895 als
Kopie nach Carl Bloch.
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»Christus Consolator« i Hørup kirke i Skåne. 37
Træværkets brogede staffering i laserende farver
er fra 1916, udført som genskabelse af renæssancestafferingen,38 der har været nogle år yngre
end selve tavlen og må dateres af et konstateret
årstal »1623« (eller 1625). Der er brugt megen
forgyldning og rødt i hele tre nuancer; rulle- og
kassetteværk står på blå bund, og derudover ses
grønt, gråt og brunt, mens figurerne har mønstrede dragter og - som englehovederne - hudfarve med røde kinder. Indskrifterne, med nyvalgte tekster i 1600'ernes sprogformer, 39 står i
gylden fraktur på mørkeblå bund, postamentets
på sort bund. I gavlfeltet læses et Jesumonogram, i topfrisen: »Icke oss Herre, icke oss, men
giff dit Naffn ære...«, i de to topfelter et fortløbende Fadervor: »Vor Fader du som est i
Him(m)elen...«. Tilsvarende er i storstykkets sidefelter fortløbende anført Nadverindstiftelsesordene, »Vor Herre Jesus Christus i den Nat...«
(1 Kor. 11,23-25), mens postamentfeltet rummer
ordene: »Huo som æder mit Kiød oc dricker mit
Blod... Ioh. 6(,56)«. Bag på tavlen læses med
hvid fraktur: »Istandsat under Nationalmuseet
fra 2. Maj til 12. Oktober 1916 Peter Kr. Andersen Maler«.
Tavlen må som nævnt tilskrives den anonyme
Dejbjerg-mester, hvis hovedværker er inventaret i Dejbjerg og S. Borris kirker, og hvis mange
arbejder fra første fjerdedel af 1600'erne er fordelt med et tyngdepunkt i området mellem
Ringkøbing og Varde.40 Nærmest står tavlen i
Vandborg kirke (Vandfuld hrd.) fra 1624 og tavlen i Skjerns nabokirke Stavning, hvis storstykke dog ikke opdeles af karyatider, men mere
traditionelt af svære korintiske søjler. Topstykkets udskårne dydefigurer findes tilsvarende på
altertavlen i Snejbjerg kirke (Hammerum
hrd.). 41 Tavlens historie kan til dels skrives på
basis af den grundige undersøgelse af farvelagene, der fandt sted 1915-16. Efter snedkerens
færdiggørelse af tavlen har den formentlig stået
nogle år med en delvis staffering (snedkerstafFig. 23. Altertavle o. 1610, udsnit med karyatide og
storvinge (s. 547). HW fot. 1999. - Altarbild, um 1610,
Ausschnitt mit Karyatide und Kartusche.

Fig. 22. Altertavle,
dyderne Håbet og
Weng fot. 2000. dem Oberteil mit den
keit.
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o. 1610, udsnit af topstykke med
Retfærdigheden (s. 547). Jesper
Altarbild, um. 1610, Ausschnitt aus
Tugenden Hoffnung und Gerechtig-
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Fig. 24. Alterpartiet 1905. Chr. Axel Jensen fot. - Die
Altarpartie 1905.

fering). Sin fulde staffering på kridtgrund har
tavlen fået 1623 (eller 1625), et årstal der er konstateret på gesimsfremspringenes sider.31 Denne
renæssancestafferings farver har i øvrigt svaret
til de nuværende.42 Topfrisen har haft forgyldt
indskrift på sort bund, postamentfeltet formentlig også. Til stafferingen hørte †malerier, hvis rester kunne undersøges 1915-16. Storfeltet havde
haft en fremstilling af Nadveren. Der var rester af
flere hoveder og dragter, en stol, en hvid dug
med tallerken, og baggrunden var gråblå med et
grønt og blåt draperi. I det nordre storfelt var
intet bevaret, på det søndre kunne blot konstateres, at der havde været et maleri, mens topfelterne havde rester af Gravlæggelsen (formentlig i nord) og Korsfæstelsen.43
1716 lod Joachim Werner v. Bülow på Lundenæs (jfr. †alterklæde, †altersølv og †gravskjold)
altertavlen forsyne med en nystaffering. 32 Den
havde blågrå grundfarve, lister og kanter var
fremhævet med hvidt, og der var forgyldning
på frugtklaser, draperier og på håret af figurer
og englehoveder; de sidste havde også hudfarve,
rødt på læber og kinder samt malede øjenbryn

og pupiller i brunt. I storfeltet har man øjensynlig bibeholdt det oprindelige Nadvermaleri,
hvorunder der blev skrevet med forgyldt kursiv
i postamentet: »Hvo Som æder mit Kiød, og
dricker mit Blod, hand bliver i mig og ieg i hannem. Joh. 6(,56)«. Topfelterne derimod fik nye
malerier malet på lærred og fæstnet på de gamle
egepaneler. I nord sås Piskningen, i syd Korsfæstelsen, og til disse motiver knyttede sig topfrisens kursivindskrift: »Se, det er Guds Lam Som
bar Verdens Synder. Joh. 1(,29)«.
Således stod tavlen åbenbart indtil 1895, da
den fik sit nuværende maleri i storfeltet og atter
blev nystafferet.15 Grundfarven var en mørkere
grå, der suppleredes med lysere gråt og hvidt på
frugtklaser, karyatider, kanter og borter; endvidere blev anvendt blåt, rødt og lidt forgyldning.
I topfelterne bibeholdt man de to malerier fra
1716. Gavlfeltet fik et kors, malet på lærred, og
det nye maleri flankeredes i sidefelterne af tilsvarende lærredsmalede symboler, gyldne på blå
bund; i nord et kors, i syd en kalk på en bog. I
postamentet gentoges indskriften fra Joh. 6,56,
men nu med gule bogstaver på et nyt bræt. Altertavlens fremtræden herefter fremgår af
Chr. Axel Jensens fotografi (fig. 24). Sit nuværende udseende har den fået med restaureringen
1916.
†Altertavle. Fra en senkatolsk høj altertavle
stammede formentlig tre store helgenfigurer af
egetræ, der endnu 1879 stod i koret. 1732-38
fremhævedes en udhugget 'St. Chilianus', som
stod ved den ene side af alteret som pendant til
en 'St. Christopher' ved den anden. Denne figur
'var næppe halvanden alen lang, så han var en
miniature, eller forbleven en dværg af en
kæmpe'. 26 1769 mentes de tre figurer at have været kirkens værnehelgener ('patroner'), og det
nævnes atter, at én skulle forestille S. Kristoffer,
en anden 'S. Chilianus', 32 dvs. S. Kilian af
Würzburg, der ellers er ukendt i Danmark. Få år
senere gav antikvaren Søren Abildgaard en kort
beskrivelse af den tredje figur, der må have været en ridderhelgen (S. Mauritius?): 'et andet billede forestillende en harnisket (rustningsklædt)
mand med kappe på, en lanse i den højre hånd
og et skjold i den venstre'. 44 1810 nævnes de tre
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Fig. 25. Sygesæt, o. 1700, med oblatæske af drejet træ
fra o. 1750 (s. 551). HW fot. 1999. - Krankengerät, um
1700, mit Hostiendose aus gedrechseltem Holz um 1750.

figurer bag alteret som levninger af den 'katolske kultus'. 45 1879 var de åbenbart kommet på
loftet, idet kirkesynet ønskede 'at de gamle gotiske altertavler' skulle restaureres og anbringes
på ny i kirken. 46
Altersølv, 1997, udført af Bent Exner (mærket
»Exner 1997«). Kalken, 25,5 cm høj, har cirkulær fod og hældetud, disken er glat, tvm. 20 cm.
Sammenhørende med altersølvet er en alterkande, 22 cm høj, mens en oblat æske også skyldes
Bent Exner, men er skænket 1977 og bærer indskriften: »Skænket til Skjern kirke 1977 af Edith
og Hugo Holmstoel«. Æsken hører til et altersæt, der blev stjålet 1997. Kirken har endvidere
en løs disk fra 1935, tvm. 16 cm, fanen med graveret kors og »SK«, bagsiden med Københavnsmærke og årstallet »1935«. En †oblatæske af sort
porcelæn med guldkors anskaffedes 1876;15 tilsvarende †alterkande fandtes endnu 1915.
†Altersølv. 1) 1700 konstaterede synet, at kirkens forgyldte kalk og disk 'for nogen tid siden
var bortstjålet'. 25 2) 1705, skænket af Joachim
Werner von Bülow på Lundenæs (jfr. †alterklæde, alterstaffering 1716 og †gravskjold). Kalken, 26 cm høj, havde cirkulær profileret fod og
en pæreformet knop. På bægeret var graveret et
Bülow-våben i 'oval enevoldsbarok kartouche,
holdt af fugle med ring i næbbet og kronet af
femtakket adelskrone'. Herunder fandtes ind-
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skriften: »Anno 1705 / d. 24.Junii«. På diskens
overside var graveret samme våben, på undersiden samme tidsfæsteise. Hverken kalk eller
disk bar stempler.16 Stjålet 1997. 3) 1977, udført
af Bent Exner, svarende til oblatæsken (jfr. ovf.)
og med samme givere. Stjålet 1997.
Sygesæt (fig. 25), o. 1700. Kalken, 13 cm høj,
har sekstunget fod og knop i form af en let fladtrykt kugle med støbte, pånittede englehoveder.
Det nedre skaftled er konisk, det øvre cylindrisk, og det halvkugleformede bæger smykkes
af graverede bølgelinjer. Disken, tvm. 9 cm, er
glat, undersiden med spor af en oblatbeholder,
der har kunnet skrues på. Få årtier yngre, vel fra
o. 1750, er en drejet oblatæske af blødt træ, tvm.
5,5 cm, 2 cm høj, mens en glasflaske til vinen
må være fra o. 1920 ligesom sygesættets futteral
af sortmalet træ.
Alterstager (fig. 26), 1650-75, 46 cm høje, balusterformede og meget svære. En syvstage af
mahognitræ er fra o. 1900, 51 cm høj, og bag
alteret står to nyere gulvstager af sortmalet jern
beregnet til tre lys.

Fig. 26. Alterstager, 1650-75 (s. 551). HW fot. 1999. Altarleuchter,
1650-75.
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Fig. 27. Døbefont, romansk, af granit (s. 552). HW

fot. 1999. - Romanische Granittaufe.

Alterkrucifiks, 1915, med figur af sølv (35 cm
høj) på kors og sokkel af sortlakeret træ, samlet
højde 77 cm. På soklen er fæstnet en sølvplade
med graveret skriveskrift: »Gave til Skjern
Kirke fra københavnske Menigheder 19/12
1915«.47 Siden 1989 opsat på vægkonsol ved fonten; oprindelig på alterbordet.

Fig. 28. Døbefont, detalje af foden med indristet or-

namentik (s. 552). HW fot. 1999. - Taufe, Teilansicht
des Fußes mit eingeritzten Ornamenten.

Alterskranke, 1916, i hesteskoform, med udsavede bosseprydede balustre. Håndlisten er fornyet i teaktræ, resten malet med grågrøn farve,
der suppleres med lidt lyserødt, blåt og forgyldning. En †alterskranke fra o. 1863 var halvcirkulær og havde slanke stivere med midtknop (jfr.
fig. 14, 24). 15
Messehagler. 1) 1912,15 af rødt fløjl med gyldent kors på rygsiden og kantning med guldagramaner. 2-5) Nyere i liturgiske farver.
Døbefont (fig. 27), romansk, af granit, 98 cm
høj, tilhørende den nordvestjyske type (Mackeprang, Døbefonte 164). Foden, af rødlig sten, har
form af en enkel søjlebase med høj plint, hvorpå
der findes en indhugget utydelig dekoration
med bueslag. To nabofelter har en bue i dobbeltkontur, to andre tilsvarende buer, hvortil der
slutter sig knopagtige blade (fig. 28). Kummen,
tvm. 75 cm, er af en mere grålig sten. Undersiden har de for typen karakteristiske bægerblade, mens mundingsranden ledsages af en attisk profil, hvis øvre led er erstattet af platte.
Åbningen har lågfals, og fordybningen er harmonisk med næsten lodrette sider. Fonten står
siden 1989 i skibets nordøsthjørne. Før 1916
havde den plads foran alteret, inden for alterskranken (jfr. fig. 14, 24), og 1916-89 stod den i
et dåbsrum foran skibets nordre staderække.
Dåbsfad, 1945, af sølv, tvm. 42,5 cm, med firpasformet fordybning og på fanen en omløbende versalindskrift: »I Guds Faderens og Sønnens og den hellige Aands Navn«. På fanens underside står tilsvarende: »Skjern Sogns Kvinder
skænkede i Taknemlighed for Freden 5. Maj
1945«. Endvidere læses med mindre versaler:
»Leveret af M. Christensen & Søn, Karen Jensen
og Laurids Larsen. Udført af A. F. Rasmussens
Sønner og tegnet af S. Fritz. Fad 1566 Gram«.
En tilhørende dabskande, 35 cm høj, har lille kors
på korpus og under bunden tilsvarende indskrift: »Skjern Sogns Beboere skænkede i Taknemlighed for Freden 5. Maj 1945«.
Et ældre dåbsfad af messing er fra o. 1850, glat,
tvm. 45 cm; nu i kirkehuset sammen med en
ældre dåbskande af tin fra 1863, 25,5 cm høj. 15
Den har svajet korpus og hank samt hvælvet låg
med afbrækket knop.
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Et *vievandskar (fig. 59) er af rødlig granit i
form af en uregelmæssigt kantet sten, tvm. 69
cm, 41 cm høj, med halvkuglefordybning, tvm.
37 cm, 18,5 cm dyb. 48 Karret nævnes 1810 på
kirkegården som »en Steen som synes i de catholske Tider at have været brugt til et Vievands-Kar, men den er meget beskadiget«. Alligevel ville den daværende præst sørge for, at
stenen blev bragt ind i kirken. 45 1915 beskrev
Chr. Axel Jensen karret, der var opsat i præstegårdshaven. Samme år blev stenen ført til en
have i Nygade, hvorfra den siden er bragt til
opstilling i en sommerhushave i nærheden af
Dejbjerg. 49
Korbuekrucifiks (fig. 29), 1425-50, korset fornyet. Kristusfiguren, 141 cm høj, hænger i næsten vandret udstrakte arme med parallelle ben
og fødderne drejet ind over hinanden. Hovedet
(fig. 30) er sunket ned mod højre skulder, håret
er langt og fyldigt med en glat overflade, og det

Fig. 30. Den korsfæstedes hoved, udsnit af korbuekrucifiks, 1425-50 (s. 553). HW fot. 1999. - Das Haupt
des Gekreuzigten, Ausschnitt aus dem Triumphkreuz,
1425-50.

Fig. 29. Korbuekrucifiks, 1425-50; korset fra 1864 (s.
553). HW fot. 1999. - Triumphkreuz, 1425-50; das
Kreuzholz von 1864.

korte skæg er tvedelt. Brynene er trukket sammen i smerte, øjnene må opfattes som lukkede,
og den lange næse har en slank og skarp ryg.
Kroppens smerte er understreget ved det indtrukne underliv og den udspændte hud. Lændeklædet er kort, føddernes naglegab deformeret
af kroppens vægt; det samme ses ejendommeligt
nok ikke på hænderne. Figurens bagside har ingen udhuling, ligesom den almindelige nedboring i issen savnes. Træet har enkelte suppleringer (venstre storetå) fra en restaurering 1864, da
korstræet fornyedes i glat, lakeret egetræ. Samtidig fik figuren en mørk bemaling, der er fjernet ved den seneste istandsættelse 1962. 50 Når
det forud for restaureringen 1864 hed sig, at det
nye (nuværende) kors skulle have 'almindelig'
form, kunne det tyde på, at det hidtidige kors
havde været middelalderligt med særskilte endefelter. Krucifikset hang på skibets nordvæg over
for prædikestolen både før og efter 1864, da der
fæstnedes et siden forsvundet skriftbånd med
»INRI« til øvre korsarm (jfr. fig. 54). 15 1916 ophængtes det på skibets sydvæg, og 1962 fik det
sin nuværende plads på sideskibets vestvæg.
Et †korgitter med fløjdøre skal have været fra
1600'erne, men var 1940 'for flere menneske-
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Fig. 31. Prædikestol, 1627, tilskrevet billedskæreren
» B N V K « , opsat af herredsfoged og herredsskriver
Erik Pedersen i Ganer på kirkens bekostning (s. 554).
HW fot. 1999. - Kanzel, 1627, dem Bildschnitzer
»BNVK« zugeschrieben, von Vogt und Hardesschreiber
Erik Pedersen in Ganer auf Kosten der Kirche aufgestellt.

aldre siden nedtaget og siden vistnok helt forsvundet'.51
Prædikestol (fig. 31-32), 1627, et fornemt højrenæssancearbejde, der er opsat af herredsfoged
og -skriver Erik Pedersen i Ganer (jfr. gravsten
nr. 2) på kirkens bekostning, og som må tilskrives billedskæreren »BNVK«. Stolen har fem
fag arkadefelter med reliefscener af Jesu liv, af
hvilke det ene danner en kort bro til opgangspanelet, der nu er opsat uden trappe bagved.
Felterne flankeres, på en baggrund af fladsnitsranker, af korintiske frisøjler, hvis prydbælte har
beslagværk under spinkel skælbort. Arkaderne
bæres af joniske halspilastre med beslagværk og
hængeklæder på skafterne, mens bueslagene ledsages af æggestav og midtdeles af en volutkonsol med dukatbort. Sviklerne rummer vekselvis

englehoveder og engle, der ligger nøgne i fuld
figur og holder en sejrskrans hen over scenen.
Forneden har fodfelter med stærkt forkortede
versalindskrifter form af rulleværkskartoucher
med frugtklaser under en tandsnitliste. Indskrifternes tre til syv versaler kan opløses som små
forklaringer til felternes motiver ovenover. Reliefferne beskrives fra opgangspanelet med anførelse og opløsning af fodfelternes tilhørende
indskriftforkortelse: 1) Bebudelsen, efter Hendrich Goltzius gennem stik af Adriaen Collaert. 52 Maria, der knæler til højre ved sin læsepult, fører bevæget venstre hånd til hjertet og
vender sig halvt mod Gabriel, som træder magtfuldt ind på en pude af skyer. Ærkeenglen holder i højre hånd en buket af liljer, mens den oprakte venstre peger op imod Helligåndsduen,
der viser sig øverst i sky- og strålekrans; bag
Maria ses en skranke med hængedraperi. I fodfeltet: »OM.MI.B.E.L.« (Om Marias bebudelse). 2) (Fig. 33) Jesu Fødsel efter Marten de
Vos gennem et Wierix-stik. 53 Det nøgne barn
ligger midt i forgrunden på en perspektivisk set
krybbe. Til højre herfor knæler Maria, til venstre en engel, mens endnu en engel samler hænderne i bøn ved krybbens hovedgærde. Foran
Maria ses det forreste af en liggende okse, bag
hende stikker et æsel hovedet i vejret, og i baggrunden til venstre står Josef sidevendt med en
højtfattet stav og et tændt vokslys. Stalden er
fremstillet som fornem romersk arkitektur med
en detalje, som ikke kendes fra forlægget, og
som ligner en stige. I fodfeltet: »OM. C.F.«
(Om Kristi fødsel). 3) (Fig. 35) Korsfæstelsen.
De to røvere flankerer korset (med »INRI«bånd), ved hvis fod Maria Magdalene knæler,
mens Maria og Johannes står sørgende til højre.
Til venstre for korset står Longinus i romersk
soldaterdragt i færd med at stikke sit spyd i siden på Jesus. I fodfeltet: »OM. C.K.« (Om Kristi korsfæstelse). 4) Gravlæggelsen (jfr. fig. 32).
Syv personer står eller sidder bag det nøgne lig,
hvis ben hviler på den åbne sarkofag, mens tornekronen og de udtrukne nagler er lagt på jorden foran. To personer bærer salvekrukker, og
umiddelbart bag Jesus sidder Maria støttet af J o hannes og slår fortvivlet ud med armene. I fod-
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Fig. 32. Prædikestol, 1627, kurven (s. 554). HW fot. 1999. - Kanzel, 1627.

feltet: »OM. C . B . G . « (Om Kristi begravelse).
5) (Fig. 34) Opstandelsen. Kristus, med sejrsfane og højre hånd løftet velsignende, står i
triumf på kanten af sarkofagen, foran hvilken
ses fem mere eller mindre lamslåede soldater.
Kristus har en engel ved sin side, og baggrunden
udgøres af et kirkegårdsgærde. I fodfeltet:
»OM. C.O.S.« (Om Kristi opstandelse).
Postamentet har profilgesims med tandsnit og
under storsøjlerne volutbøjler, der prydes af

vekselvis kvinde- og løvehoved (fig. 62). Af felterne rummer det første en stiftelsesindskrift
med versaler. De øvrige postamentfelter har relieffer af evangelisterne, der sidder med deres
pulte og symbolvæsner under arkaderækker Johannes dog i fri luft. Som forlæg er benyttet
stikkene i Piscatorbibelen, som også findes i Frederik II's danske bibel fra 1589. 54 1) (Fig. 37)
»Anno 1627 lod Erick Pederson i Ganer dene
Predickstol opsete paa Kierckens Bekaastning«.
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Fig. 33-34. Prædikestolsfelter 1627 (s. 554f.). - 33. Jesu Fødsel. 34. Opstandelsen. HW. fot. 1999. - Kanzelfelder
1627. Christi Geburt. Die Auferstehung.

2) Mattæus sidder til venstre, skrivende, den
knælende engel holder bogen for ham, og bag
englen ses pulten med nok en bog og et blækhus. 3) Markus sidder til højre med bogen på
pulten, mens den store løve ligger til venstre. 4)
Lukas skrivende som Markus, men i en spejlvendt opstilling. 5) Johannes sidder på øen Patmos og skriver med ørnen ved sine fødder.
Træer omgiver ham, og til højre ses Åbenbaringens ny Jerusalem, der her er blevet til en lille
klynge af huse.
Gesimsens underside har svajede bosser, arkitraven ledsages af perlestav, kronlisten af æggestav, og over søjlerne brydes frisen af bøjlefremspring med rulleværk; hvert andet fremspring krones af en pelikan, der som et billede
på Kristi offer hakker sit eget bryst til blods.
Hængestykkerne udgør kartoucher med rulleværk, som flankeres af englehoveder under
hjørnerne. Den svajede underbaldakin har et
elegant, skarpt afsæt og i stødene profilribber,
der forneden ender i en hængekugle. Opgangspanelet har rombefelter i to fag med flankerende
joniske halspilastre, og postament og frise er ud-

styret med pyramidebosser til markering af fagdelingen. Panelets nedre hjørnespids er afsavet i
forbindelse med en sænkning af prædikestolen.
Den store himmel har ud mod rummet fem fag
(fig. 36), hvis frise brydes af bøjlefremspring
med vekselvis kvinde- og englehoved. Herunder udgøres hængestykkerne af elegant gennembrudt rulleværk med små udskårne motiver i
oval medaljon. Der er tale om fremstillinger af
menneskets sanser, hovedsagelig i skikkelse af
dyr, skåret efter forlæg af en nederlandsk serie af
stik, der er udført 1561 af Cornelis Cort efter
Frans Floris. 55 Fremstillingerne, der ikke medtager hørelsen, men til gengæld viser følesansen
to gange, beskrives fra øst (fig. 38-41): 38) Synet
(visus) vist ved en ørn. 39) Følesansen (tactus)
vist ved en båd. 40) Lugtesansen (odor), vist
som en hund med en blomstervase. 41) Smagen
(gustus) vist ved en abe, der spiser en frugt samt
følesansen svarende til 39. 56 Himlens kronliste
følges af pærestav, og topstykkerne udgøres af
meget store rulleværkskartoucher med et englehoved i medaljon (ét er faldet af). Mellem topstykkerne står på himlens hjørner putti, som

INVENTAR

Fig. 35. Korsfæstelsen, prædikestolsfelt, 1627 (s. 554). HW fot. 1999. - Die Kreuzigung, Kanzelfeld, 1627.
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Fig. 36. Prædikestol 1627, udsnit af himlen (s. 556).
HW fot. 1999. - Kanzel 1627, Teilansicht des Schalldeckels.

bærer symboler på Kristi lidelse og sejr (fra øst
basun og nagle, palmegren samt to gange palmegren og basun). Himlens loft (fig. 61) har stor
roset i et ophøjet midtfelt, der har samme sekssidede form som himlen selv, og som endvidere
gentager et tandsnitmotiv, der følger loftets
ydre kant. Herimellem danner radiære profillister et kassetteloft med tæt løvværk, som er skåret i ganske lavt relief.

Fig. 37. Prædikestol 1627, postamentets stiftelsesindskrift (s. 555). HW fot. 1999. - Kanzel 1627, Stiftungsinschrift im Postament.

Træværket har original, delvis staffering, der
aldrig har været overmalet. Figurer og engle har
hudfarve, og detaljer og sirater er fremhævet
med rødt, grønt, gråt, sort, sølv og forgyldning, mens felterne på opgangen og underbaldakinen er udfyldt med mauresker, som vekselvis
står hvide på rød bund og røde på hvid bund.
Søjleskafterne er rødmarmorerede, himmelloftets bladværk er fremhævet med rødt, og de
egentlige indskrifter står i forgyldt fraktur på
sort bund. I kurvens frise læses: »O at du vilde
mercke mine bud, saa skulde din Fred bliffue
lige som en Vandflod Oc din Retuished lige som
Haffsens Bølger. Esai: 48(,18)«, og på himlens:
»Raab høyt spar icke Opløfft din Røst som en
basune oc kundgiør mit folck deris offuertredelse oc iacobs hus deris Synder. Esai 58 (,1)«.
Endelig har opgangspanelet indskrifter med
sorte versaler direkte på træet. I postamentet læses »Hielp Mig Guds Søn«, på gesimsen de græske ord 'Kend dig selv', gentaget på latin, »Nosce te Ipsum« og på dansk, »Kende dig Selff«.
Endnu hen ved 50 år efter opsætningen fremhævede Resens Atlas, at Skjern kirkes prædikestol »kunne kappes med alle andre prædikestole
i landsbykirker«. 57 Som det fremgår af stiftelsesindskriften, lod Erik Pedersen i Ganer stolen udføre for kirkens midler, formentlig i rollen som
kirkeværge. Det er således ikke muligt at pege
på nogen højerestående stifter, hvis forbindelser
kunne forklare forekomsten af et så udsøgt arbejde; men forholdet kan have at gøre med kirkens placering ved alfarvej og dens position som
sognekirke for lenssædet Lundenæs.58 Billedskærerens øvrige kendte værker, altertavlerne i
Asmild ved Viborg fra 1625, i Sall (Viborg amt)
fra 1626, i Hee (Hind hrd.) fra 1635 samt i Gudum (Skodborg hrd.) fra 1640, knyttes i væsentlig grad sammen ved en fælles kreds af adelige
stiftere. 59 Mesteren, hvis formodede initialer
»BNVK« er indskåret på bagsiden af Sall kirkes
altertavle, har formentlig været elev af Claus
Lauritzen i Kolding (†1630), og værkernes udbredelse antyder, at han kan have haft sit værksted i Viborg. 60
Prædikestolen har ikke fået ny- og opmalinger ud over en hvid og blegrød overmaling af
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himlens loft og en gennemført strygning med
fernis 1871, da prædikestolen også blev befæstet
og fik påsat manglende trædele.15 Frem til 1916,
da disse lag blev fjernet, havde stolen sin plads
ved skibets sydvæg (fig. 14, 54), hvor fotografier viser den med stofbeklædning af gesimsen
og et stærkt præg af den mørke fernis. Med
istandsættelsen 1916 har prædikestolen fået sin
nuværende fremtræden og opstilling ved skibets
sydvæg med adgang fra det bagved liggende
præsteværelse.61
Stolestaderne (fig. 42f.) er i deres kerne fra
1633, selve bænkene dog fra 1893, mens staderne
i udbygningen er kommet til 1916. Hele 54
smukke renæssancegavle er i behold, 117 cm
høje, udført af planker med påsat dekoration.
De har to lidt forskellige udformninger, der
knytter sig dels til mandssiden i syd, dels til
kvindesiden.62 Alle gavlene har over en profilfylding en arkadefylding med gnidret beslagværk og et hesteskoformet bueslag, hvor vederlagene næsten når sammen. Herover formidler
en halsindskæring overgang til et trekantet topstykke med æggestavslister. På kvindegavlene er
indskæringen forbundet med skuldervolutter,
som flankerer en volutbøjle med semikolontegn, hvorover en tandsnitliste danner overgang
til topstykket (fig. 50). I syd er halspartiet enklere udsvejfet med fladsnitornamentik. To
mandsgavle (sydsidens nr. 2-3) bærer på halspartiet årstallet »1633« flankerende skjolde med
initialerne »PC« over sammenskrevet »CP«, og
»CP« over sammenskrevet »CPS« (fig. 43a-b).
To gavle i kvindesiden overfor har tilsvarende
en fortløbende indskrift med skråtstillede reliefversaler: »Stafen Nielssøn Skrifver paa Lundernes / Anno 1633 er dese Stole ind sat paa Kirkens
Bekost« (fig. 44a-b). Til gavlenes østkant er
1916 fæstnet et udsavet ornamentstykke med
Fig. 38-41. Prædikestolens himmel, 1627, motiver repræsenterende menneskets sanser (s. 556). 38. En
ørn, synet. 39. En båd, følesansen. 40. En hund med
blomstervase, lugtesansen. 41. En abe spiser en frugt,
smagssansen. HW fot. 1999. - Schalldeckel der Kanzel,
1627, Darstellungen der menschlichen Sinne. 38. Adler:
Sehen. 39. Boot: Tasten. 40. Hund mit Blumenvase: Riechen. 41. Affe beim Essen einer Frucht: Schmecken.
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Fig. 42. Indre set mod vest. HW fot. 1999. - Das Kircheninnere gegen Westen.

volut, der har til formål at skjule den moderne
sædebreddes misforhold til de smalle gavle.
Nordsidens stolestader er også imod sideskibet forsynet med gavle, af hvilke fem er gamle
kvindegavle. Endelig tilhører det nordre forpanel stadernes gamle kerne, omend dets syv fyldingsfag er ret stærkt fornyede. Sydsidens forpanel (265x87 cm) må være endnu ældre, måske
fra 1558 (jfr. ndf.), idet det udgøres af seks fag
velskåret foldeværk, som man brugte det i
1500'erne (fig. 47). Gavlene står siden 1916 i
blank eg, bænkene har en lysegrøn bemaling
med ryglæn i okker og gråt svarende til forpanelerne.
1791 var der ifølge et syn ingen mangel på
stolestader i kirken. 13 1862 opsatte man †hatteknager over mandfolkestolene (jfr. fig. 54), 1863
måtte to rygstød i sydsiden fornyes, og 1865
blev fire kvindestole forsynet med lukkede rygstød, ligesom deres sæder blev gjort bredere.

1893 fornyede man stadernes bænke 'undtagen
den øverste på begge sider' og gav dem egetræsfarve som en afstemning til de bibeholdte
gavle.15 1904 fandtes der 300 pladser i kirkens
stader, hvis opstilling og fremtræden fremgår af
den møblerede plan 1915 (fig. 14) og af ældre
fotografier (fig. 54). Ved nyopstillingen 1916 opsattes staderne i den nye udbygning i tre tværgående rækker, mens der i skibets nordre stolerække indrettedes et dåbsrum, der var kantet af
panel og skæringer fra herskabsstolene og fra
(†)præste- og (†)degnestolene (jfr. ndf.). 1962
blev stoleværkets gamle træ afrenset, og ved en
ny istandsættelse 1989 har man på bekostning af
dåbsrummet genetableret skibets lange staderækker og indskrænket udbygningens stader til
den nuværende ene række parallel med skibets.
†Stolestader, 1558. 1769 læstes på en kirkestol
'at Erik Krabbe 1558 lod forsyne kirken med
nye skamler'(dvs. stole), 32 en indskrift, der 1810
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blev gengivet således i degnens afskrift: »lod
velbirdig mand oc gvdfrictig Herre Erick Krab
forleng kircken oc Lod giør niit skam(m)eler
gvd til ere Ma(n)ge til salighed amen«. Som
overskrift har afskriveren angivet »ano omi
1558«, omkring hvilket der også anføres »Bids«
og »MM«. 4 5 Fra dette stoleværk stammer formentlig det foldeværkspanel, der nu tjener som
forpanel i skibets sydside (fig. 47, jfr. ovf.). Ligeledes synes tre gavle med dobbelt neglesnitsvolut at have fundet genanvendelse i (†)præsteog degnestolene (jfr. ndf.). Præstestolens ene
endegavl (jfr. fig. 63) er endnu bevaret, mens
degnestolens er forsvundet efter 1916.
Herskabsstole (fig. 45), 1642, dobbelte, med
høje gavle og låger imod midtgangen, nye
bænke og sidepaneler fra 1916 samt baggavle,
der er nogenlunde samtidige med stolene, men
oprindelig ikke hører sammen med dem. De fire
næsten ens gavle imod midtgangen er 161 cm
høje, udformet som en planke med påsat dekoration i tre felter samt et afsluttende topstykke. Af felterne, der adskilles af vandrette
profiler, danner det nedre et mønster af pyramidebosser. Det følgende har form af en rulleværkskartouche med frugtbundt i en højoval
laurbærkrans, mens det øvre udgør en hvælvet
medaljon med Christian IV's monogram »C4«
omkranset af valgsproget »RFP« (fromhed styrker rigerne) og årstallet »(16)42« (årstallet
mangler på den ene gavl). Indskriftsmedaljonen
flankeres af joniske halspilastre og bærer en kroneagtig opsats med æggestav, volutter og bladværk. En tandsnitliste danner overgang til topstykket, der udgør en rulleværkskartouche omkring et englehoved. Lågerne har to profilfyldinger med kraftige lister, der er fornyet på den
søndre stol, samt et udsavet topstykke i udsvejfet form, der må være en tilføjelse fra
1700'erne. 63
De to vestlige baggavle er af fyr, 176 cm høje,
med udsavet kartouchetopstykke og en påsat pilaster, der har udskåret beslagværk samt plint
med diamantbosse. Topstykkets udskårne rulleværk har i midten et løvehoved, hvis ansigt nu
er skåret bort. De to østre baggavle, 161 cm
høje, er lidt enklere med kannelerede pilastre og

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

'iLkl'iillHW I

Fig. 43a-b. Stolestader 1633 (s. 559). a. Mandsgavl. b.
Mandsgavl med årstal og skjold med initialer. HW
fot. 1999. - Gestühl 1633, Wangen der Männerseite, eine
mit Jahreszahl und Wappen mit Initialen.

Fig. 44a-b. Stolestader 1633 (s. 559), gavle med årstal
og navn på kirkeværgen Stefan Nielsen, skriver på
Lundenæs. HW. fot. 1999. - Gestühl 1633, Wangen mit
Jahreszahl und Namen des Kirchenpflegers Stefan Nielsen, Hardesschreiber und Vogt von Lundenæs.
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et kartouchetopstykke med glat udformning.
Herskabsstolene står i renset træ siden 1962, da
et brunt laklag fra 1916 fjernedes.
Stolene stod 1769 forrest i skibet og kaldtes
»Kongens Stool«, 32 vel på grund af Christian
IV's navn og valgsprog. De havde samme placering 1870, da stolene af hensyn til nadvergæsterne blev gjort lidt smallere, 'dog således at
billedskærerarbejdet ikke fordærves'. 15 I denne
indskrænkede skikkelse ses stolene på den møblerede plan 1915 (fig. 14), mens fotografier fra
samme tid viser dem med mørk egetræsmaling
og de oprindelige baggavle, hvis toppe har karakter af høje rulleværkskartoucher med midtbosse. 1916 blev stolene skilt ad. De gamle baggavles toppe, 61 cm høje, kom på loftet (fig.
46), mens forgavle og låger anvendtes som pryd
for et dåbsrum i skibets nordside midt for det ny
sideskib. De placeredes flankerende dåbsrummets åbning mod skibets midtgang, mens fire
gavle fra (†)præste- og (†)degnestolene anbrag-

Fig. 45. Herskabsstol for Lundenæs, 1642, i ældre tid
kaldt 'kongens stol' (s. 561). HW fot. 1999. - Herrschaftsstuhl für Lundenæs, 1642, früher 'Königsstuhl' genannt.

Fig. 46. Herskabsstol 1642, topstykker fra de oprindelige baggavle (s. 562). Jesper Weng fot. 2000. Herrschaftsstuhl 1642, Oberteile der ursprünglichen hinteren Wangen.

tes ved dets nordre afgrænsning. Arrangementet
fik som det øvrige stoleværk en brun lak, der
afrensedes 1962. Endelig brugtes de nævnte
gavle fra (†)præste- og (†)degnestolen som nye
baggavle 1989, da herskabsstolene fik deres nuværende opstilling.
†Herskabsstole, 1625-50, for gården Oldager.
Stolene nævnes 1769 med fædrene og mødrene
våben for Henrik Lange til Vester Oldager
(†1650) og hans hustru Ellen Skram. 64 En tegning, udført af antikvaren Søren Abildgaard i
hans notebog, viser alle fire våbener med deres
hjelmtegn og vedføjede versaler: »HLF, HLM,
ESF, ESM« for Henrik Langes fædrene, Henrik
Langes mødrene, Ellen Skrams fædrene og Ellen Skrams mødrene. Ifølge Abildgaard stod
stolene 'længere nede i kirken' end Lundenæs'
stole. 65
(†)Præstestol (fig. 63), o. 1800, i korhjørnet
nord for alteret, hvor den ses på planen 1915 og
på fotografier fra samme tid (fig. 14, 24). Heraf
fremgår, at den nogenlunde kvadratiske stol var
slået sammen af genbrugte stoledele fra renæssancetiden. Præstestolen, der havde indgang fra
alteret i syd, lukkedes i vest af to fag glat fyldingspanel med to flankerende renæssancegavle,
der nu udgør baggavle i herskabsstolene (jfr.
ovf.). To mindre gavle imod korets østvæg var
af ungrenæssancetype med en opstående akantusspids mellem to store neglesnitsvolutter. Sto-
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len, der 1869 fik egetræsmaling,15 blev nedtaget
1916, men er for en væsentlig del bevaret. De to
forgavle brugtes i dåbsrummet til 1989 og tjener
nu i herskabsstolene (jfr. stoleværk). Af de to
baggavle er den ene i behold på kirkeloftet (jfr.
†stolestader), hvor også en god del af panelværket er hensat.
En degnestol er 1916 udført som en helt enkel
bænk med genbrug af en sengotisk gavl fra o.
1510 (fig. 48-49), 129 cm høj, der stammer fra en
ældre (†)degnestol (nr. 1). Den smukke gavl
prydes af et profilindrammet felt med biskop
Ivar Munks reliefskårne våben og afsluttes af en
nu afbrudt spirprydelse; af våbenets tre roser er
den ene næsten ødelagt. Degnestolen, i blank
eg, står ved korets nordvæg.
(†)Degnestole. 1) O. 1510, bevaret er alene en
gavl med biskop Ivar Munks våben (fig. 48-49),
der er genbrugt i den nuværende degnestol fra
1916, og som oprindelig må have været bænkegavl i den sengotiske degnestol. 2) O.1800, i
korhjørnet syd for alteret, opsat som en næsten
identisk pendant til præstestolen i nord. Fortil
afsluttede to høje renæssancegavle, der nu danner baggavle i herskabsstolen (jfr. ovf.). Bagtil
mod korets østmur stod i nord den middelalderlige gavl med Ivar Munks våben (jfr. ovf. og

Fig. 47. Udsnit af stolepanel med foldeværk, muligvis 1558 (s. 561). Jesper Weng fot. 2000. - Teilansicht
vom Gestühlspaneel, vermutlich 1558.
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Fig. 48-49. Degnestol 1916, genbrugt gavl fra ældre
(†)degnestol, o. 1510, med våben for biskop Ivar
Munk (s. 563). 48. Helhed. 49. Udsnit med våben.
HW fot. 1999. - Küsterstuhl 1916, wiederverwendete
Wange aus älterem (†)Küsterstuhl, um 1510, mit Wappen
von Bischof Ivar Munk.

fig. 48-49), i syd en †gavl af ungrenæssancetype
som de to i (†)præstestolen (jfr. fig. 63). Degnens stol, der fik egetræsmaling 1869,15 blev kasseret 1916, bortset fra tre gavle. Af disse blev
middelaldergavlen genbrugt i den nuværende
degnestol, højrenæssancegavlene brugtes først i
dåbsrummet, 1989 i herskabsstolene.
†Kiste. 1606 henstod Lundenæs lens breve i en
kiste i Skjern kirke og var ikke forvaret tilbørligt. 66 Et †gevcerskab til landmilitsen med plads til
22 flintebøsser blev opsat i kirken 1703. 67
Fra en (†)dørfløj, o. 1700, stammer en *smedejernslås med nøgle, 52x29 cm, nu i Skjern Museum (inv.nr. 28).
Pulpitur (fig. 51), 1940, med benyttelse af otte
malerier fra et ældre (†)pulpitur fra 1630, hvoraf
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andre dele nu er på loftet (jfr. ndf.). Pulpituret,
der 1940-89 fungerede som orgelpulpitur, er udført som et forsøg på genskabelse af renæssancepulpituret; det hviler på to stolper, opgangen
er i syd, og brystningen har 13 fag profilfyldinger, af hvilke de to yderste er helt smalle. Over
en beskeden frise ledsages gesimsen af tandsnit
og æggestav, mens postamentet afsluttes af en
profilliste og et enkelt udsavet hængestykke.
Træværkets staffering i rødt, grønt, hvidt og
sort er også hentet fra det gamle pulpiturs rester,
ligeledes indskrifterne, der står hvide på sort
bund. I postamentet er Trosbekendelsen anført
med frakturskrift: »Vi tror paa Gud Fader, den
almægtige, Himmelens og Jordens Skaber...«. I
frisen læses med versaler navnene på Kristus og
apostlene, der findes malet i felterne nedenunder. De gamle malerier kan øjensynligt tilskrives Ribemalerne Jakob van Meulengracht og/
eller Jakob Bartholomesen og er efter disses

Fig. 50. Stolestader 1633, kvindegavl (s. 5 5 9 ) . Tegning af Erik Schiødte 1883. - Gestühl 1633, Wange

Frauenseite.

sædvane udført efter stik af Jacques de Gheyn
efter Karel van Mander. 68 De fem malerier, der
nymaledes 1941-42, er udført efter model af pulpiturmalerier fra 1600'erne i andre af egnens kirker, hvor de samme Ribemalere synes at have
været på spil - især efter vestpulpituret i Ringkøbing kirke (jfr. s. 119ff). Et stærkt fællespræg
over malerierne skyldes således dels, at de alle
går tilbage til samme stukne serie, dels at også
de gamle malerier fremtræder stærkt forvanskede som følge af opmalinger både i 171800'erne (jfr. fig. 64) og 1941-42. De afbildede
er alle vist stående på gråsort baggrund under et
sort optrukket bueslag med roser i sviklerne,
der overalt er fra 1941-42. 69 Apostlene står, hovedsagelig barfodede, iført folderige grønne,
røde, gule, hvide og brune gevandter, og alle
har attribut. Malerierne bekrives fra syd med
anførelse af den tilhørende indskrift i frisen: 1)
»S. Bartholomevs«, med kniv i venstre hånd og
en bog hvilende på højre hånd og albue (nymalet). 2) »S. Petrvs«, med nøglen i højre hånd og
delvis stående på et omvendt kors, som han
støtter med venstre hånd. Et foto viser maleriet
før opmalingen 1941-42 (fig. 64). 3) (Fig. 53) »S.
Andreas«, stående foran sit skråkors (delvis nymalet). 4) (Fig. 53) »S. Iacobvs Maior«, Jakob
den ældre, i pilgrimsdragt med ibsskal på hatten, venstre hånd slået ud og en stav i den højre.
5) (Fig. 53) »S. Iohannes« skuende mod det
høje, i venstre hånd holder han kalken, i den
højre en bog. 6) »S. Philipvs«, med korsstav
(nymalet). 7) »Iesvs Salvator Mvndi«, vist frontalt, med korsæblet i venstre hånd, den højre
hævet velsignende (nymalet). 8) »S. Mathevs«,
holdende sværdet mod jorden med højre hånd,
mens den venstre løfter en opslået bog (nymalet). 9) »S. Jacobvs Minor« med sit blik rettet
mod fakbuen, som han holder i venstre hånd.
10) »S. Simon«, med venstre hånd støttet mod
saven og en bog under højre arm (stærkt opmalet 1941-42). 11) »S. Ivdas Thadevs«, gående
mod højre med køllen hængende efter sig; højre
hånd holder en opslået bog. 12) »S. Matthias«,
med bog i favnen; hans sværd står op ad væggen. 13) »S. Thomas«, med spyd (nymalet). Bag
på pulpiturbrystningen er med hvide versaler
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Fig. 51. Pulpitur, 1940, med malerier af Kristus og apostlene fra 1630, der hovedsagelig stammer fra et ældre
(†)pulpitur (s. 563). HW fot. 1999. - Empore, 1940, mit Gemälden von Christus und den Aposteln von 1630, die
hauptsächlich von einer älteren (†)Empore stammen.

anført: »Dette Pulpitur, fra 1630, istandsattes
1941-42 af Maler Johannes Th. Madsen, Aalborg. Rammeværket fornyedes, ligeledes fornyedes 5 Billedfelter, som var bortkomne. Resterne af det gamle Rammeværk opsattes i
Rummet over Vaabenhuset«.
(†)Pulpitur, 1630, bevaret efter nedtagningen
1915 er dele af brystningens rammeværk og otte
apostelmalerier, som 1941-42 er genbrugt i det
nuværende pulpitur (jfr. ovf. og fig. 51f.).
Brystningens opbygning har været som på
dette, der er et forsøg på en genskabelse af renæssancepulpituret. Bevaret er foruden de otte
malerier, der er beskrevet under det nuværende
pulpitur (nr. 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12), flere dele af
brystningens rammeværk, der henligger på kirkeloftet: 1-2) To stykker frisebjælke, 247 og 249

cm lange, med nedre profilliste og oventil tandsnit samt æggestav. I frisen læses, med mellemrum, apostelnavne i gyldne versaler på sort
bund, fire på den ene bjælke, fire på den anden svarende til de otte bevarede malerier, og sidst
anføres dateringen (fig. 52): »S. Petrvs, S. Andreas, S. Iacobvs Maior, S. Iohannes, S. Iacobvs
Minor, S. Simon, S. Ivdas Thadevs, S. Matthias, 1630«. 3-10) Syv profilerede rammestykker med ganske smal midtfylding, 90 cm lange.
Bemaling i sort og rødt fra 16-1700'erne.
Ved afdækningsarbejdet 1930 og 1940-42 er på
rammeværket konstateret flere malelag. Maleriernes figurer skal oprindelig have stået på baggrund af umalet egetræ. Dette er dog usikkert,
idet alt på billederne var sløret af opmalingerne.
Den seneste, som øjensynligt kunne nærmere
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Fig. 52. (†)Pulpitur 1630, udsnit af friseplanker med apostelnavne og årstal 1630 (s. 565). Jesper Weng fot. 2000. (†)Empore 1630, Ausschnitt aus dem Fries mit Apostelnamen und Jahreszahl 1630.

udskilles, var foretaget engang i begyndelsen af
1800'erne, da figurerne fik en blå bund, som afgrænsedes oventil af et sort bueslag med grønne
svikler. 1883 taltes om et 'stort, simpelt pulpitur
fra renæssancetiden med slette og opmalede
apostelbilleder'. 1871 blev pulpituret nedtaget
og genopsat i delvis fornyet stand, dog genbrugtes både det gamle gulv og maleripanelet,
der derfor skulle 'tages forsigtigt ned'. 1883 betød pulpiturets indretning til orgel (†nr. 1), at
man af hensyn til dettes facade måtte fjerne de
fem midterste †malerifelter, inden alt blev overstrøget med egetræsfarve.15 Den møblerede plan
1915 (fig. 14) viser pulpituret strækkende sig
frem til skibets dørsteder; det hvilede på tolv
stolper og havde opgang fra tårnrummets nordre del.
1915 blev pulpituret nedtaget og dets gamle
rester henlagt på kirkeloftet. Under arbejdet
fremkom i gulvet og 'bag panelet' en gammel
og medtagen †bjælke, der var fra samme tid som
pulpituret, men ikke nødvendigvis sammenhørende hermed; bjælken bar en malet indskrift
med fraktur: »... med flid, hvad du [lar paa, at
det kand dig Lycke...]«. 70 Med henblik på pulpiturresternes genbrug i et nyt pulpitur bragtes et
af brystningens felter 1930 til København, hvor
man under egetræsmalingen fremdrog det første
af apostelbillederne, S. Peder (fig. 64). Skønt der
ikke var de bedste muligheder for at få originale
helheder fra 1600'erne frem, foretog man
1941-42 en fremdragelse i alle malerifelterne og

på rammeværket. Mens malerierne herefter blev
opmalet og brugt i det nye pulpitur, anbragte
man rammeværket i rummet over våbenhuset,71
hvorfra det siden er kommet på kirkeloftet.
Orgel (jfr. fig. 19), 1989, med 27 stemmer, tre
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Åbenrå.
Hovedværk
Bordun 16'
Principal 8'
Gamba 8'
Oktav 4'
Nasat 2 2/3'
Oktav 2'
Mixtur IV-V
Vox Humana 8'
tremulant

Overværk
Rørfløjte 8'
Fløjte 4'
Waldfløjte 2'
Larigot 1 1/3'
Sesquialtera II
Trompet 8'
tremulant

Svelleværk
Spidsfløjte 8'
Quintatøn 8'
Gemshorn 4'
Oktav 2'
Terts 1 3/5'
Sivfløjte 1'
Mixtur IV
Dulcian 8'
tremulant

Pedal
Subbas 16'
Oktav 8'
Quint 5 1/3'
Rauschquint II
Basun 16'

Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C-f'. Registrene i SV er (med undtagelse af Spidsfløjte 8') udbygget til CC af hensyn til koplet SV 1 6 - H V . Kopler:
SV-HV, SV 1 6 - H V , OV-HV, HV-P, SV-P, OV-P,
OV 4'-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlader.

Facaden er tegnet af arkitektfirmaet Vilhelmsen
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Fig. 53. Pulpitur 1940, udsnit af brystningen med apostelmalerier fra 1630, Andreas, Jakob den ældre og Johannes (s. 564). HW fot. 1999. - Empore 1940, Ausschnitt aus der Brüstung mit Apostelgemal den von 1630, Andreas, Jakob
d.Ä. und Johannes.

& Kristensen. På gulvet i sideskibets østre ende.
†Orgler. 1) 1883, med seks stemmer, 72 bygget
af Frederik Nielsen, Århus. 73 Skænket af møller
Hans Ebbesen og hustru, Ganer Mølle. 74 Orglet
placeredes på (†)vestpulpituret fra 1630 med facaden indfældet i pulpiturbrystningen. Såvel orgelfacaden som pulpituret blev egetræsmalet. I
forbindelse med kirkeudvidelsen 1915 bekostede
Hans Ebbesens slægtninge en udbygning med
to stemmer til i alt otte samt en flytning til det
nye våbenhus' overetage, med nordvendt facade
i en arkadeåbning imod skibet (jfr. fig. 55); samtidig udstyredes orglet med elektrisk luftforsyning. 15 Opgaven udførtes af Horsens Orgelbyggeri v/ M. Sørensen. 73 Den indelukkede placering på våbenhusloftet viste sig at være akustisk
uhensigtsmæssig; i 1937 eksperimenterede man,
åbenbart uden held, med højttalerforstærkning
af orglet, og 1940 vendte man sig igen til kirkens
vestende, hvor der byggedes et nyt instrument
(†nr. 2) med genanvendelse af piber fra †orgel

nr. 1. Dette blev 1941 flyttet af Th. Frobenius &
Co. til Gundersted kirke, Ålborg amt, og udstyret med nye piber.
2) 1940, med 15 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kongens
Lyngby, med genanvendelse af stemmer fra †orgel nr. 1.
Manual I
Gedaktpommer 16'
Principal 8'
Gedakt 8'
Oktav 4'
Oktav 2'
Mixtur 1' V
Trompet 8'

Manual II
Rørfløjte 8'
Salicional 8'
Gedaktfløjte 4'
Blokfløjte 2'
Sesquialtera II
svelle
Pedal
Subbas 16'
Principal 8'
Koralbas 4'

Manualomfang: C - g ' " , pedalomfang: C - f ' . Kopler:
II-I, II 4'-1, I-P, II-P. 1 frikombination. Tutti. Afstiller
for Trompet 8'. Pneumatisk aktion, keglevindlader.
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Fig. 54. Indre set mod øst o. 1915. Fot. i N M . - Das Kircheninnere gegen Osten um 1915.

Orglet, der var en gave fra brødrene Hans og
Jens C. Hansen, Ganer Mølle, m.fl. 76 placeredes
på det nye vestpulpitur bag en neutral gitterfacade.77
Salmenummertavler. 1) O. 1900, 51x71 cm,
med profilfylding, hængecifre og spinkel profilramme, der står i gråt og lysegrønt, mens fyldingen er hvid. 2-8) 1916, 117x63 cm, med profilfylding, hængecifre og en rundbuegavl, der
prydes af cirkelkors og flankeres af akroterier.
Malet som nr. 1. 9) 1916, som nr. 2-8 men med
to fyldinger, der står sortmalede med egetræsådret rammeværk. På kirkeloftet. †Salmenummertavler, 1882,15 høj rektangulære med hængecifre
og kronende trekantgavl; to ses på interiørfotografier fra før 1916 (jfr. fig. 54).
Præsterækketavler, 1916, to ens af egetræ med
tandsnitramme, 147x93 cm, med påskrift i sorte
versaler på hvid bund På udbygningens nordvæg flankerende midtpillen. En †præsterækketavle anføres i inventariet 1915.15
Pesttavle, opsat 1916 som erstatning for en
†kalkmalet indskrift fra 1603 (jfr. s. 545). Tavlen
svarer til præsterækketavlerne, men er lidt min-

dre, 112x74 cm. Dens tekst gentager den kalkmalede med fortsættelsen: »Sognet havde paa
den Tid omtrent 400 Indbyggere«. Opsat på udbygningens nordvæg, vestligst.
Lysekroner og lampetter er fra 1962. På kirkeloftet henligger fem lysekroner fra 1916, udført i
messing som store ringkroner (jfr. fig. 55).
Et kirkeskib, tremasteren »Immanuel«, er udført 1915 af farver Hans Jørgen Delfs. Skroget,
med anker på agterspejlet, er malet lysblåt med
rødt under vandlinjen.78 Ophængt over stolene i
skibets nordside.
Tårnur, 1939, leveret af Chr. Ørnholms Efterfølger, opsat i rødmalet støbejernsstel, hvorpå
der er fæstnet to messingplader med graveret
skriveskrift 1) »Chr. Ørnholms Eftf. Taarnurfabrik. 271 Løkken 1939«. 2) »Erindringsgave.
Dette Kirkeur er skænket af Anders Kastbjerg
og Hustru, Skjern. Tiden iler. Istandsat i Aaret
1939(?) i Skjern Kirke«. Værket, med lodder i
form af cementtromler, står i et enkelt urhus af
fyrrepanel med glasvinduer i tårnets mellemstokværk. Skiver i syd, vest og nord med »1940«,
blåmalede med forgyldte tal på sort bund.
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Fig. 55. Indre set mod øst o. 1920. Fot. i N M . - Das Kircheninnere gegen Osten um 1920.

Klokkespil, 1998, skænket af Knud Fabricius
Poulsen, Skjern, og leveret af firmaet Thubalka,
med 12 klokker, der er støbt af Eiisbouts i Holland. Opsat i tårnets tredje stokværk. Et tidligere †klokkespil fra 1949 var leveret af firmaet
Sørensen i Brønderslev og havde otte klokker.
Klokker. 1) 1841, støbt af P. Meilstrup i Randers, tvm. 101 cm. Rigt profileret, om halsen
reliefversalerne: »Bekostet 1841 af Kammer
Herre Ridder C. F. O. Benzon og nogle af Sognets Beboere som eier af Kirketienden. Støbt af
P. Meilstrup i Randers«. På legemet ses en krucifiksfigur i relief, modsat en Luthermedalje.
Ophængt i slyngebom af eg.

2) 1928, støbt af De Smithske Støberier i Ålborg, tvm. 73 cm. Glat, bortset fra halsens dobbeltlister, der kanter et bånd med reliefversalerne: »Skænket 1928 til Minde om Johanne Marie Kier født Stilling. Gjort af De Smithske
Klokkestøberier Aalborg«. Krone savnes, idet
klokken er boltet direkte på en ny slyngebom af
eg.
†Klokker. 1) Middelalderlig, en stor klokke,
vejende 480 kg, afgivet ved klokkeskatten
1526-28. 79
2) Messeklokke, middelalderlig, nævnt 1700
som 'en liden korklokke', 25 dvs. at den formentlig endnu hang i eller over koret.

Fig. 56. †Klokke nr. 4, senmiddelalderlig, minuskelindskrift afskrevet 1807 (s. 570). Klokken var tilført 1604 fra
Sahl kirke i Ginding hrd. - †Glocke, spates Mittelalter, Minuskelinschrift, Abschrift 1807. Die Glocke wurde 1604 von
der Kirche in Sahl überführt.

570

SKJERN KIRKE

3) Formentlig middelalderlig. Den var 1604
revnet, hvorfor bønderne i sognet skrev til kongen og fik lov til i stedet at få en klokke, som
stod på Sahl kirkegård (Ginding hrd.). Hvad
den vejede mere end deres egen klokke, som
åbenbart skulle gives i betaling, ville bønderne
betale med rede penge eller give kedelkobber
for. 80 Klokkebyttet huskedes 1769, da det hed
sig, at kirkens lille klokke 'i lensmændenes tid'
var ført til Sahl i bytte for den, man nu havde
(nr. 4). 32
4) Senmiddelalderlig, tilført 1604 fra Sahl
(Ginding hrd., jfr. †nr. 3). Klokken havde en
vistnok trelinjet minuskelindskrift, som optegnedes af degnen Søren Højmark 1810 (fig. 56),
øjensynligt i en så forfusket udgave, at man kun
kan tyde den indledende, latinske gudspåkaldelse: »Iheos nasarenos rex rudcorum(!)... « (Jesus af Nazaret Jødernes Konge). Et efterfølgende »iec« (jeg) antyder, at indskriften herefter
er slået over i dansk.45
Klokkestolen er i sin kerne ældre end 1600'erne,
måske samtidig med tårnet. Den har dobbelte
stivere og mange fornyelser i fyr. 1865 måtte
klokkestolen befæstes, så at den ikke vaklede
under ringningen.15

2) (Fig. 58), o. 1631, over Erick Petersøn i
Ganer (jfr. prædikestol) fordum skriver og herredsfoged i Bølling hrd. i 38 år, †17. (?) nov. 1631
i sin alders 67. år, og hans hustru Ma[re]n Klavs
Dater, †... marts 1629 i sin alders 53. år. Mørkegrå kalksten, 210x118 cm, stærkt søndersprængt
og præget af cementreparationer, men endnu

GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 57), romansk, af rødbrun granit, 147x35 cm, med omløbende rundstav og en
indhugget dekoration, der hovedsagelig er geometrisk. Oversiden er skakbrætagtigt inddelt i
dobbeltfelter med et lidt større figurfelt lidt under stenens midte. Heri ses indhugget vistnok to
frontale figurer, en mindre med kors på kroppen
og øjensynligt en større bagved stående, der
omslutter den mindre. Under figurfeltet findes
fire tomme småfelter, over det otte felter med
skrålinjer, stiliserede kors og et rudemønster.81
Den lille figur skal eventuelt opfattes som afdøde, måske i en sammenhæng svarende til motivet på en samtidig gravsten i Egtved kirke. 82
Brugt som døroverligger i skibets nordportal
(jfr. s. 537), hvor den formodentlig har siddet
fra bygningens opførelse.

Fig. 57. Døroverligger i skibets nordportal (s. 536f.),
formentlig udført som en romansk gravsten (nr. 1, s.
570). Tegning af Erik Schiødte 1883. - Türsturz im
Nordportal des Schiffs, vermutlich ursprünglich ein romanischer Grabstein.
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med den væsentlige udsmykning i behold. Stenens nedre del rummer et felt med gravskriften i
reliefversaler, den øvre en fladrundbuet arkade
med relief af den opstandne Kristus, der står
med sejrsfanen i venstre hånd og den højre løftet
velsignende. Arkadens vederlag er markeret af
volutter, mens bueslaget ledsages af perlestav og
midtdeles af en volutkonsol. Stenens hjørner har
medaljoner med skrivende evangelister, og mellem de to nedre ses to kartoucheskjolde med ægtefællernes mærker: hans et bomærke over de nu
ulæselige initialer »EP«, 83 hendes et Jesumonogram. Endelig løber langs stenens rand et skriftbånd med religiøs indskrift i reliefversaler.84
Gravstenen over Erik Pedersen, der som kirkeværge var ansvarlig for opsætningen af kirkens fornemme prædikestol, ligger på kirkegården syd for skibets gamle mandsdør. 1915 lå den
sammesteds 'tæt sydvest for våbenhuset' og
omtales som 'ret velbevaret og lidet slidt, men
itubrudt og lappet med cement'.
†Gravsten. 1-2) To små ligsten fra begyndelsen
af 1800'erne nævntes 1915 som henstående i
tårnrummet.
†Gravskjold, o. 1724, med våbener for Joachim Werner von Bülow, †1724, og hans 2. hustru Eva Sophie v. d. Lühe, der 1711 fik gjort
Lundenæs til stamhus (jfr. †alterklæde, †alterstaffering 1716 og †altersølv). Det beskrives som
et dobbelt våbenskjold i snitværk, det ene våben
von Bülows, det andet med 'en port eller et tårn
i skjoldet og en stående figur på den kronede
hjelm'. Gravskjoldet hang på skibets vestvæg
over (†)pulpituret indtil 1883, da det blev kasseret. 85
Under udgravningen til ombygningen 1916
fremkom flere ældre †begravelser. Således fandtes
lige op ad det gamle kors nordmur en velbevaret
†kiste rummende pastor Just Frederik Hammerich (†1761). Kistepladen, der ved fremkomsten
endnu var læselig,86 blev opsat i det nye præsteværelse og er siden lagt på kirkeloftet. Den er
af bly, højoval, 31,5x26 cm, med tungekant, rester af ornamentrand og versalskrift. Læses kan
hovedsagelig: »1761« og »Præst i S[kjern]«. Kistepladen er fæstnet til plade af blankt egetræ fra
1916, 45x39 cm.

Fig. 58. Gravsten nr. 2, o. 1631, over herredsskriver
og herredsfoged i Bølling hrd., Erik Pedersen i Ganer
(s. 570). HW fot. 1999. - Grabstein, um 1631, für Erik
Pedersen in Ganer, Hardesschreiber und Vogt im Gerichtsbezirk Bølling.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til
s. 56f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1862f.
LAVib. Skjern præsteark. Kirkeudvidelse 1909-15 (C
541.20).
N M . Notebøger. Søren Abildgaard VIII, 29. Indberetninger. Erik Schiødte 1883 (bygning og inventar).
Chr. Axel Jensen 1915 (bygning og inventar). Niels
Termansen 1915 (altertavle og prædikestol) og 1916
(altertavle). Peter Kr. Andersen 1917 (altertavle). Georg N. Kristiansen 1958 (herskabsstole) og 1962 (stolegavle, krucifiks, alterbordspanel m . m . ) . - Tegninger
og opmålinger. Opmåling af alterstage ved H. B.
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Fig. 59. *Vievandskar, middelalderligt, af granit (s.
553). Jesper Weng fot. 2000. - *Weihwasserbecken aus
Granit,
mittelalterlich.

Storck 1871. Opmålinger af font, granitdetaljer, romansk gravsten, stolegavl samt kirkens grundplan
ved Erik Schiødte 1883. Plan af kirken og snit af skibets nordmur ved P. Ingolf Christensen 1915. Opmåling af spedalskhedsvindue ved Chr. Axel Jensen
1915. Møbleret plan 1915, usigneret. Farveprøver på
lærred fra altertavlen ved Niels Termansen 1916.
Kalke af malerirester på altertavlens søndre storfelt
(1916), usigneret. Kalke af dekoration på prædikestolens opgang (1916), usigneret. Kalker af seks malerier
på orgelpulpitur samt opmåling af orgelpulpitur ved
J. T h . Madsen. Tegning af pulpiturbrystning med angivelse af farveprøver ved J. T h . Madsen. Opmåling
af orgelpulpitur og forslag til orgel ved Hother Paludan 1940. Tegninger til orgel ved Vilhelmsen & Kristensen 1985.
Litteratur. Erik Strandbygaard (red.), Udvidelsen
og Restaureringen af Skjern Kirke ved 25 Aars Dagen for
Indvielsen. Udgivet af Skjern Menighedsraad 1940. Skjern kirke, udg. af menighedsrådet, u.å.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe
Nyborg og Ole Olesen (orgler), redaktionssekretær
Annelise Olesen, tysk oversættelse ved Ines Grothmann. Redaktionen afsluttet 2000.
1

DiplDan 2. rk. XII, 75.
Alfred Kaae, »Lundenæs len. Et bidrag til dets historie«, HaÅrb 1959, 27-126. - Lundenæs er omtalt i
de skriftlige kilder første gang 1406.
3 Iflg. slottets inventarium 1651 fandtes i ladegården
et 'gulv' med tiendekorn, hvoraf der skulle ydes dels
2

til kongen, dels til kirkerne i Skjern og Faster. Jfr.
A. Sørensen, »Lundenæs Slots Inventarium 1651«,
HaÅrb 1943, 20-35.
4
Oldemoder 111.
5
Kronens Skøder II, 92.
6 RA. DaKanc. F.58. Originale skøder til kongen på
jus vocandi.
J. Strandbygaard, »Skjern Kirke og dens Tiende«,
Udvidelsen og Restaureringen af Skjern Kirke ved 25 Aars
Dagen for Indvielsen, udg. af Skjern Menighedsraad
1940, 17-24.
8
KirkehistSaml 2. rk. VI, 1872-73, 513-14.
9
KancBrevb 13. sept. 1560.
10
PræsteindbWorm I, 1970, 151-52.
11
Hans Adolph Brorson.
Visitatsberetninger og breve,
udg. ved L . J . Koch 1960, 21.
12 Jfr. F. Elle Jensen, Pietismen i Jylland, 1944, 69-70.
13 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
14 Jørgen Olrik, »Skattefund fra Skern Kirke«, ArkMus, 2. rk. I, 1925, 22-25, og Fritze Lindahl, Skattefund. Sølv fra Christian IVs tid, 1988, 198-200.
15 Synsprot. 1862ff.
16 Indb. ved Chr. Axel Jensen 1915.
17 Synsprot. 1862ff. Portalen omtales her som 'den
østlige stette med ligport'.
Is I fodgængeråbningen er kun den rundbuede afslut-

Fig. 60. Såkaldt †spedalskvindue vestligt i korets sydmur, fjernet med muren 1915 (s. 538). Øverst indvendig opstalt og snit set mod øst, nederst plan. Skitsemæssig opmåling ved Chr. Axel Jensen 1915. 1:50.
- Vermutetes †Hagioskop im westlichen Teil der Chorsiidmauer, zusammen mit der Mauer 1915 entfernt. Zuoberst
Aufriss des Kircheninneren und Schnitt gegen Osten,
zuunterst Grundriss.
Skizzierte Aufmessung 1915.
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Fig. 61. Prædikestol 1627, himlens loft (s. 558). Niels Termansen fot. 1915. - Kanzel 1627, Decke des Schalldeckels.
ning falset. Buen over porten er nærmest en fladrundbue.
19 Plan 1:200 af C. Th. Sørensen, dateret 16. juni 1945.
Ved embedet.
20 I T h y og på Mors kendes adskillige sådanne lavtsiddende 'spedalskvinduer', normalt vestligt i korets
sydmur (DK Tisted 1062). I Ringkøbing amt er bevaret et vindue i Tørring (Skodborg hrd.); jfr. også
B o v (SJyll 2026) og Hvirring (Århus amt).
21 Iflg. kirkesynet 1700 var muren på tårnets syd- og
vestside 'lidet udskredet på tvende sider'. LAVib. Ribe
bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4.189).
22 1862 ønskede synet, at der blev muret tre trappetrin
ved 'tårnets ydre indgangsdør'.
23 Jfr. f.eks. Øse og Tjæreborg, DK Ribe 1607 og
1841.
24 I Rinkenæs og Kværs (DK SJyll 1937 og 1952) blev
triumfmuren med tilhørende taggavl først fjernet i de
følgende århundreder.
25 LAVib.
Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C
4.189).
26 LAVib. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens
visitatsbog 1732-38 (C 4.844a).
27 L. Pedersen, »Udvidelsens Historie«, Udvidelsen og
Restaureringen (note 7) 25-45.
28 En blyantsskitse i byggeprotokollen viser, at man
en tid overvejede at lægge udvidelsens hovedafsnit i
syd og indgangen i nord. Det endelige resultat blev
en spejlvending af denne skitse.
29 Kun gavltrekanternes øvre del er af tegl, idet kva-

derstensfacaden er ført op til et niveau svarende til tre
skifter over murkronen.
30 LAVib. Skjern præsteark. Kirkeudvidelse 1909-15 (C
541.20).
31 Afskrevet i Chr. Axel Jensens indb. 1915.
32 DaAtlas
742f.
33 Chr.
Axel Jensen i Udvidelsen og Restaureringen
(note 7) 59-67. Oplysningen må anses for tvivlsom,
da †alterbordet næppe var ældre end 1558.
34 Beskæringen til 1½ fag må være foretaget 1915.
35 De 1962 fjernede nyere farvelag var to overstrygninger med egetræsfarve, den seneste fra 1916.
36 Se generelt Jensen, Snedkere 37ff., hvor Skjern kirkes alterbordsforside nævnes s. 39 og 47.
37 Bag på maleriets lærred er anført: »Copi 'Cristus
Consolator' efter Carl Bloch malet af C. Emil Lund«.
38 Inden stafferingens fornyelse blev det ret medtagne
træ afætset og 'godt udvasket og neutraliseret for sæbestoffet'.
39 Indskrifterne er hentet bl.a. fra kirkens prædikestol, fra et alterbord i Velling kirke (Hind hrd.) og
Varde kirkes prædikestol.
40 Jfr. s. 477 med note 25.
41 Her ses også de mærkeligt slanke karyatider, ligeledes på prædikestolene i Hanning, Sdr. Lem (Hind
hrd.) og Dejbjerg. De to sidste prædikestole har endvidere relieffer af den opofrende pelikan og Fugl Føniks, der er udført efter samme model som Skjerntavlens fritskårne fugle på topgesimsen.
42

Det fundne er omhyggeligt dokumenteret i indb.
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symposium in Nationalmuseum, Stockholm, September
21-22, 1984, Sthlm. 1985, 135ff. Stikserien blev senere
eftergjort med variationer, men motiverne i Skjern
slutter sig så nær til originalserien fra 1561, at den må
formodes at have været forlæg.
56 Ørnen, hunden og aben optræder bl.a. på grund af
deres gode udvikling af de respektive sanser. Bådens
forhold til følesansen synes mere subtil, idet den dels
kan ses som en parallel til den berøringsfølsomme
skildpadde (også afbildet på forlægget), dels kan
spille på den satiriske litteraturs såkaldte 'Narreskib',
hvor alskens unævnelig berøring gik i svang. Se Nordenfalk (note 55).
Resen 148.
Man kunne således forestille sig, at kontakten til
billedskæreren var formidlet af lensmanden Ulrik
Sandberg (1603-37) kort før han måtte flygte fra slottet som følge af Wallensteins besættelse 1627. Se Kaae
1959 (note 2) 56f.
39 Chr.
Axel Jensen i Udvidelsen og Restaureringen
(note 7) 64 samt især Merete Bergild og Jens Jensen
(Bergild), »Asmild Klosterkirkes Altertavle. Mesteren og hans øvrige arbejder i Hee, Gudum og Sall«,
Fra Viborg Amt 1984, 52ff.
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Fig. 62. Løvehoved, udsnit af prædikestol 1627 (s.
555). HW fot. 1999. - Löwenhaupt, Kanzelausschnitt
1627.
til NM vedlagt en farveprøve (på lærred) med gengivelse af 9 benyttede farvetoner.
43 Mens sidefelternes malerirester er overmalede, findes storfeltets egepanel bevaret på kirkeloftet. Det
udgøres af to planker, 105x92 cm og har nu kun helt
få farvespor tilbage. Søndre sidefelts farverester er
1916 dokumenteret på en kalke.
44 Søren Abildgaard, notebog VIII, 29. Abildgaard
nævner også S. Kristoffer, men ingen 'S. Chilianus'.
45 Præsteindb 1807, 69.
46 N M .
Korresp.
47 Udvidelsen og Restaureringen (note 7) 70f.
48 Om vievandskar, se Sophus Müller i ÅrbOldkHist
1888, KultHistLeks, art. Vigvattenskar samt Jens Ingvordsen, »Vandkar af sten«, i Skanderborg Museums
Årbog 1988.
49 Indb. ved Torben Egebjerg i Skjern Museum.
50 Ved denne lejlighed blev korset forbedret med en
egentlig overskramning i samlingen, og korsarmen
flyttedes noget op.
51 Udvidelsen og Restaureringen (note 7) 66. Da det videre hedder, at skranken havde adskilt den østlige del
af koret fra resten af kirken, er det muligt, at der har
været tale om en alterskranke.
52 Se Claudi Annette Meier, Heinrich Ringerinck und
sein Kreis, Flensburg 1984, med Abb. 27, og Georg
Garde, Danske silkebroderede lærredsduge fra 16. og
17. århundrede, 1961, 27f.
53 Marie Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des Wierix, Bruxelles 1979, pl. 28.
54 Solis
Billedbibel genudgivet af forlaget Wormianum, Højbjerg 1986, 103-106. Se også Garde 1961
(note 52), 231ff.
55 Carl Nordenfalk, »The Five Senses in Flemish art
before 1600«, Netherlandish Manerism. Papers given at a

Fig. 63. (†)Præstestol, o. 1800, udført af ældre stoledele (s. 562). Forgavlene tjener nu i herskabsstolene,
den synlige baggavl fra 1500'erne (1558?) er 1916 sat
på loftet sammen med en del af panelet. Chr. Axel
Jensen fot. 1915. -(†)Pastorenstuhl, um 1800, aus älteren
Gestühlsteilen gefertigt. Die Vorderwangen sind in den
Herrschaftsstühlen zu finden, die sichtbare hintere Wange
(aus 1558?) wurde 1916 zusammen mit einem Teil des
Paneels an der Decke angebracht.

NOTER
Merete Bergild og Jens Jensen 1984 (note 59).
Opsætningsplanen tog i første omgang ikke højde
for det nu overflødiggjorte opgangspanel, et forhold
der rådedes bod på, ved at stolen rykkedes lidt mod
vest, så panelet kunne få sin nuværende plads.
62 Jfr. eksempelvis s. 501 og Billum kirke, DK Ribe
1097ff.
63 Yderligere et topstykke som lågernes er henlagt på
kirkeloftet.
64 DaAtlas 742f. benævner fejlagtigt Henrik Langes
hustru som 'Mette Skram'.
65 Søren Abildgaard, notebog VIII, 29.
66 Kaae 1959 (note 2) 56.
67 RA. Amtsrgsk. Kontributionsrgsk. Lundenæs-Bøvling amter 1703-05 (=film M 37197). Jfr. Alfred Kaae,
»41 Træheste og 5 pæle til militsens øvelsespladser«,
HaÅrb 1966, 57ff.
68 Christie, Ikonografi II, 195f. Serien er måske fra
1607. Jfr. Ebbe Nyborg, »'Hans og Sten Maler af
Ribe'. Om Ribes malermiljø og dets 'marked' i
1600'ernes Vestjylland«. Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn 1990, 144f.
69 Bueslaget på de gamle malerier må skyldes opmaling i 1800'erne (jfr. ndf.).
70 Chr. Axel Jensens indb. 1915, heri også suppleringen af indskriften.
71 Det havde 1940-41 været restaurators ønske også at
genbruge det gamle ramme værk.
72 Samtlige seks orgelstemmer fra 1883 blev genanvendt i Frobenius-orglet 1940 (†orgel nr. 2). Deres
navne var her Gedaktpommer 16', Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Gedaktfløjte 4' og Oktav 2'.
73 Organist- og Kantorembederne, 4. udg. 1944.
74 Synsprot. 1862f. En sølvplade, der opbevares ved
kirken, bærer følgende inskription: »I Aaret 1883
skjenkede Hans Ebbesen i Gauer [sic!] Mølle og Hustru, Ane Catrine Christensdatter dette Orgel til
Skjern Menighed, denne til Opbyggelse men Gud til
Ære. Herren lade sin Velsignelse hvile over Giverne!
han lade Gaven blive til Velsignelse for os Alle!«.
75 De to nye stemmer var en Skalmeje og en Æoline.
Skalmejen var kun en midlertidig erstatning for en
Trompet, der ikke lod sig skaffe på grund af krigen.
Trompeten blev først indsat 1920. Jfr. Udvidelsen og
Restaureringen (note 7) 68. Orgelfacadens udseende efter flytningen 1915 kan anes på fotografiet fig. 55.
Den havde ét rektangulært pibefelt, placeret helt
fremme i murplanet.
76 En sølvplade, der opbevares ved kirken, bærer følgende inskription: »Aar 1940. 25 Aar efter Kirkens
Udvidelse blev dette Orgel ombygget og udvidet fra
8 til 15 Stemmer og anbragt paa et nyt Pulpitur.
Skænket af Brødrene Hans og Jens C. Hansen Gauer
[sic!] Mølle, med flere. Gud til Ære og Skjern Menighed til Opbyggelse«.
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Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
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Den Danske Orgelregistrant og på dennes internethjemmeside.
78 I skroget er nedlagt en flaske med et brev, der oplyser, hvornår og af hvem skibet er skænket. Jfr. Udvidelsen og Restaureringen (note 7) 55.
79 RA. Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over indkrævede klokker.
80 KancBrevb 21. marts 1604.
81 Hinrichsen, Grabsteine III, 822.
82 Løffler, Gravsten, fig. 74 samt nærmere R. Volf,
»Den romanske gravsten i Egtved«, Ico 1978 nr. 1,
35ff.
83 Initialerne læstes af Chr. Axel Jensen 1915.
84 Som gravskriften er randskriften nogenlunde til
stede men vanskelig at læse i stenens nuværende tilstand. For gravskriftens vedkommende foreligger en
afskrift ved Chr. Axel Jensen 1915.
85 Indb. ved Erik Schiødte 1883 og Chr. Axel Jensen
1915. I N M .
86 Udvidelsen og Restaureringen (note 7) 52.

Fig. 64. Apostlen Peter, pulpiturmaleri 1630, efter
fremdragelse 1930 (s. 564f.). Peter Kr. Andersen fot.
- Der Apostel Peter, Emporengemälde 1630, nach dessen
Auffindung 1930.

'Situationskort' over Ringkøbing amts forgængere, Lundenæs og Bøvling amter 1764, med angivelse af byer,
herregårde, kirker m.m. I N M . - Lageplan von den Kreisen Lundenæs und Bøvling, den Vorgängern des Kreises Ringkøbing.
Städte, Gutshöfe, Kirchen u.a.m. sind angegeben, 1764.

TRÆK AF KIRKERNES EJENDOMS- OG
FORVALTNINGSHISTORIE
M I D D E L A L D E R E N . R i n g k ø b i n g amts område
er i dag i gejstlig h e n s e e n d e delt imellem R i b e
og V i b o r g stifter, således at et o m r å d e svarende
n o g e n l u n d e til de f e m nordlige h e r r e d e r h ø r e r
under Viborg, resten u n d e r R i b e stift. O r d n i n g e n
går imidlertid k u n tilbage til r e f o r m e r 1922 og
1972. 1 Indtil 1922 lå hele Vestjylland udelt u n der Ribebisperne, og således havde det været — i
hvert fald siden k o n g Sven Estridsens r e f o r m af
rigets stiftsinddeling 1060. N å r der i det følgende
tales om 'bispen', vil det således være Ribebispen,
der menes.
Bisperne spillede fra første færd en forholdsvis
beskeden rolle i grundlæggelsen og forvaltningen af områdets kirker. 2 1000'ernes små trækirker, som de er konstateret u n d e r stenkirkerne i
Vorgod og Trans, må hovedsagelig være bygget
til at betjene g r u n d l æ g g e r n e og deres husstande.
Kirkerne har hørt til en større gård eller til et antal gårde, hvis besiddere har opfattet sig som kirkernes ejere m e d ret til at udse præst og forvalte
kirkens b y g n i n g og indtægter. A n d r e b e b o e r e i
området var henvist til at købe kirkelig betjening
hos disse 'gårdkirkers' ejere og præster i det o m fang, der ikke i n æ r h e d e n fandtes mere ' o f f e n t lige' kirker. Sådanne større kirker synes især at
have været knyttet til kongelige og biskoppelige
storgårde, m e n der findes k u n vage og usikre antydninger af deres rolle i Vestjylland. 3 S o m et vidnesbyrd har været a n f ø r t de senere k e n d t e 'herredskirker, der skulle vise tilbage til en tid, da sognedannelsen e n d n u var i sin vorden, og sognet
skulle have været u d g j o r t af herredet. 4
Tiendens indførelse i første del af 1100'erne indebar en skat, hvorved i princippet en tiendedel
af alt dyrket og avlet skulle ydes til kirken. I D a n mark deltes tienden i tre, således at den ene tredjedel tilfaldt præsten, den anden kirkens bygning
(fabrica), mens den sidste del, bispens, ikke blev
ydet som fuld tredjedel, m e n blot som en beskednere 'giaf' (gave).5 Indførelsen af tienden betød en
væsentlig forøgelse af det offentlige element i kirkernes b e t j e n i n g og forvaltning. I n d k r æ v n i n g e n

af tiende betød, at der blev fastlagt grænser m e l lem kirkernes betjeningsområder, som nu på en
helt anden m å d e fik karakter af sogne. Præsterne
fik større u a f h æ n g i g h e d i forhold til kirkeejerne.
Og ved byggearbejder gav ikke blot tienden, m e n
også gaver og ydelser fra hele sognet et nyt og
større ressourcegrundlag, der har været bestemm e n d e for opførelsen af de romanske stenkirker i
p e r i o d e n 1150-1250.
G e n n e m g å e n d e må disse kirker være rejst i eksisterende sogne, og i byggeriet må etablerede kirkeejere igen have spillet en ledende rolle. M e n en
del stenkirker var givetvis nygrundlæggelser, der
har været m e d til at udfylde nettet af eksisterende
sognekirker og sikre alle områder en bekvem b e tjening. S o m et eksempel kan nævnes H e l d u m
kirke (Skodborg hrd.), hvis lille sogn i forbindelse
m e d dens opførelse 1 1 7 5 - 1 2 0 0 synes udskilt af
nabosognet T ø r r i n g . I dette tilfælde var kirkebyggeren en vis Halli Byunde, måske en storbonde,
måske en kongelig lensmand, der også lagde j o r d
til den nye kirke, dvs. til præstekaldet. B a g g r u n den for nygrundlæggelsen i H e l d u m ser således
ud til at være en bygherres ønske om en eksklusiv
betjening og status. I andre tilfælde skyldes sådanne nygrundlæggelser snarere en g r u p p e b ø n d e r
eller b e b o e r n e i et større område, der har f u n d e t
deres kirkevej for lang og derfor er gået sammen
om i fællesskab at anlægge en ny kirke. 6
11-1200'ernes internationale kanoniske ret,
som bisperne nu søgte at tillempe, tillod ikke kirkernes grundlæggere rollen som 'kirkeejere', m e n
k u n en såkaldt patronatsret. D e n bestod h o v e d sagelig i retten til at præsentere en kandidat til
præstekaldet for bispen, s o m derpå foretog den
egentlige indsættelse. Kaldet skulle nu være et
e m b e d e (beneficium), hvis indehaver, sognepræsten, rådede fuldt ud over sine indtægter (præsteb o r d e t eller mensa), og s o m først og f r e m m e s t
skulle være knyttet til bispen. 7
N å r det gjaldt forvaltningen af kirkernes byggebehov, må grundlæggerne og deres slægter længe have beholdt en væsentlig indflydelse. Et sta-
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Fig. 1. Hardsysselprovstens visitationsrejser 1512. Efter
Dahlerup 1960, omtegnet af MN 2 0 0 0 . - Visitationsreisen des Hardsysselpropstes 1512.

digt bredere e n g a g e m e n t i sognenes byggeri og
nyanskaffelser m e d f ø r t e imidlertid, at der efterh å n d e n udvikledes en egentlig offentlig forvaltning af tiende og offergaver til fordel for bygningen. M i d l e r n e indgik fra o. 1300 i en selvstændig
bygningsfond eller fabrica, der forvaltedes af to kirkeværger, som var valgt af sognet og samtidig u n derlagt en h ø j e r e gejstlig kontrol. 8
Tilsynet m e d kirkeværgerne varetoges af sysselprovster, der var m e d l e m m e r af d o m k a p i t l e t i
R i b e (domkirkens organiserede præsteskab) og
havde e m b e d s o m r å d e r i f o r m af et syssel eller et
antal herreder i stiftet. Af R i n g k ø b i n g amts kirker
h ø r t e N ø r r e H o r n e herreds tilVardesyssels provsti, der nævnes tidligst 1256. Alle øvrige lå u n d e r
det m e g e t store Hardsyssels provsti, der kendes
så tidligt som o. 1171. En af provsterne, Esger, testamenterede 1287 e m b e d e t en gård i Holstebro,
der siden blev et k n u d e p u n k t for provsternes årlige visitatsrejser. Ved disse besøg i kirkerne aflagde
kirkeværgerne regnskab, kirken blev synet og nye
mangler påpeget, ligesom der k u n n e vælges nye
værger. For årene 1 5 1 2 - 1 3 er bevaret et lille papirhefte, hvori provsten n ø j e har anført ikke blot
sine antegnelser for hver enkelt kirke, m e n også
d a t o e r n e for sine besøg, således at det er muligt
at rekonstruere hans rejseruter (fig. 1). 9

D e n ældste samlede fortegnelse over R i b e stifts
kirker er kirkelisten i håndskriftet Ribe Oldemoder,
som bl.a. er interessant ved at k u n n e give det tidligste sammenhængende b u d på kirkernes indtægtsforhold. Håndskriftet er en samling a d k o m s t b r e ve og optegnelser vedrørende R i b e domkapitels
gods og rettigheder. D e t er anlagt 1291, m e n kirkelisten er senere, sandsynligvis fra m i d t e n af
1300'erne. 1 0 Listen består af en opregning af stiftets kirker, sysselprovsti for sysselprovsti, og inden
for hvert af disse herredsvis. For hver kirke er anført et beløb i skilling sterling. H v a d dette beløb
er, fremgår ikke af listen, m e n der er n æ p p e tvivl
o m , at det har drejet sig om en afgift, der skulle
erlægges i forbindelse m e d visitats. D e r kan være
tale om bispernes visitats, m e n snarere om sysselprovsternes (provstegæsteri), idet disse jo var
m e d l e m m e r af domkapitlet, som ejede håndskriftet. 11
Håndskriftet giver ingen antydning af afgifternes beregningsgrundlag, m e n f o r m e n t l i g er der
ved afgiftsfastlæggelsen taget hensyn til kirkernes
samlede indtægtsgrundlag, såvel tiender som j o r d besiddelser og andre indtægter. Desværre er det
umuligt at fastslå listens affattelsestidspunkt m e d
større nøjagtighed, og det er derfor vanskeligt at
b e d ø m m e , i hvor høj grad pesten 1350 ('den sorte
død') og tidens almene landbrugskrise har i n d virket på satserne. I betragtning af den træghed,
der præger middelalderens afgiftssatser, tør m a n
måske antage, at tallene afspejler tilstanden, før de
fulde virkninger slog i g e n n e m .
Listen (fig. 2) kan dog k u n gengive situationen
i 1 3 0 0 ' e r n e i grove træk, da den alene benytter
sig af en skala m e l l e m 1 og 10 sk. sterling. R i gest fremtræder H i n d hrd. m e d en gennemsnitlig
afgift af 5,1 sk., godt trukket op af kirker som He
m e d 8 og R i n g k ø b i n g m e d 10 sk. O v e r g e n n e m snittet ligger endvidere Bølling, U l f b o r g , S k o d b o r g og N r . H o r n e hrdr., mens de fattigste kirker ikke overraskende er at finde i indlandets h e deområder. H e r ligger G i n d i n g o g H a m m e r u m
hrdr. nede på et gennemsnit af 3,6 og 4,0 sk.
En lignende jævnførelsesmulighed for kirkernes indtægtsforhold foreligger h e n ved halvandet
h u n d r e d e år senere i f o r m af en ekstraskat eller
'landehjælp' 1524-26. 1 2 Heller ikke her haves der
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Fig. 2. Afgifterne i ' R i b e Oldemoders' kirkeliste fra o. 1350. Kort ved Sven Rask, tegnet af MN 1995. - Abgaben
in dem Verzeichnis 'Ribe Oldemoder', um 1350.

n o g e n v i d e n om g r u n d l a g e t for takseringen af
kirkerne, der falder mellem 2 og 30 m k . J æ v n f ø r t
m e d kirkelisten fra o. 1350 viser listen 1524-26
gennemgående de samme herreder og samme e n keltkirker som rige hhv. fattige, m e n m e d en større differentiering. I S k o d b o r g hrd. træder således
Bøvling og N r . N i s s u m kirker f r e m m e d hver 30

mk., og i G i n d i n g og H a m m e r u m hrdr. t o p p e r
Sahl, Ejsing, Gellerup, Snejbjerg og A u l u m kirker,
alle ligeledes m e d 30 mk. 1 3
Sammenlignelig m e d landehjælpen er en klokkeskat 1528-29, der skulle skaffe Frederik I k o b ber til kanonstøbning. Indkrævningsreglerne var
således, at kirker m e d k u n én klokke k u n n e b e -
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holde den, kirker m e d to klokker skulle aflevere
den største, kirker m e d tre klokker både den største og d e n mindste. 1 4 For Vestjyllands v e d k o m m e n d e savnes specifikationer for Bølling, H j e r m ,
G i n d i n g og H a m m e r u m hrdr., der lå u n d e r L u n denæs len, idet det h e r o m k u n vides, at der i alt
blev afleveret 11 klokker m e d en gennemsnitsvægt af 284 kg. For de f e m øvrige hrdr. er anført
n a v n e n e på de kirker, der havde n o g e t at afstå,
m e d anførelse af den afleverede vægt, for N ø r r e
Bork kirke således to klokker på hhv. 304 og 160
kg (med jernfang). 1 5
En del af de fattigste kirker overlevede ikke følgerne af 1300'ernes pest og krise. I Oldemoders liste er f e m sådanne ødekirker markeret ved tilskriften »desolata« (øde). 16 D e t drejer sig om †kirker
i Grove, Fjelstervang, Finderup, H e r b o r g og No
(jfr. fig. 2), 17 der da også mangler i landehjælpen
1524-26 m e d undtagelse af N o , som først synes
f o r s v u n d e t efter 1537. Ved d e n n e tid forsvandt
også T r a n d u m †kirke (Ginding hrd.), ligesom
Vind kirke ( H a m m e r u m hrd.) skal have været
ø d e en tid h e n i m o d 1500. D e n savnes således
i visitationerne 1512-13, og når kirken derpå
1524-26 svarede 5 mk., skyldes det øjensynligt,
at d e n n e t o p var bragt på f o d e igen. En stedlig
tradition beretter, at det var nabopræsten Ib J e n sen i V i n d i n g (1513-63), der i et syn havde fået
tilskyndelse til at genrejse Vind kirke, en opgave,
der skal være lykkedes o. 1520. Mens nogle kirker
således forsvandt i senmiddelalderen, k o m andre
til, hovedsagelig kapeller, der savnede egentlige
sognerettigheder. En enkelt nygrundlæggelse ses
at have fået fuld ret som sognekirke, nemlig kirken på Venø, der tidligst optræder i visitationen
1512-13. 1 8
S o m n æ v n t blev grundlæggernes magt over de
lokale kirker fra 1 1 - 1 2 0 0 ' e r n e reduceret til en
patronatsret. M e n s der i andre dele af landet kan
findes en del oplysninger om disse patronatsrettigheder, er det vestjyske materiale på dette p u n k t
yderst sparsomt. M e n det ligger fast, at bisperne,
s o m i det øvrige land, m e d 1 4 0 0 ' e r n e må have
erhvervet sig patronatsretten til langt de fleste sognekirker, som derved fik status af 'frie kirker' i
m o d s æ t n i n g til et mindre antal 'patronatskirker'.
De få middelalderlige oplysninger, der gælder an-

dre patronatsrettigheder end bispernes, drejer sig
næsten alene om andre gejstlige patroners. H ø j e r e
gejstlige e m b e d e r og institutioner k u n n e ved erhvervelse af patronatsret til en kirke få mulighed
for at udnytte dens præstebord (jfr. s. 14) ved en
såkaldt annektering eller inkorporation, hvorved b e tjeningen k u n n e overlades til en lavt betalt vikarpræst. 19 Således erhvervede Mariager kloster i Århus stift 1406-07 den velhavende kirke i Staby
g e n n e m et mageskifte (bytte) m e d Ribebispen. 2 0
O f t e kan inkorporationskirker k u n identificeres ad indirekte vej, eksempelvis derved, at de efter reformationen manglede præstegård. 21 En anden identifikationsmulighed er, at inkorporerede
kirker i en vis udstrækning k u n n e være fritaget
for afgifter og derfor kan mangle i visitationsog skattelister. N å r Oldemoders liste o. 1350 ikke
anfører de to kirker på Holmsland, G a m m e l - og
Nysogn (jfr. fig. 2), må det skyldes, at de var i n korporerede af sysselprovsten selv. Cistercienserklosteret i Tvis (Ulfborg hrd.) havde ved slutningen af middelalderen fire sognekirker i n k o r p o r e ret,Tvis, N ø r r e Felding, A u l u m og Mejrup. Ø j e n synligt var de to sidste almindeligt inkorporerede,
m e n s de n æ r m e s t klosteret b e l i g g e n d e Tvis og
Nr. Felding kirker var helt integreret i institution e n og alene underlagt abbeden; ej heller disse
kirker optræder således i Oldemoders liste o. 1350.
Tilsvarende havde det benediktinske n o n n e k l o ster i Stubber (Ginding hrd.) kirkerne i Sevel,
H a d e r u p og † T r a n d u m , idet klostersognet Sevel
øjensynligt også her havde en særlig nær tilknytning til institutionen. Endelig havde n o n n e k l o steret i G u d u m (Skodborg hrd.) af samme orden
f o r u d e n klostersognets kirke, der tjente som både
kloster- og sognekirke, også kirkerne i Fabjerg og
N ø r r e Nissum. 2 2
H e r får vi for en gangs skyld fingerpeg om en
ældre verdslig patronatsret. N ø r r e N i s s u m kirke
havde G u d u m kloster ganske vist fået 1439 af bispen. M e n kongelige stadfæstelser 1466 og 1484
lader n æ p p e tvivl o m , at k o n g e n var kirkens o p rindelige patron — dette så meget mere, som N i s sum 1231 var en vigtig kongsgård (se s. 637).
Tilsvarende vides L ø n b o r g kirke ( N ø r r e H o r n e
hrd.) indtil 1406-07 at have været kongelig, ligesom også dén lå ved en g a m m e l kongsgård. 2 3
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Fig. 3. Afladsbrev udstedt 1474 af en ærkebisp og 10 bisper til fordel for S. Sebastians kirke i Vedersø (Hind hrd.),
for at den kunne 'blive hæderlig opbygget'. Afladen tilfaldt dem, der gav lys og prydelser til bygningsfonden, som i
øvrigt rakte dem en hjælpende hånd, som i deres testamenter betænkte kirken med guld, sølv eller klæder, eller som
tilskyndede andre til en sådan gavmildhed. Rigsarkivet fot. — Ablaßbrief zugunsten derer, die die St. Sebastian-Kirche von
Vedersø mit Kerzen, Zierden, Gold, Silber oder Kleidern bedachten, damit sie 'anständig erbaut werden könne', 1474.

D e t t e antyder, hvordan kirkerne ved det øvrige
vestjyske krongods kan have ligget u n d e r k o n g e ligt patronat (jfr. også s. 701). M e n nærmere viden
savnes — ligeledes om kirkerne i forbindelse m e d
andre storgårde og godser. 24 At gamle patronatsrettigheder faktisk blev hævdet eller søgtes h æ v det, ses af f o r h o l d e n e i Ø r r e ( H a m m e r u m hrd.).
H e r stadfæstedes det 1547, at 'skønt Ø r r e kirke
siges nu at stå på Ørregårds g r u n d , skal den alligevel blive en fri kirke, og Ørregård skal ej have
jus patonatus eller n o g e n rettighed til den'. 2 5
R E F O R M A T I O N E N 1536 betød, at kongen overtog alle biskoppernes beføjelser og rettigheder,
h e r u n d e r bispetienden, der nu s o m kongetiende
blev anvendt til aflønning af allehånde personer

og institutioner. Endvidere fik k o n g e n patronatsret til alle landets kirker, idet dog enkelte klostre
— efter deres sekularisering — beholdt deres sognekirker. K u n for nogle få adelige 26 lykkedes det
i 1 5 - 1 6 0 0 ' e r n e at opnå patronatsretten til deres
sognekirker, og disse adelspatronater o m f a t t e d e
normalt også kaldsretten (retten til at indsætte præster).
I det daglige arbejde m e d kirkernes vedligeholdelse b e t ø d r e f o r m a t i o n e n ikke noget b r u d . T i enden udgjorde fortsat — sammen m e d indtægten
af større eller m i n d r e jordtilliggender — det ø k o n o m i s k e grundlag, og tilsynet varetoges fortsat
af sysselprovsterne. I R i b e stift bestod domkapitlet
til o. 1700, m e n sysselprovsterne u d n æ v n t e s nu
af k o n g e n , og det gejstlige præg forsvandt. E m -
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b e d e r n e benyttedes fortrinsvis til aflønning af
kongelige e m b e d s m æ n d , s o m ved tilsynet m e d
k i r k e r n e lod sig repræsentere ved fuldmægtige,
såkaldte provstiskrivere.
Blandt Varde syssels provster ( d o m d e k a n a t e t ) ,
der førte tilsyn m e d N ø r r e H o r n e herred, 2 7 var de
mest f r e m t r æ d e n d e i 1 5 0 0 ' e r n e de kongelige historiografer, Hans Svanning og Anders Sørensen
Vedel, der udviste en betydelig interesse for kirkernes protestantiske nyindretning. 2 8 I 1600'erne overgik v æ r d i g h e d e n til m e d l e m m e r af d e n
adelige slægt Krag til B r a m m i n g e , s o m var nært
knyttet til det kongelige kancelli. E m b e d e t o p hævedes 1720, da k r o n e n u d k ø b t e baron Frederik Krag til Stensballegård af hans rettigheder til
de kirker i syslet, s o m e n d n u ikke var solgt fra
k r o n e n . I N ø r r e H o r n e h e r r e d drejede det sig
om kirkerne i Strellev, N ø r r e og Sønder Bork og
Oddum.29
Hardsyssels provsti (domprovstiet), der omfattede
størstedelen af det n u v æ r e n d e R i n g k ø b i n g amt,
blev fra reformationstiden og f r e m til provstiets
opløsning 1693 varetaget af følgende: Iver Kjeldsen
Juel til Astrup, senere Stubbergård (1526-56), 30
Kaspar M u l e (1556-81), 3 1 Anders Dresselberg til
Vognserup (1581-1613), 3 2 Tyge Lange til Brejning
og Kærgård (våben: tre roser) (1613-14) og H e n rik Lange til Dejbjerglund og Oldager (våben:
én rose) (1614-50).— 1650 33 blev provstiet overdraget til Sorø akademi, hvis h o f m e s t r e f u n g e rede s o m provster, først Falk Gøye til Hvidkilde
(1650-53) og herefter J ø r g e n R o s e n k r a n t z til
Kjeldgård (1653-69).Ved akademiets nedlæggelse overgik provstiet til magister, senere biskop i
R i b e , C h r i s t e n Lodberg, s o m b e h o l d t e m b e d e t
til sin d ø d 1693. H e r e f t e r opløstes provstiet, hvis
kirker da allerede for de flestes v e d k o m m e n d e var
solgt til private (jfr. ndf.). 3 4
Efter reformationen var provsterne normalt ikke b o s i d d e n d e i Vestjylland, h v o r f o r d e n årlige
visitation og regnskabsaflæggelse k u n lejlighedsvis blev foretaget af d e m selv. De b e t j e n t e sig i
stedet af beskikkede fuldmægtige, provstiskrivere,
blandt hvilke vi finder både ridefogeder, stedlige
r å d m æ n d og borgmestre. 3 5
R e v i s i o n e r n e foregik på grundlag af regnskabsbøger; der for Hardsyssels v e d k o m m e n d e er beva-

ret i enestående grad. 3 6 For størstedelen af syslets
hen ved 100 sogne er bevaret kirkeregnskaber fra
og m e d 1584, anlagt kort tid efter Anders D r e s selbergs tiltrædelse. Bøgerne, der har været o p b e varet i sysselprovstens embedsarkiv, er ens i udstyr
og disposition. De er afskrifter, foretaget u n d e r
selve revisionen af de lokale regnskaber ('registre,
opskrifter'), s o m kirkeværgerne havde forfattet
— ofte m e d præsten som den, der skrev regnskabet. R e g n s k a b s b ø g e r n e indledes m e d en o p r e g ning af kirkernes jordtilliggende ('kirkegårde' og
m i n d r e lodder) og af tiendens størrelse samt en
fortegnelse over udestående fordringer, der i visse
tilfælde rækker tilbage til 1520'erne. 3 7 Efter sysselprovstiets overgang til Sorø kloster og J ø r g e n
R o s e n k r a n t z ' overtagelse af embedet fik kirkerne
1655 nye regnskabsbøger, hvoraf også et større
antal er bevaret. Disse bøger indledes m e d en instruks til kirkeværgerne, som i store træk indskærpede bestemmelserne i recessen 1643.Værgerne
måtte således ikke bekoste n o g e t på kirken, før
selve bygningen var repareret; 3 8 s o g n e m æ n d e n e
skulle hente og bringe håndværkere og materialer
m o d en rimelig betaling, og de, der ønskede at
blive begravet inde i kirken (adelige og f o r m u ende bønder), skulle betale en passende afgift, idet præsterne dog n ø d fri begravelse i kirken. —
R e g n s k a b s b ø g e r n e indeholder lejlighedsvis også
oplysninger om almene forhold, bl.a. om krig og
besættelse, pest og kvægpest.
O m b u d e t som kirkeværge k u n n e i 15-1600'erne
administreres ret forskelligt. Et eksempel h e r p å
er de to nabosogne T ø r r i n g og H e l d u m (Skodb o r g hrd.). 3 9 I T ø r r i n g påtog b ø n d e r n e sig n o r malt opgaven to ad gangen for en p e r i o d e af 2 - 4
år, i H e l d u m blev v æ r g e r n e rekrutteret blandt
selvejerbønderne én ad gangen og for 10-15 år.
- K i r k e v æ r g e r n e er n æ p p e blevet opfattet s o m
provsternes modparter, snarere som deres lokale
tillidsmænd, h v e m de støttede i m o d alt for initiativrige sognemænd. 4 0 M e n i vid udstrækning var
det overladt værgerne i samråd m e d præsten og
sognefolkene at b e s t e m m e over kirkens midler. 41
Kirkernes indtægter i 1 5 - 1 6 0 0 ' e r n e må i det
store og hele betegnes som stabile, idet den v æ sentligste indtægtskilde som n æ v n t fortsat var
k o r n t i e n d e n . D e n n e blev i vid udstrækning f o r -
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Fig. 4. Kongetienderne 1537. Kort ved Sven Rask, tegnet af MN 1995. - Königszehnten 153 7.

pagtet ud for en årrække ad gangen. Den, der havde tienden i forpagtning, tiendefæsteren, skulle
hvert år udrede en afgift, målt i korn, m o d at
oppebære bøndernes ydelser, der varierede efter
høstudbyttet. Adel, præster og b ø n d e r (én eller
flere eller sognemændene i fællesskab) var rede
til at betale kirken og sysselprovsten en særlig af-

gift, 'indfæste', for at få forpagtningen. I en række
tilfælde opnåede værgerne den økonomiske fordel, som det k u n n e være at have kirkens tiende
i fæste. I de tilfælde, hvor tienden var fæstet ud
til den lokale herremand, var det ofte hans skrive- og regnskabskyndige ridefoged, der fungerede
som værge. 42
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Fig. 5. Kirkernes samlede indtægter 1636. Kort ved Sven Rask, tegnet af MN 1995. - Die Einnahmen der Kirchen
1636.
Til belysning af kirkernes indtægtsforhold på reformationstiden foreligger et register over k o n g e t i e n d e r n e 1537 (fig. 4). 43 D e n gennemsnitlige
tiende for det enkelte sogn u d g j o r d e da 15 ørter
k o r n . D e t er muligt, at kongens part af tienden i
visse o m r å d e r da stadig — ligesom det var tilfældet m e d den middelalderlige bispetiende - var

m i n d r e end kirketienderne. N a v n l i g er det b e mærkelsesværdigt, at indtægterne i tre ud af de ni
herreder (Skodborg,Vandfuld og H a m m e r u m ) er
så forholdsvis lave.
D e t t e register kan j æ v n f ø r e s m e d e n f o r t e g nelse over bortforpagtede kirketiender 1572. D e n
gennemsnitlige tiende udgjorde da 17 ørter k o r n
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— altså et pænt stykke over niveauet 1537. Selv
om der for de enkelte kirker kan konstateres ret
store forskelle, er det ikke muligt at påvise systematiske afvigelser mellem de to talsæt: Grundlaget for de faste indtægter forblev de samme. 43
Sysselprovsten H e n r i k Lange indsendte 1636
en oversigt over kirkernes formuer til kancelliet
i København, og ud fra denne er det muligt at
belyse forholdet mellem tiendeindtægter og indtægter af jordskyld. De enkelte kirkers samlede
indtægter (omregnet til sldl.) er vist på kortet fig.
5. Indtægterne svinger mellem 12 sldl. i Hodsager
(Ginding hrd.) og 133 i Stavning (Bølling hrd.),
og de ulige indtægter skyldes i høj grad forskellen
på jordtilliggende. Af 96 kirker havde en fjerdedel
jordskyldsindtægter på mindre end 1 sldl., mens
16 havde indtægter på 20 og derover. Kun H y gum kirke (Vandfuld hrd.) havde større indtægter
af sit jordegods end af tienden.
De økonomiske tværsnit synes at bekræfte indtrykket af gode konjunkturer fra midten af
1500'erne og ind i 1600'erne, en periode der er
præget af kirkernes inventarfornyelser. G r u n d laget for de enkelte kirkers faste indtægter ændredes i hovedsagen ikke. Mønstret forblev u æ n dret, og det er stort set de samme kirker, der er
hhv. velhavende eller fattige, ligesom kirkerne i
Hind hrd. generelt hørte til de rigeste og kirkerne
i H a m m e r u m hrd. til de fattigste.
H e n r i k Langes fortegnelse 1636 44 viser, at en
del kirker (i Hardsyssel 21) endnu nød indtægten
af såkaldte 'jernkøer' (og 'jernfår') eller, som de
også kaldtes, 'udødelige køer' (vaccæ i m m o r t a lis), dvs. dyr, der tilhørte kirken og var lejet ud
til b ø n d e r n e , som var forpligtet til at skaffe et
nyt, når det gamle døde. Disse indtægter var —
som mange af kirkernes små jordlodder — m i d delalderlige sjælegaver, der havde overlevet reformationen og efterhånden var afløst af pengeafgifter. 45
DE PRIVATE K I R K E E J E R E . Efter svenskekrigene så kronen sig nødsaget til at udlægge store
m æ n g d e r krongods til sine kreditorer. Efter en
vis tilbageholdenhed med at inddrage kirkerne i
disse udlæg skete der fra 1680'erne en løbende
afhændelse af landets landsbykirker. 46 I R i n g k ø -

591

bing amt var det især kirkerne med stort jordtilliggende, der i begyndelsen var rift om, specielt
langs R i n g k ø b i n g Fjord, hvor kirkerne i Skjern,
Stavning og Lønborg snart blev solgt. Inden da,
i 1671, fik generalløjtnant og fæstningsingeniør
H e n r i k R u s e ved oprettelsen af baroniet R y s e n sten tildelt patronats- og kaldsretten til hele 17
kirker, nemlig samtlige kirker i Vandfuld hrd. og
enkelte i Skodborg og H i n d hrdr. Dette skete
med baggrund i friherrernes privilegier, der gav
de nye lensbaroner ret til kirkerne i de sogne,
hvor godset omfattede mere end halvdelen af tiendeyderne, foruden det sogn, hvor hovedgården
lå.47
Inden krigsudbruddet 1709 var to tredjedele
af amtets kirker afhændet. Herefter gik man over
til at bortauktionere de tilbageværende landsbykirker (i alt 34). Købelysten var dog ikke overvældende, og der måtte holdes i alt fire auktioner
i R i b e fra 8. okt. 1710 til 5. okt. 1711. 48 Størst
interesse var der for de kirker, der lå belejligt for
de store købere. 49 De få resterende kirker sattes
på auktion 1720 og 1722, og hermed var kronens
beholdning af kirker i amtet reduceret til Timring
og Nøvling, som først solgtes 1745. Det var især
kaldsretten, der tiltrak køberne. D e n n e fulgte dog
ikke altid med og kunne i øvrigt kun udøves, hvis
kirkeejeren tilhørte de såkaldt 'privilegerede' klasser. Kronens tilbageholdenhed med at inkludere
kaldsretten i salgene medvirkede til, at skøderne
først blev udstedt mange år senere. 50
Fig. 6 viser kirkeejerne 1725 — dvs. kort tid efter de sidste auktioner. Foruden Rysenstens dominans bemærkes koncentrationen af 'store' kirkeejere (dvs. med tre eller flere kirker) i amtets
nordlige del. De nye kirkeejere var almindeligvis
lokale godsejere, som ønskede ejendomsretten til
deres sognekirke. O f t e købtes tillige én eller flere
af nabokirkerne, beliggende i gårdens godsområde. Kun enkelte godsejere var deciderede 'kirkesamlere', hvilket skyldtes de vestjyske godsers ret
beskedne størrelse. En væsentlig grund til at erhverve en kirke var ejerens ønske om at markere
sin sociale position, og ofte satte de nye ejere deres præg på kirkernes inventar og udsmykning.
Ejerskabsforholdene var ikke statiske; de privatejede kirker k u n n e handles fra én godsejer til
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Fig. 6. Kirkeejere m e d tre eller flere kirker 1725.1. Ove Henrik lensbaron Juel-Rysensten. 2. Kammerråd Matthias
Pedersen til Kongensgård. 3. Amtsforvalter Jens Voigt til Kvistrup. 4. Ellen von Obelitz tilVolstrup etc., enke efter
Christen de Linde den yngre. 5. M a j o r Frederik Sehested til R y d h a v e etc. 6. Sognepræst i H j e r m , provst Jens
Henriksen Jermiin til Avsumgård. 7. Franz de Linde til Pallisbjerg etc. 8. Niels Ibsen til Tvis Kloster. 9. Kancelliassessor Peder Thøgersen Lassen til Herningsholm etc. 10. Sognepræst i Ølgod, provst Christen T h o m a s e n Lund,
tidligere i Skarrild. 11. A m t m a n d , justitsråd Selio Müller til Lønborggård etc. Kort ved Mogens Kragsig Jensen,
tegnet af MN 2001. — Kirchenpatrone mit drei oder mehreren Kirchen 1725.
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en anden, eller de k u n n e gøres til genstand for
flere hurtige omsætninger, f ø r de igen indgik i
et roligt tilhørsforhold til en hovedgård. I tiden
1671-1809 markerede flere slægter sig som kirkeejere. Slægten Linde, der havde sin glansperiode i
1700'ernes begyndelse, ejede således for en k o r tere eller længere tid mere end en fjerdedel af kirkerne, koncentreret o m k r i n g slægtens godser og
spredt over hele amtet m e d undtagelse af Vandfuld o g N r . H o r n e hrdr. Også slægterne S e h e sted, Jermiin og Müller h ø r t e til storsamlerne, og
i 1700'ernes sidste halvdel ejede slægten Friedenreich 13 kirker, der da for en stor dels v e d k o m m e n d e var overtaget fra Linde'rne. 5 1
I de o m r å d e r af amtet, der ikke var præget af
større godser, åbnede der sig mulighed for ikkeprivilegerede kirkeejere, for h v e m købet hovedsagelig var en pengeanbringelse i lighed m e d andre
investeringer. Gruppen, der omfattede bondestandens øverste lag, 'de handlende bønder', samt præster, godsforvaltere og lokale e m b e d s m æ n d , u d gjorde i 1 7 0 0 ' e r n e 10-20% af k i r k e e j e r n e m e d
en stigende tendens hen i m o d århundredets slutning. D e r synes at være tale om et særligt vestjysk
træk m e d bl.a. adskillige præster som kirkeejere.
Blandt storbønderne kan nævnes slægten R a h b e k
fra Ahlergård i Sdr. B o r r i s sogn, hvis m e d l e m m e r f o r u d e n deres sognekirke efterhånden k o m
i besiddelse af kirkerne i Vorgod og Nr. V i u m . 5 2 1
amtets nordlige del var proprietærerne repræsenteret ved slægten Breinholt og de deri indgiftede
slægter, som ejede flere kirker i Skodborg hrd. 5 3
I 1700'ernes slutning opstod der kritik af kirkeejerskabet, specielt det forhold, at private u d øvede kaldsretten. Allerede fra 1690 skulle p r i vat udstedte kaldsbreve bekræftes af kongen, der
nidkært kontrollerede, at kaldsretten ikke tilfaldt
uberettigede. K r o n e n inddrog efterhånden kaldsretten til et større antal sogne, 54 og 1809 blev den
private kaldsret indskrænket til en indstillingsret
for privilegerede ejere 55 for at blive afskaffet e n deligt ved grundlovens indførelse 1849.
M e d landboreformerne i slutningen af 1700'erne begyndte en o m f a t t e n d e afhændelse af kirketienden til sognemændene,56 Således blev b ø n d e r n e
i Stadil og H e e ejere af deres egne kirker ved u d parcelleringen af hovedgårdene S ø n d e r v a n g og

Voldbjerg i hhv. 1792 og 1793. I nogle tilfælde
k ø b t e samtlige b ø n d e r tienden til deres respektive gårde, i andre tilfælde foregik overtagelsen
g e n n e m flere led af 'mellemhandlere', inden tienden blev endeligt overdraget til bønderne. 5 7 1803
var 31% af amtets kirker overgået til s o g n e m æ n dene, mest markant i U l f b o r g , H a m m e r u m og
N r . H o r n e hrdr., hvor over halvdelen af kirkerne
da tilhørte bønderne. 5 8 U d v i k l i n g e n fortsatte, og
o. 1809 var 44% af kirkerne i sognemændenes eje
(jfr. fig. 7). I 1872 var andelen af kirketienden i
sognemændenes eje steget til 60% af hartkornet,
h v o r m e d R i n g k ø b i n g var det amt, hvor processen var nået længst. K u n de tilbageværende g o d ser b e h o l d t deres kirker. Samtidig fortsattes b e stæbelserne på at hævde kirkens rettigheder over
for kirkeejeren, der fra og m e d kirkesynsloven af
1861 benævntes 'kirketiendeejer'. M e d loven om
tiendeafløsning 1903 skulle t i e n d e r n e være afløst
senest 1918. H e r m e d var kirkernes overgang til
selveje m u l i g g j o r t , og i de f ø l g e n d e årtier overgik langt størstedelen af landets kirker til selveje.
I 1 9 5 0 ' e r n e var i R i n g k ø b i n g amt k u n enkelte
kirker e n d n u i privat eje.
Tekst ved Ebbe N y b o r g (middelalderen), Niels J ø r gen Poulsen (15-1600'erne) og Mogens Kragsig Jensen (17-1800'ernes kirkeejere). Afsnittet er bygget over
Michael H. Geltings tilsvarende i DK Ribe, 1019-29
og hviler i væsentlig grad på Sven Rask, »Kirkerne i
Hardsyssel 1000-1700«, i UPS nr. 3, 1995, 7-56, og
samme, »Kirker og kapeller«, i Mellem hav og hede. Landskab og bebyggelse i Ulfborg herred indtil 1700, Aarhus
2000, 218-33.

NOTER
1

De fem herreder, der 1922 er afgivet til Viborg stift er
Skodborg, Vandfuld, Hjerm, Ginding og H a m m e r u m .
R e f o r m e n 1971 medførte, at Viborg stift ydermere fik
sognene Idum, Råsted, Nr. Felding, Tvis, Vinding og
Vind sogne samt Ø r n h ø j kirkedistrikt i Nr. O m m e
sogn, mens R i b e stift til gengæld indlemmede G ø r ding, Vemb og Bur. Jfr. (med kort) Johs. W. Jacobsen,
»Sogne og stift«, ViStÅrb 1970, 43ff. og M. Øllgaard,
»Træk af Viborg stifts historie 1965-85«, ViStÅrb 1985,
39ff.
2
Grundlæggende er P. Severinsen, »Hardsyssels Kirker«,
HaArb 1909,1-70, og samme, »Fra Nørre H o r n e Herreds Kirker...«, HaÅrb 1910, 229-235.
3
Severinsen (note 2) og Ebbe Nyborg, »Kirke — sognedannelse — bebyggelse. Nogle overvejelser med ud-
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gangspunkt i et bebyggelsesprojekt for Ribeområdet«,
hikuin 12, 1986, 17-44, endvidere samme, »Kirke, sogn
og bebyggelse«, Marsk land og bebyggelse. Ribeegnen gennem 10.000 år, red. Stig Jensen, Århus 1998, 191-210.
4
Herredskirkebetegnelsen kendes ikke i den kirkelige
lovgivning, m e n optræder tidligst i Erik Glippings forordning for Skåne, Sjælland og Jylland 1284. Her h e d der det om skatten 'stud', at den skal erlægges på S.
Andreas dag. Hvis ikke o m b u d s m a n d e n (lensmanden)
ville tage imod, skulle bonden byde sin stud ud tre gange på tinge og derefter m e d tre tingsmænd føre den
til kongens gård, hvis den lå i herredet, eller til o m budsmandens gård. Lå disse gårde udenherreds, skulle
b o n d e n i stedet fare til herredskirken og indlægge sin
stud der. B o n d e n var herefter sagesløs og k u n n e ikke
straffes for at have tilbageholdt sin stud. D e n lokale
herredskirke, s o m m e t i d e r kaldet 'fjerdingskirke', synes at have været bestemt som den af herredets kirker,
der lå nærmest tingstedet, og som derfor også fik andre opgaver i forhold til tinget — som opbevaringssted
for herredets breve og m e r e generelt som offentligt
deponeringssted. Konkrete omtaler af disse kirker er
gennemgående så sene som 14-1600'erne. I Vestjylland
nævnes R o m som herredskirke for Skodborg hrd., Sahl
som 'fjerdingskirke' i G i n d i n g hrd. og He som f j e r dingskirke i H i n d hrd., mens Severinsen (note 2) yderligere anfører/foreslår Vandborg kirke for Vandfuld hrd.,
Ulfborg kirke for Ulfborg hrd., H j e r m kirke for H j e r m
hrd., Gjellerup kirke for H a m m e r u m hrd. og Bølling
kirke for Bølling hrd. Se Den Danske Rigslovgivning indtil
1400, udg. Erik Kroman, 1971,158, O. Nielsen, »Herredskirker i Danmark«, KirkehistSaml II, 3, 1864-66,
829-838 samt Severinsen 1909 (note 2) 4ff., og 1910,
229f.
5

KultHistLeks, art. »Tiend«. Troels Dahlerup, »Om tienden«, Fortid og Nutid 1981-82, 3ff.
6
Nyborg 1986 og 1998 (note 3).
7
Se s. 11, KultHistLeks, art. »Patronatsrätt« og »Mensa«
(Troels Dahlerup) samt Dansk kulturhistorisk Opslagsværk, Århus 1981, art. »Patronatsret« (Ebbe N y b o r g og
Sven Rask).
8
KultHistLeks art. »Kirkeværger« (Troels Dahlerup).
Troels Dahlerup »De danske kirkeværger i middelalderen«, RStbog 1992, 52ff. samt Ebbe Nyborg, »Enkeltm æ n d og fællesskaber i organiseringen af det r o m a n ske sognekirkebyggeri«, i Strejflys over Danmarks Bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, 1979, 37-64.
9
Troels Dahlerup, Det danske sysselprovsti i middelalderen,
1968, 8 5 f f , 107ff. og samme, »Visitationen af Hardsyssels kirker 1512-13«, HaÅrb 1960, 79ff.
10
Oldemoder. Niels Skyum Nielsen, »Haandskriftet 'Ribe
Oldemoder'. En kritisk Studie«, Scandia X I X , 1948-49,
130. Listen er med sikkerhed yngre end 1321/23 (Dahlerup 1968 (note 9) 89-90), og skriften tyder på, at den
er indført i manuskriptet ca. 1380/1410. Muligvis er
listen ældre end stormfloden 1362 (Oldemoder VIII).

11

Dahlerup 1968 (note 9) 85-135. H e r lades spørgsmålet dog åbent, om kirkelistens tal betegner bispe- eller
provstegæster i.
12
DaMag IV,2, 1873, 44ff.
13
Takseringen er angivet og sammenlignet m e d listen i
Ribe Oldermoder af Severinsen 1909 (note 2) 23f.
14
Poul Grinder-Hansen, »Klokker og kanoner«. Skalk
1, 1982, 21f.
15
R A . Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. ældre end 1559. Fortegnelse over indkrævede klokker.
16
Tilskrifterne er senmiddelalderlige, antagelig før 1512,
se Dahlerup 1960 (note 9) 93. I betegnelsen ' ø d e ' ligger ikke nødvendigvis, at kirken var styrtet sammen og
forladt, m e n eventuelt blot, at den var ude af stand til
at betale.
17
Af disse er de to første o. 1350 ansat til 2 sk., de ø v rige til 4 sk.
18
Dahlerup 1960 (note 9) 92-99.
19
Jfr. s. 11. Se i øvrigt Dahlerup 1968 (note 9) 315ff. og
Ebbe Nyborg, »Den tidlige sognekirke-inkorporation.
Et studie i pave Innocens III.s lovgivning og dens anvendelse i 1200-tallets Danmark«. Festskrift til Troels Dahlerup, Århus 1985, 17ff.
20
Repert 2. rk. 4869, stadfæstet 1459-60, jfr. Dahlerup
1960 (note 9) 97.
21
Således havde præsten eller rettere vikaren ved B ø v ling kirke (Skodborg hrd.) 1556 hverken præstegård eller præstetiende, m e n boede på den stedlige bispegård,
utvivlsomt fordi kirken var inkorporeret i bispens bord.
Bøvling kirke var altså nok biskoppelig, m e n på ingen
måde 'fri', et forhold, der var almindeligt ved kirkerne
under bispernes egne store gårde. Severinsen 1909 (note
2) 1 l.Jfr. om bispernes gårde Troels Dahlerup, »Nepotisme som administrativt system. R i b e stift i senmiddelalderen«, Struktur og Funktion. Festskrift til Erling Ladevig Petersen, Odense 1994, 61ff.
22
Dahlerup 1960 (note 9) 93-99.
23
Repert 2. rk. 4869.
24
Et godt bud er vel Tvis klosters kirker i Tvis og Nr.
Felding, der før klosterstiftelsen 1163 bør have tilhørt
H e r t u g Buris og hans slægt. Severinsen 1909 (note 2)
12. Blandt mulighederne for at spore sådanne verdslige
patronater må nævnes landehjælpen 1524-26, hvis lister kan overspringe inkorporations- og patronatskirker som fritaget for skat eller anføre d e m særskilt først
eller sidst under det respektive hrd. Sådanne mønstre
synes dog ikke at tegne sig i det vestjyske materiale.
Jfr. Troels Dahlerup, »Sogn og pastorat«, Fra Viborg Amt
1956, 8-9.
25
DaKancReg 6. jan. 1547.
26
1 R i n g k ø b i n g amt fik følgende kirker adelige patron e r : T i m og M a d u m (Peder Gyldenstierne 1585), T j ø r ring (ChristianThomesen Sehested 1642), R y d e (Niels
Trolle 1643), Staby (samme 1650), Skjern (familien von
Uffeln 1661) og Sevel (Stubbergård).
27
Jfr. Severinsen 1910 (note 2) og H. K. Kristensen, »Nør-
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Fig. 7. Kirkeejere m e d tre eller flere kirker 1809. 1. By- og herredsfoged Frederik Schönau i Lemvig. 2. Etatsråd
M o g e n s Christian Skow til Volstrup. 3. Stiftamtmand, k a m m e r h e r r e Niels Sehested til R y d h a v e etc. 4. K a m merjunker Jens Jermiin til stamhuset Avsumgård. 5. K ø b m a n d i Ringkøbing, Peder Tang til Timgård. 6. Kancellisekretær Hans Peter Ammitzbøll til Søgård. 7. Etatsrådinde Else Christine von Albertin (f. Folsach) til Brejninggård, enke efter a m t m a n d Peter von Albertin. 8. Gårdejer Mads R a h b e k i Ahlergård med brødrene Jens R a h b e k
i Dalagergård og Visti R a h b e k i Skobæk (alle i Borris sogn), muligvis sammen m e d moderen, Maren Vitisdatter
R a h b e k . 9. Christance Jermiin (f. Hansen) til stamhuset Lønborggård, enke efter kaptajn Niels Jermiin. De kirker,
der ikke er afmærket m e d egen signatur, var senest dette år afhændet til sognemændene. Kort ved Mogens Kragsig
Jensen, tegnet af MN 2001. - Kirchenpatrone mit drei oder mehreren Kirchen 1809.
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re H o r n e herreds kirker og deres gods«, HaÅrb 1954,
49-70.
28
Sven Rask, »Om 8 altertavler og Anders Sørensen
Vedel«, RStbog 1982.
29
Kronens Skøder IV, 19.
30
Iver Kjeldsen Juel (1494-1556) var født på Bøvling
og fik en gejstlig uddannelse. Efter reformationen trådte han helt over i den verdslige stand og forlenedes
1537 med Lønborggård og 1538 med Stubber kloster,
som han 1547 afkøbte kongen og omdannede til herregård. Jfr. DaSaml. I, 1865-66, 47-59.
31
Kaspar Mule, af den adelige Odense-slægt, var tugtemester for Christian III's yngre sønner.
32
1582-90 landsdommer på Sjælland og herefter flere
kongelige forleninger.
33
Jfr. KancBrevb 13. dec. 1650.
34
Jfr. Severinsen 1909 (note 2) 35-36 og Chresten Klit,
»Kirkernes administration iVandfuld herred 1584-1653«,
HaÅrb 26, 127-41, især 130.
35 provstiskrivernes navne opregnes i den udstrækning,
de er kendt af Klit (note 34) 131.
36
Regnskabsbøgerne opbevares i Landsarkivet for N ø r rejylland (LAVib.) under registraturen Landsbykirkernes
regnskabsbøger (C KRB).
37

Jfr. Klit (note 34) 127ff.
Jfr. forordningen i recessen 1643, 4. kap., afsnit 66
(V. A. Secher, Forordninger, Recesser og andre kgl. Breve V,
1903,206).
39
Jfr. s. 669 og 702 med note 8.
40
Dahlerup 1960 (note 9) 103f. og samme 1968, 323.
41
Klit (note 34) 138.
42
Om bortforpagtningen af kirkernes korntiender, se
Niels Jørgen Poulsen, »Jyske kirker på Christian IV.s
tid«, NMArb. 1980, 56-66.
43
Jfr. Michael H. Gelting, »To profiler gennem R i b e
stifts tiender i 1500-tallet«, Profiler i nordisk senmiddelalder og renaissance. Festskrift til Poul Enemark, red. Sven E.
Green-Pedersen m.fl.., Århus 1983, 233-54, og Rask
1995 og Rask 2000.
44
Jfr. Rask 1995, 44 med kort 5.
45
Jfr. Bjarne Stoklund, »Sjælegave og offerdyr«, Skalk
1, 1963, 11-15.
46
Kirkesalget var uønsket fra kronens side, og såvel Danske Lov (1683) som flere forordninger i det følgende
århundrede præciserede, at de private kirkers vedligeholdelse og tilstand var af stor interesse for kronen.
47
Friherrernes privilegier af 25. maj 1671, artikel IV.
38

- Rysensten ejede desuden i en kort periode M ø b o r g
og Nees kirker som såkaldt 'allodialgods'.
48
Først efter nedsættelsen af udbudsprisen fra 30 til 20
rdl. pr. td. htk. (kirketiende og jordtilliggende) fra og
med 3. auktion i maj 1711 kom der skred i tingene.
49
Niels Overgaard til Kvistrup og Niels Linde til Kærgårdsholm bød således Vejrum kirke op i 49 rdl. pr.
td. htk., hvorefter førstnævnte fik hammerslaget. Og
Frederik Sehested til Rydhave måtte på to auktioner
lade sin fuldmægtig Villum Lange overbyde dels rektor
Bie i Ribe, dels Anders Rosenkrantz til Landting, mden
han blev ejer af R y d e kirke, der skulle blive slægtens
hovedkirke. — Jfr. R A . Rtk. Kommissionsakter vedr.
auktion over en del kongen beholdne kirker 1710-11
(A. a.VI.3 - C 186).
50
Jfr. R A . Rtk. Dok. vedr. kongens 1710-11 bortsolgte
kirker med tilliggender i Århus og Ribe stifter 1710-14,
1720-22 (2245.119).
51
De Friedenreich'ske kirker udgjorde den vestligste
del af familiens besiddelse, der var koncentreret o m kring Palstrup i Viborg amt.
52
Slægten Rahbek ejede - til tider fordelt på et skiftende antal parter — disse kirker til langt op i 1800'erne. På tilsvarende måde købte møller Christen Jensen i
Nymølle og smed Jesper Hansen i Gammelmølle (Sdr.
Lem sogn) 1763 Ølstrup kirke, som fordelt på mange
parter tilhørte efterslægten til 1830'erne.
53
D e n tidligere kgl. hofbuntmager R u d o l f Bolwein,
der havde slået sig ned på Hanning Hedegård, erhvervede 1689 kirkerne i Dejbjerg, Hanning, Stavning og
Velling, af hvilke enkelte forblev i hans efterslægt i et
par generationer.
54
I Ringkøbing amt 1781-1809 således for 36 sognes
vedkommende.
55
Disse kunne præsentere tre egnede kandidater for
kongen.
56
B ø n d e r n e i Nr. Bork overtog så tidligt som 1760
H e m m e t kirke, som fulgte med ved købet af G r u b besholm gods, men kirken solgtes dog straks videre til
ejeren af Lønborggård. I Sdr. Vium overtog bønderne
i fællesskab deres kirke 1765.
57
Som 'mellemhandlere' optrådte typisk lokale e m bedsmænd, f.eks. by- og herredsfoged Frederik Schønau i Lemvig og herredsfoged Caspar Møller på Højris
i Ikast sogn.
58
G. Begtrup, Agerdyrkningens Tilstand i Danmark. N ø r rejylland III, 1812 (optrykt 1978), tabel 4.
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S K O D B O R G H E R R E D o. 1800. Herredet talte (foruden købstaden Lemvig) dengang — som nu - 15 sognekirker:
Nørlem, Nr. Nissum, Tørring, Heldum, Lomborg, R o m , Bøvling, Flynder, Møborg, Nees, G u d u m , Fabjerg, Resen,
H u m l u m og Venø. I Bøvlingbjerg (Bøvling sogn) opførtes 1875 en valgmenighedskirke, Mariekirken. Kortet viser
herregårdene Kabbel ( N ø r l e m sogn), Kongensgård (Nr. Nissum sogn), Vadskærgård ( T ø r r i n g sogn), Rysensten
(Bøvling sogn), Bækmark (Flynder sogn), N ø r r e Holmgård (Møborg sogn), Ulsund (Nees sogn), Gudumkloster
( G u d u m sogn) samt Strandbjerggård og Vej bjerggård ( H u m l u m sogn). Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over
Skivehus, Bøvling og Lundenæs amter 1800. - Die Harde von Skodborg um 1800. Die Hårde zählte damals - wie
heute - 15 Pfarrkirchen. 1815 w u r d e in Bøvlingbjerg (Gemeinde Bøvling) die einer freien Gemeinde zugehörige Marienkirche
errichtet.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt
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R O M A N S K E B Y G N I N G S P R O F I L E R i Skodborg herred, af granit, 1:10. Målt af Peter D u u n Andersen 1999 og
NJP 2000, tegnet af MN 2001. Fig. 1-2: Korbuekragbånd og -sokler. 3-7: Korbuekragbånd. 8-20: Bygningssokler.
1. Bøvling. 2. H e l d u m . 3. N ø r l e m . 4 . T ø r r i n g . 5. N ø r r e Nissum. 6. Lomborg. 7. Resen. 8. N ø r l e m . 9. H e l d u m . 10.
Bøvling. 11. Flynder, hovedtype. 12. Flynder, afvigende type i skibets sydside. 13. M ø b o r g . 14. R o m . 15. Fabjerg.
16. Lomborg, afvigende type. 17. Lomborg, hovedtype. 18. T ø r r i n g , hovedtype. 19. Resen. 20. N ø r r e Nissum. Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von Skodborg. Abb. 1-2: Kämpfer und Sockel des Triumphbogens. 3-7.
Kämpfer des Triumphbogens. 8-20. Sockel.

Fig. 1. Hospitalet og kirken set fra sydøst. HW fot. 1999. - Südostansicht des Armenstiftes und der Kirche.

NØRLEM KIRKE
SKODBORG HERRED
Kirken, der ligger yderst i sognet på højdedraget over
Lemvig, nævnes første gang i kirkelisten i R i b e O l d e m o d e r (o. 1350), hvor den er ansat til en afgift på
4 sk. sølv.1 Sognet må oprindelig også have omfattet
Lemvig, hvis kirke i samme liste er ansat til k u n 1
sk. sølv og må have været anneks til N ø r l e m (jfr. s.
334). Senest fra reformationstiden var N ø r l e m anneks
til Lemvig, h v o r u n d e r sognet forblev indtil 1990, da
det udskiltes som et selvstændigt pastorat. Kirken eje-

de i ældre tid en del jord, der blev forpagtet ud. 2 D e n
tilhørte kongen, indtil kronen 1699 solgte den med
forbehold af kaldsretten til Ejler Ejlersen H o l m til
Eskær (Hjørring amt). 3 H a n overlod den få år senere
til Lucas Andersen N o r s til Kabbel (†1717), og kirken
forblev herefter under herregården, indtil ejeren Jens
Stokholm 1821 solgte den til M o r t e n Sørensen i Bjerregård. Herfra afhændedes tienderne efterhånden til
sognemændene. Kirken overgik til selveje 1937. 4
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Båndene til sognets hovedgård Kabbel har sat sig
mange spor i kirken. I 1600'erne 5 var herregårdens
ejere ofte tiendeforpagtere og kirkeværger (jfr. herskabsstole og messehagel), og i årene 1763-73 gjordes
kirken til en udpræget herregårdskirke i tidens rokokostil (jfr. gravkapel, inventar og hospital).
Tre borgere i Lemvig købte 1640 nogle gårde i
Lemtorp og lagde disse med tiende under købstadskirken. Kongen befalede imidlertid, at tienden - som
hidtil — skulle ydes til Nørlem kirke. Da borgerne til
fortørnelse for kirkeværgen, Jakob Grubbe til Kabbel,
fortsat nægtede at svare ham tienden, indstævnedes
parterne 1648 for snapstinget i Viborg. 6
Møntfund (fig. 54). 1942 fandtes på kirkegården i en
grav nord for kirken 11 middelalderlige engelske sølvmønter. To er slået under Henrik III, ni under Edward
I-II. Slutmønten er præget ca. 1318-20, men den lille
møntskat, hvoraf flere mønter synes at have cirkuleret
længe, er sikkert først kommet i jorden ved midten af
1300'erne. Fundet opbevares i Lemvig Museum. 7

Kirken ligger højt i det bakkede land øst for L e m vig, og tårnet kan ses langt ud over Limfjorden.

Sognets bebyggelse var i ældre tid præget af store
enkeltgårde, som hver lå på egen j o r d u d e n dyrkningsfællesskab. Også kirken ligger frit i landskabet, dog tidligere m e d en stor gård, Kirkegård,
umiddelbart vest for kirkegårdsdiget. Gården, der
ses på matrikelkortet 1816 (fig. 2) og et luftfoto
1946 (fig. 3), er revet n e d 1992, da den gav plads
til præstebolig og sognegård, o p f ø r t efter t e g n i n ger af arkitekt E g o n Aagaard, Lemvig.
Kirkegården, som hegnes af brede stensatte j o r d diger, 8 har bevaret sine gamle skel m o d øst, n o r d
og vest, mens den — f o r m e n t l i g o. 1900 — er u d videt m o d syd f r e m til hospitalsbygningen (se
ndf.). H e r flugter vestre del af det udflyttede
syddige nu m e d hospitalets n o r d m u r , østre del
m e d dettes sydmur, idet m a n kort efter 1963
inddrog hospitalets gamle urtehave til begravelse.
Et selvstændigt kirkegårdsafsnit u d e n for vestdiget på den o v e n n æ v n t e gårdtomts plads er i n d viet 2000. D e t er u d f o r m e t efter forslag af land-

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt af R. Sørensen 1816 og Carl Eyben 1817, kopieret af J. H. Schou 1866. Tegnet
af Jørgen Wichmann. — Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og den nu nedbrudte gård, Kirkegård, set fra sydvest. Sylvest Jensen fot. 1946. KglBibl. —
Luftaufnahme von der Kirche und dem jetzt abgebauten Hof, Kirkegård. Südwestansicht.

skabsarkitekt Birte Østerbye, H e r n i n g , og hegnes
af nye stendiger i syd og nord, i vest af en teglstensmur, hvori indgår dele af m u r e n o m k r i n g
gårdens tidligere møddingsplads.
Kirkegårdens indgange er alle fra 1900'erne. D e r
er k ø r e p o r t e i øst og syd og en ganglåge i nord.
Å b n i n g e r n e lukkes af hvidmalede tremmelåger,
o p h æ n g t i m u r e d e og hvidtede piller, der er afsluttet som pyramider. En bred g e n n e m b r y d n i n g
i vestdiget giver adgang til det nye kirkegårdsafsnit.
†Indgange. De bevarede kirkeregnskaber viser,
at der i sidste halvdel af 1 6 0 0 ' e r n e 9 var adgang
til kirkegården g e n n e m en k ø r e p o r t m e d 'stette'
(fodgængerlåge) i østdiget og en stette i vestdiget; en søndre, n æ v n t 1651, blev sløjfet 1656 og
åbningen udfyldt m e d ti læs kampesten. De m u -

rede, blytækte indgange var sandsynligvis u d f o r m e t som portaler.10 Vestre stette nyopførtes 1662
af m u r e r m e s t r e n e Peder M o g e n s e n og Jep N i e l sen, og hertil brugtes 28 tdr. Daugbjerg-kalk og
1.300 mursten. 1 1 Jens Mikkelsen og Christen Sørensen huggede t ø m m e r e t til taget ('overrejsningen'), som Jens blytækker beklædte m e d bly.
Christen (Sørensen) t ø m m e r m a n d u d f ø r t e samme år nye, tjærede fløje til porten, som forsynedes m e d hængelås. — S m e d e d e †riste i egetræsr a m m e r i østre og vestre stette nævnes i regnskab e r n e 1662 og 1673, der tillige omtaler drejelige
kors (svingler) i åbningerne. 9
Bygninger på og omkring kirkegården. D e t allerede n æ v n t e hospital (fig. 1) syd for kirkegården, det
såkaldte 'Stiernhielms Hospital', er en hvidkalket
og tegltækket bygning, opfort 1780 af Anna M a -
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siden 1963 lejet ud til menighedsrådet og bruges
nu bl.a. som graverkontor. 4
Et nyere ligkapel i kirkegårdens sydvestre afsnit,
tegltækket og orienteret nord-syd, er o. 1980 u d videt m o d syd m e d toiletter (arkitekterne Poul
H a n s e n og Ib Lydholm). På luftfotoet 1946 (fig.
3) ses en †kirkestald u d e n for norddiget, fra o.
1900, tækket m e d blikplader. Et †udhus, øst for
hospitalet, er nedrevet efter 1963.
Kirkegården præges af m a n g e gode gravsten,
u d f ø r t af sten- og billedhuggeren Ejgil Westergaard, Lemvig, aktiv fra 1948 (jfr. Lemvig kirkegård s. 424f.).
BYGNING

Fig. 4. Indskrifttavle 1780 i hospitalets sydmur (s. 602).
NJP fot. 2000. - Inschrifttafel, 1780, in Südwand des Armenstiftes.
ria W a n d b o r g til m i n d e om hendes søn, hospitalets fundator, Jens W a n d b o r g de Stiernhielm til
Kabbel. Huset, der tillige brugtes som skole, er
orienteret øst-vest og lå oprindelig frit u d e n for
kirkegårdens syddige. M u r e n e afsluttes m e d gesims, og svarende til husets dobbelte f u n k t i o n er
der i sydsiden to ens r u n d b u e d e indgange, i n d r a m m e t af pilastre. M e l l e m d ø r e n e er indsat en
indskrifttavle af sandsten (fig. 4), 8 1 x 5 9 cm, der
øverst smykkes m e d det stiernhielmske våben.
Indskriften, m e d fordybet kursiv og versaler, lyder: »Stiernhielms/ Hospital og Skole/ efter/ Sal(ig)
Welb(yrdig) hr. Jens W a n d b o r g / de Stiernhielm til
Cabel/ som har funderet dend m e n / opbygt og
fuld ført af hans/ M o d e r / Anna Maria Wandborg/
Sal(ig) Niels Jacobsens/ i Lemvig/ A n n o 1780«.
— B y g n i n g e n r u m m e d e oprindelig skolestue og
lærerbolig samt fribolig for fire l e m m e r u n d e r
Kabbel gods. S k o l e f u n k t i o n e n flyttedes 1870, og
bygningen blev 1890 overtaget af k o m m u n e n og
herefter anvendt som fribolig for fattige. D e n er

Kirken er en romansk kvaderstensbygning bestående
af kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er føjet
et tårn i vest. Et middelalderligt (†)våbenhus foran skibets norddør afløstes 1770 af et gravkapel for ejeren
af Kabbel. Dette byggeri var et led i Jens Wandborg
de Stiernhielms nyindretning af kirken i de samme år
(se inventar). Tårnrummet, der indtil da havde tjent
som gravkapel, blev i samme forbindelse omdannet til
våbenhus. Orienteringen har en mindre afvigelse mod
nord.

D e n forholdsvis beskedne kvaderstenskirke, hvis m u re hviler på en skråkantsokkel (jfr. s. 598, fig. 8),
er rejst på en lille h ø j n i n g i terrænet, s o m falder
svagt m o d vest. Facaderne fremtræder regelmæssige m e d g e n n e m l ø b e n d e granitskifter, 11 i koret
og 12 i skibet. Kirken fik dette udseende ved en
omsætning og regulering af kvaderstensbeklædn i n g e n 1893-95, da også de nuværende, granitindfattede støbejernsvinduer k o m til. Inden da
var murværket forstyrret som følge af Jens W a n d b o r g de Stiernhielms byggearbejder i 1 7 6 0 ' e r n e
(jfr. ndf.), der havde til hensigt at give kirken et
u n i f o r m t præg ved regulering af v i n d u e r n e og
en delvis o m m u r i n g i tegl.
Løse romanske kvadre. To attisk profilerede sokkelsten, nu liggende frit u d e n for kirkegården, 1 2
fandtes 1878 foran indgangsdørene til stuehuset i
den nærliggende gård, Kirkegård. Kvadrene stamm e r næppe fra kirken, m e n er muligvis ført hertil
fra Kabbel, hvor der samme år noteredes en del
romanske kvadre. 1 3
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 2000. - Nordostansicht der Kirche.

Døre og vinduer. Sporene af skibets syddør var
forsvundet allerede inden murens omsætning
1893-95. 1 4 N o r d d ø r e n er opslugt af døren til
nordkapellet, der nu fremtræder som en r u n d buet, smiget åbning. Kirken har bevaret to o p rindelige vinduer, et i korgavlen og et i skibets
nordside. D e t første fremtræder som en udvendig
blænding m e d m o n o l i t overligger og sålbænk;
k a r m e n e er af almindelige bygningskvadre. V i n duet i skibets nordside, der er genåbnet 1937, er
af en tilsvarende u d f o r m n i n g , dog er sålbænken
delt i to og vestre k a r m udgøres af en rejst kvader. - En romansk vinduesoverligger, der 1887
sad nederst i kapellets nordøstre h j ø r n e , er 1937
genanvendt i et nyetableret vindue vestligst i skibets sydside. Øst for koret ligger to løse smigsten
fra et romansk vindue.
I det indre synes væggene overvejende at være
af rå marksten; dog er den r u n d e k o r b u e af tild a n n e d e granitkvadre, der i v a n g e r n e m o d skibet er b r u g t som rejste kvadre. Kilestenene i den

r u n d e bue udgår fra kragbånd (jfr. s. 598, fig. 3)
m e d o m l ø b e n d e skråkant på undersiden. Kvaderstenene blev renset for hvidtekalk 1937, dog
var kragbåndene allerede afvasket inden 1887. 14
Koret, hvis gulv er hævet to trin over skibets,
dækkes af et senmiddelalderligt hvælv (se ndf.);
skibet står stadig m e d fladt bjælkeloft.
Skibet har bevaret begge sine gavltrekanter n æ sten op til spidsen. De er af store rå marksten
muret i en grusblandet, fed kalkmørtel. G e n n e m b r y d n i n g e n af en sekundær adgang mellem
skib og kor giver mulighed for at studere den
støbte m u r k e r n e , hvis fyld består af rå og kløvet
kamp. Fra skibets loft er der adgang til tårnet
g e n n e m en r u n d b u e t og falset dør, muret af g u le teglsten f o r m e n t l i g i 1760'erne. Korgavlen er
indvendig o m m u r e t i tegl, måske ved samme
lejlighed; udvendig er kun den øverste spids af
tegl.
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. T å r n e t
ved skibets vestende er f o r m o d e n t l i g o p f ø r t i
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Fig. 6. Plan 1:300. Målt af Hother Paludan 1936, suppleret af NJP og tegnet af MN 2000. - Grundriß.

sidste fjerdedel af 1400'erne; i samme periode,
eller snarere lidt senere, blev koret hvælvet. Også
(†)våbenhuset ved skibets nordside, hvoraf der
e n d n u er enkelte murrester tilbage nederst i kapellet, må være tilføjet i senmiddelalderen. D e r
er ingen spor af gotiske vinduer i kirken, m e n
sydsidens v i n d u e r er givetvis blevet udvidet i løbet af middelalderen, måske i forbindelse m e d
lukningen af nordsidens åbninger.
Korets ottedelte ribbehvælv hviler på helstens
hjørnepiller og r u n d e skjoldbuer, hvoraf den vestre og søndre er noget d e f o r m e r e t i forbindelse
m e d g e n n e m b r y d n i n g e n af en åbning til p r æ dikestolen. Vestre skjoldbue tager nu afsæt på
korbuens søndre kragsten. Hvælvet har helstens
overribber m e d enkelte trappetrin. Sondre ribbe
er delvis fornyet ved o m m u r i n g af hvælvkappen
1985.
Tårnet, der er u d e n selvstændig trappe, er i tre
stokværk. Ø s t m u r e n hviler på skibets vestgavl,
og tårnet har — som det er sædvane for egnen —
gavle i n o r d og syd. Murene, hvoraf den vestre er
tykkere end de øvrige, er over en liggende syld
rejst af kampesten og udflyttede kvadre fra skibet,
i hvis gavl m a n b r o d en r u n d b u e t arkade. K a m pestenene når et stykke op i mellemstokværket,
og herover er der udvendig b r u g t munkesten i
munkeskifte. Syd- og vestfacaden er skalmuret i
flere omgange 1 5 og fremstår nu m e d plane flader
u d e n andre åbninger 1 6 end de fornyede glamhuller; søndre gavlspids er o m m u r e t 1876. 4 N o r d s i den (fig. 11) er d e r i m o d velbevaret og viser tår-

nets oprindelige arkitektur. H e r sidder i m e l l e m stokværket en særegen åbning, hvis karakteristiske træk findes flere steder i Nordvestjylland og
må være en slags k e n d e m æ r k e for det værksted,
der o p f ø r t e tårnet (jfr. tårnene i M e j r u p ( H j e r m
hrd.) og V r o u e (Viborg amt)). 17 Å b n i n g e n b e står af to små glugger, m i n d r e end én sten brede
og afdækket m e d et diminutivt trappestik; de er
anbragt i et r u n d b u e t spejl, hvis øverste parti, i
alt seks skifter, g e n n e m b r y d e s af småhuller som
en art vævet tæppe. Indvendig har åbningen lige
k a r m e og en fladbuet afslutning. Glamhullet h e r over, der svarer til lydhullerne i de tre øvrige sider, er r u n d b u e t og falset. Gavlspidsen øverst o p -

Fig. 7.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
af Peter D u u n Andersen og tegnet af MN 2000. —
Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

NØRLEM KIRKE

605

Fig. 8. Kirken set fra sydøst. HW fot. 1999. - Südostansicht der Kirche.

pe prydes af fire skråt afskårne højblændinger, afdækket m e d rulskifte.
T å r n r u m m e t , der siden 1770 har været brugt
s o m våbenhus, dækkes af et krydshvælv, hvis ribber udspringer fra væggene; i vestre hvælvkappe
ses to åbne spygatter. D e n r u n d e tårnbue, der o p rindelig åbnede sig m o d skibet, lukkes af en skillemur, hvori der er indsat en retkantet fløjdør. Et
†vindue i vestsiden omtales 1650. 9 R u m m e t b e nyttedes før 1770 som gravkapel (jfr. s. 631), og
det synes da at have været tilgængeligt g e n n e m
en lille †dør i sydsiden, hvis tilmurede åbning
e n d n u sås 1887. 14 Ved omdannelsen til våbenhus
skabtes der adgang g e n n e m vestmuren, hvor man
m u r e d e en r u n d b u e t portal (fig. 10) i senbarokke
former. Portalen indrammes i det ydre af pilastre,
som er forbundet m e d en svejfet og profileret af-

slutning. I n d r a m n i n g e n stod hvidtet 1946 (jfr.
fig. 3), m e n er nu i blank mur.
D e r er adgang til tårnets to øverste etager ad
t ø m r e d e trapper, hvortil m a n k o m m e r via orgelpulpituret og skibets loft. M u r e n e i de øvre stokværk springer stærkt tilbage.
(†)Våbenhuset ved skibets nordside må have haft
s a m m e udstrækning som det n u v æ r e n d e kapel,
der afløste det 1770, og hvis m u r e rejser sig over
de gamle f u n d a m e n t e r : en liggende syld og et
skifte granitkvadre. D e r er bevaret middelalderligt m u r v æ r k (munkesten) i dele af nordsiden,
hvor der ses en tilmuret, r u n d b u e t dør; m e n om
d e n n e er den tidligere v å b e n h u s d ø r kan n æ p p e
afgøres. Våbenhuset nævnes i regnskaberne 1651,
og det var da blytækt og havde bjælkeloft. En
indvendig, m u r e t †bænk blev repareret 1672. 9

606

SKODBORG HERRED

Fig. 9. Kapel, opført 1770, set fra nordøst (s. 607). HW fot. 1999. - Nordostansicht der
1770 errichteten Kapelle.

Ombygningen og ændringerne 1763-73, der gjorde N ø r l e m til en helstøbt barok herregårdskirke
(jfr. inventar), blev foretaget på initiativ af Jens
W a n d b o r g de Stiernhielm (†l780), mens faderen
Niels Jacobsen (†1778) e n d n u var i live. De bygningsmæssige arbejder afsluttedes 1770 m e d o p førelsen af et gravkapel på våbenhusets plads og
etableringen af en vestindgang i kirkens længdeakse (jfr. tårn). F o r u d blev skibets loft fornyet, og

der indsattes nye vinduer, nævnt i dåbsfadets i n d skrift 1769 (s. 617). En dør blev b r u d t i skibets
nordside m e d adgang til et nyopsat †herskabspulpitur. V i n d u e r n e , der havde r u n d b u e d e t r æ r a m m e r m e d blyindfattet glas, var i b e h o l d indtil
1890'erne. 1 8 De var indfattet af teglmurede partier, og også et bælte u n d e r tagskægget var m u r e t
af tegl. D e n pudsede og hvidtede kirke stod i de
følgende h u n d r e d e år m e d et u n i f o r m t senbarokt
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præg, som igen gik tabt ved 'tilbageførelsen' til
den romanske skikkelse 1893-95 (jfr. ndf.).
Kapellet (fig. 9) ved skibets nordside er o p f ø r t
1770 af k ø b m a n d Niels Jacobsen (†1778), far til
Jens W a n d b o r g (adlet de Stiernhielm), h v e m han
1759 overlod Kabbel. E n d n u 1887 14 sås i gavlen
Niels Jacobsens forbogstaver »NJ« i j e r n sammen
m e d »MW« for hustruen (Anne) M a r i e W a n d b o r g og årstallet »1770« (jfr. tilsvarende initialer
og årstal i jerngitteret i døren fra skibet, s. 628).
M u r e n e , der som n æ v n t hviler på f u n d a m e n terne af et nedrevet (†)våbenhus, er rejst af grågule teglsten ( 2 5 x 1 2 x 7 cm) i blokskifte, der bedst
iagttages i t a g r u m m e t . I hver af flankemurene er
et retkantet v i n d u e i r u n d b u e t spejl. D e r har en
tid, måske fra første færd, været adgang udefra
g e n n e m en r u n d b u e t †dør i nord, i hvis tilmuring er anbragt en retkantet glug. Taggesimsen
er ført i g e n n e m på nordsiden, og gavltrekanten
herover smykkes af et volutfelt, som er muret
m e d affasede sten. I det indre er gulvet belagt
m e d Ølandsfliser, og r u m m e t dækkes af et smukt

Fig. 11. Tårnets nordside (s. 604). NJP fot. 2000. - Nördliche Turmwand.

og regelmæssigt hvælv, delt af otte halvstensribber (på oversiden helstensribber på fladen). — Kapellet, hvori der henstår f e m ligkister (jfr. s. 629),
brugtes i begyndelsen af 1900'erne til opbevaring af kul til kirkens kakkelovn — til fortrydelse
for bl.a. digteren T h ø g e r Larsen og maleren Niels
Bjerre. 19 Å b n i n g e n fra skibet var i d e n n e periode
afskilret m e d en gulmalet trævæg.
U n d e r restaureringen 1893-95 (efter f o r u d g å ende besigtigelse af arkitekt J.Vilhelm Petersen,
Odense) blev kvaderstensbeklædningen afrenset,
sat om og suppleret, så facaderne fik deres n u v æ rende, regelmæssige præg. N y e r u n d b u e d e v i n duer m e d j e r n r a m m e r blev indfattet i granit.
D e t t e udseende opretholdtes ved en følgende restaurering 1937 (arkitekt H o t h e r Paludan), h v o r u n d e r v i n d u e t i skibets nordside blev genåbnet
og vinduesforholdene ændret vestligt i sydsiden.
Fig. 10. Portal i tårnets vestside, o. 1770 (s. 605). HW
fot. 1999. — Portal in westlicher Turmwand, um 1770.

Tagværkerne er middelalderlige, af eg. D e r er o t te spærfag i koret og 15 i skibet, i begge tilfælde
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Fig. 12. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1920. — Südostansicht der Kirche um 1920.

m e d dobbelt lag h a n e b å n d og korte stivere. I k o ret synes spærskoene at være de gamle loftsbjælker, s o m er savet over i forbindelse m e d hvælvslagningen; spærene, der støttes af pånaglede fyrrebrædder, har m a n g e udstemninger, som viser,
at de tidligere har været anvendt på en anden
måde. I skibet er bjælker og stivere samt enkelte
spær fornyet i fyr. De nedre h a n e b å n d har tappede samlinger, de øvre bladede. N u m m e r e r i n gen er foretaget på østsiden fra vest m o d øst m e d
ø k s e h u g n e streger. N u m r e n e ses både i nord og
syd og på begge lag hanebånd.— Tårnets tagværk
er nyere, af fyr; også nordkapellets t ø m m e r er af
fyr.

og våbenhus. 2 1 1653 fornyedes b e k l æ d n i n g e n på
tårnets vestside, hvortil der m e d g i k 3 skippd. nyt
bly og 17½ skippd. gammelt. 9 — Synet foreslog
1913, at blytaget blev udskiftet m e d glasserede
tagsten, der skulle anskaffes ved salg af blyet 4 — et
arbejde, der dog ikke k o m til udførelse.
Rødkalkning. De dele af kirken, der ikke var
af natursten (dvs. tårn og (†)våbenhus), stod i
1600'ernes sidste halvdel rødkalkede (jfr. L e m vig, s. 354f.). I årene 1666-82 indkøbtes g e n tagne gange et farvestof, såkaldt ' b r u n r ø d t ' , til at
blande i kalken, i flere tilfælde udtrykkeligt i f o r bindelse m e d murerarbejder på tårnet. 1672 a n skaffedes både ' b r u n r ø d t ' og kønrøg. 9

Tagbeklædningen er overalt af bly, dog har korets
svejfede tag siden 1800'ernes begyndelse været
tækket m e d tegl. 20 De ældre regnskaber omtaler
jævnligt reparationer på blytagene. 1651 i n d k ø b tes 4 skippd. nyt bly og 1.400 blysøm, og en blytækker betaltes for at o m s t ø b e 16 skippd. g a m melt bly m e d det nye og omlægge taget på tårn

Gulve. I korgulvet ligger røde, lakerede m u r sten på fladen, i skibets gulv gule og røde fliser,
idet der dog er korkgulv u n d e r stolene. — Skibets gulv blev 1682 omlagt fra »brix« (korbuen)
til kirkedøren bl.a. m e d g e n b r u g t e mursten, som
var i behold fra et 'gammelt begravelsessted' i k o ret (jfr. †gravminder). 9 Koret fik ved nyindret-
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n i n g e n i 1760'erne trægulv. D e t t e blev udskiftet
1804 efter at være ødelagt af regn. 22
Opvarmning. Kirken fik f j e r n v a r m e 1992. En
†kakkelovn, anskaffet o. 1900, var opstillet i skibets
vestende, hvor gravkapellet en tid brugtes som
kulkammer. 1937 indrettedes udvendig i h j ø r n e t
mellem tårn og kapel en varmekælder m e d et
dampvarmeanlæg og aftræk g e n n e m en da allerede eksisterende skorsten i t å r n r u m m e t s n o r d østre h j ø r n e .
Efter en restaurering 1985 (arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm) står kor og skib f r e m d e les m e d afrensede kvaderstensfacader. Hvidtet er
f o r u d e n tårn og nordkapel det øverste af korgavlen, skibets østgavl samt det vestre parti af skibets
nordmur, der o. 1770-1904 indeholdt en dør til
†herskabspulpituret. Indvendig er væggene hvidtede. Bjælkerne i skibets træloft blev indklædt i
brædder 1912; 4 de er ligesom bræddelaget h e r over gråmalede.
KALKMALERIER
1) (Fig. 13), o. 1450(?). Af en kalkmalet dekoration, der har smykket korets vægge, indtil hvælvet
blev indbygget, er bevaret et fragment på knap
1 kvadratmeter øverst i korets sydside, hvor det
er synligt i t a g r u m m e t . U d s m y k n i n g e n , s o m er
i rødt og gråt, består øverst af en frise m e d skråstreger og sparrer o m k r i n g en diamantbort og
h e r u n d e r af r u n d b u e d e afslutninger i to arkader.

Fig. 13. Fragment af kalkmalet dekoration på korets sydvæg, o. 1450(?) (s. 609). Farvelagt skitse ved R o b e r t
Smalley 1985.— Fragment einer Wandmalerei im Chor, um
1450(?).

Maleriet har været synligt indtil hvælvbyggeriet,
og det bevarede parti over hvælvet har aldrig v æ ret overhvidtet. Et parti bag skjoldbuen var m i d lertidigt f r e m m e i forbindelse m e d en reparation
af hvælvet 1985. 23
2) (Jfr. fig. 17), o. 1500. En helt enkel dekoration på korhvælvets ribber består af sparrer i hvidt,
okker og gråt. F o r m o d e n t l i g afdækket 1937.
3) (Jfr. fig. 17), 1760'erne. S a m h ø r e n d e m e d
den barokke alterudsmykning er malet et kunstfærdigt draperi i hvælvets østkappe i rødt og m e d
gule snore og kvaster. O p m a l e t 1915. 24
INVENTAR
Oversigt. Samtidig med kirken er kun alterbordet, mens
en klokke synes at være kun en smule yngre, fra
1250-1300. Middelalderlig var også kirkens *granitdøbefont, der nu bruges i Lemvig Valgmenighedskirke
(jfr. s. 420f.).
Trods inventarets helt dominerende rokokopræg,
er der alligevel nok i behold fra renæssancetiden til
at fastslå, at kirken allerede da har fremstået som en
prægtig herregårdskirke. Af en (†)altertavle fra o. 1600
er bevaret to storsøjler, en række ikke mindre forn e m m e hermer (*to i Nationalmuseet) fra samme tid
kan have hørt h j e m m e på samme tavle og/eller på andet inventar, mens et mere håndværksmæssigt relief af
Korsfæstelsen synes at kunne henføres til en (†)prædikestol fra o. 1625. Altersølvet er i sin kerne udført
1634 af Hans guldsmed i Lemvig. En smukt indbundet bibel er fra samme tid, alterstagerne må dateres o.
1650, mens en sjælden messehagel (nr. 1) er skænket
1648 af Jakob Grubbe til Kabbel som erindring om
hustruen Ingeborg Kruses død. Også en af parret opsat
herskabsstol med årstal 1638 findes i kirken.
Næsten hele den eksisterende indretning er iværksat af Jens Wandborg de Stiernhielm 1763-74 - som
det synes foranlediget af hustruen Christine Marie
Jermiins ulykkelige død ved barsel 1761. 25 Af inventaret, med enhedspræg af rokoko, synes det meste ifølge
Danske Atlas at have stået klar 1763. Det gjaldt altertavlen, prædikestolen, en †lysekrone, en lukket (†)herskabsstol, skriftestol og degnestol samt et vægskab og
nye †stolestader, mens en dåbsniche med †dåbsengel
formentlig først kom til 1769. Dette årstal findes på
et dåbsfad af sølv, hvis lange indskrift opregner Jens
Wandborgs velgerninger: således gav han til hver af
de nye kirkestole en salmebog og et 'nyt testamente'.
Selv om Danske Atlas 1769 omtaler inventaret som
'smukt malet og forgyldt', er det sandsynligt, at stafferingen med malerier først er foretaget 1770, et årstal,
der findes malet på altertavlen. Samme år indrettedes
gravkapel for Jens Wandborgs familie (s. 628), og 1773
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skænkede han et †orgel på et samtidigt pulpitur i vest,
der ifølge signatur blev malet 1774 af W. Ellermann.
Skønt en del af møbleringen fra 1763-74 er gået
tabt, står kirken som et af landets mest helstøbte eksempler på rokokoindretning, et fænomen, der fortrinsvis kendes fra jyske herregårdskirker. De bedste
sidestykker findes i Østjylland, hvor kirkerne i Engum
(Vejle amt) og Tyrsting (DK Århus 3967ff.) henholdsvis 1759 og 1766-67 blev udstyret med nyt rokokoinventar af billedskæreren Jens Jensen II fra den såkaldte Horsensskole. 26 Jens Wandborgs billedskærer i
Nørlem er ukendt. Han besad ikke helt Jens Jensen
II's elegance og afholdt sig i modsætning til denne fra
enhver krævende figurskæring. Til gengæld må han
siges at have været noget mere professionel end den
lokale Zinders Machholm, der 1768-94 gennemførte
en fuldstændig nyindretning af hovedkirken i Lemvig. 27 D e r i m o d er Jens Wandborgs maler kendt genn e m ovennævnte signatur fra 1774, der først er erkendt 2000. 28 Stafferingen i N ø r l e m viser Ellermann
som en dreven dekorationsmaler, der i malerierne kopierer tidens italienske modekunstnere gennem publicerede stik. 29 Jens Wandborgs valg af bibelsk-pastorale
motiver synes karakteristisk for hans stand af nyopkomne jyske herremænd og siger måske noget om
hans selvforståelse som storlandbruger i et Arkadien eller Kanaens Land. 30

Fig. 14. Alterbord, romansk, af granitkvadre (s. 610).
Niels Termansen fot. 1911. - Altartisch aus romanischen
Granitquadern.

Farvesætning og istandsættelser. Sit nuværende udseende skylder indretningen restaureringer 1914, 1938
og 1985, der alle har haft til formål at genskabe og
fastholde indretningen fra 1763-74. 1914 er altertavlen istandsat og har fået fremdraget sin gamle staffering i rød og blågrøn marmorering, rødt, grønt, blåt
og mørkebrunt samt forgyldning, alt på en grund, der
oprindelig har været hvidblå (jfr. fig. 22), men som
1914 blev dæmpet til en mere diskret grågrøn. 1938
restaureredes prædikestol og pulpitur tilsvarende, mens
skrifte- og degnestolene blev taget ned fra loftet og efter istandsættelse genopsat i koret; endvidere fremdrog
man gammel staffering med en olivengrøn grundfarve
på Kabbels herskabsstole fra 1638 samt indsatte kirkens nuværende stolestader. Istandsættelsen 1985 o m fattede nystaffering af stoleværket fra 1938, men har
ellers alene været af konserverende art.
Før rokokoindretningen havde kirken et renæssanceinventar med kvaliteter, som må skyldes Kabbels ejere
(Anders Rytter eller Enevold Kruse?), men hvis ovennævnte rester desværre ikke giver megen indsigt i den
nærmere udformning.Til altertavlesøjlerne fra o. 1600
(jfr. fig. 16) slutter sig otte hermer (jfr. fig. 31-33, 35),
der må skyldes samme udsøgte billedskærer, som måske har tilhørt Kronborgskolen. 31 Hermerne, der u d gør fire par, varierer lidt i højden og i skaftets detailudformning; som så ofte går hermernes f o r m e r tilbage
til stik af Hans Vredeman de Vries. 32 En oprindelig
placering på den samtidige (†)altertavle er nok mulig,
men eftersom næppe alle otte h e r m e r kan have haft
plads her, kunne det tænkes, at nogle har tilhørt en
†alterbordsforside eller eventuelt et †pulpitur. 33 Man
kan heller ikke afvise den mulighed, at hermerne har
smykket hjørnerne af en prædikestol. Men mere sandsynligt er det, at det nævnte, væsentligt grovere relief
af Korsfæstelsen fra o. 1625 (fig. 36) kan henføres til
en renæssanceprædikestol.
Rokokoindretningen stod næsten urørt, indtil man
1872 og 1876 begyndte at male med egetræsfarve,
som dog friholdt Ellermanns malerier. 1893 udskiftedes stoleværket, og 1904 blev Jens Wandborgs lukkede
(†)herskabsstol nedtaget for senere at ende som lysthus. Ved en istandsættelse 1906-07 friskedes inventaret
op med blåt og grønt, efter at man havde nedtaget
skrifte- og degnestolene, som blev henlagt på loftet,
idet dog enkelte dele af det 1904-07 nedtagne blev
overladt til Nationalmuseet; andre dele k o m 1938 til
Lemvig Museum. 3 4 R u m m e t s fremtræden efter arbejderne 1904-07 fremgår at et fotografi fra o. 1912 (fig.
30).

Alterbordet (fig. 14) er romansk, m u r e t af granitkvadre op i m o d korets østvæg, ca. 8 0 x 1 3 0 cm,
100 cm højt. Bordet, der er utilgængeligt og h o vedsagelig kendes g e n n e m det gengivne f o t o -
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Fig. 15. Indre set m o d øst. HW fot. 1999. — Kircheninneres gegen Osten.

grafi, udgøres af tre regelmæssige kvaderskifter,
af hvilke mellemskiftet har lidt større stenformater. Bordpladen, af mindst to sten, er kraftig
og springer frem med en skråkant, der måske er
svagt hulet. Pladen må antagelig r u m m e en helgengrav, men herom vides intet nærmere.
Alterbordspanel (jfr. fig. 17), 1763, 9 1 x 1 3 9 cm,
103 cm højt, opsat 17 cm fra korets østvæg
og forbundet med denne ved et bræddeværk af
umalet fyr. Alterbordsforsiden har tre fag med frisefyldinger, kortsiderne to tilsvarende. Bordpladen
er fornyet 1914, da man fremdrog og supplerede
en oprindelig bemaling fra 1770 i to grønne n u ancer med røde lister; bordpladen er sort. †Alterbordsforside(?). Af de otte genbrugte h e r m e r fra
o. 1600 (jfr. fig. 31-33, 35) kan nogle stamme fra
en alterbordsforside eller et alterbordspanel (jfr.
oversigt).

†Alterklæder. 1648 skænkede Jakob Grubbe til
Kabbel (†1655) i anledning af sin frue, Ingeborg
Kruses død et alterklæde af »Sort Silche Sidenruff«, stafferet med sølvsnore (jfr. messehagel nr.
1 og herskabsstol). Klædet anføres i inventariet
1655. 9 1878 blev kirkens alterklæde fornyet i karmoisinrødt silkefløjl med kors og kantning af ægte guldgaloner. 1908 anskaffedes et tilsvarende,
der var så stort, at det kunne 'omgive såvel alterets front som sider'. 4
Altertavle (fig. 17), 1763, med våbener for Jens
Wandborg de Stiernhielm og hans afdøde h u stru, Christine Marie Jermiin (jfr. gravkapel). I
tavlen indgår genanvendte renæssancedele fra o.
1600; træværket udgøres af egetræ, bortset fra listeværk og maleripanel, der er af fyr. Tavlen er i
det væsentlige arkitektonisk opbygget og har rocailleindfattede felter. Postament og storstykke er
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des samme billedskærer, oprindelig har h ø r t til
(jfr. oversigt). Storfeltet (fig. 16) er både bredere
og væsentlig større end de fire sidefelter, der sidder to og to over h i n a n d e n . Også s t o r v i n g e r n e
r u m m e r felter, og på den f o r k r ø p p e d e storgesims
står over søjlerne kugler, over sidepilastrene små
rocailleopsatser. Topfeltet kantes af rocailler og et
k r o n e n d e , profileret bueslag, h v o r p å der ved sid e r n e rider to rocaillevæsener m e d særegne p r o filhoveder. De ser op i m o d en kronende, stråleomkranset topskive, der har udskåren skykrans
o m k r i n g et lille felt.

Fig. 16. Altertavle 1763, midtfelt med søjler fra ældre
(†)altertavle, o. 1600 (s. 612), og maleri af Korsfæstelsen, udført af W.Ellermann 1770. HW fot. 1999. - Altar, 1763. Hauptfeld mit Säulen eines älteren (†)Altars, um
1600, und Gemälde, die Kreuzigung, ausgeführt von W.
Ellermann 1770.

tredelt m e d fælles rocaillevinger, og den kraftige
profilgesims krones af et stort, r u n d b u e t topfelt.
Postamentet har tre felter og brydes h e r i m e l l e m
af rocaille- og f r u g t p r y d e d e fremspring, af hvilke
de to ydre dog er ganske beskedne. Samme tilbagespring i m o d siderne findes i storstykket, idet
der til de ydre postamentfremspring slutter sig
flade pilastre, til de indre d e r i m o d kraftige renæssancesøjler (fig. 16) m e d sjældent velskårne k o rintiske kapitæler og prydbælter, som smykkes af
rulleværk m e d frugtklaser. Også til sidepilastrene
h ø r e r genanvendte renæssanceskæringer i f o r m
af joniske h e r m e r m e d frugtklaser på skaftet, en
mandlig (i nord) og en kvindelig; m a n d e n har
a r m e n e over brystet, k v i n d e n holder sin højre
m o d hjertet, d e n venstre på skaftet. M e n s storsøjlerne må stamme fra en ældre (†)altertavle, er
det m e r e usikkert, hvor h e r m e r n e , der må skyl-

Altertavlen har originale malerier af W. Ellerm a n n og står siden 1914 m e d en s a m m e n h ø r e n de staffering fra 1770, der fremtræder noget suppleret. I storfeltet ses Korsfæstelsen (fig. 16) malet
efter samme forlæg som M o g e n s Christian T h r a nes *altermalerier i Vestervig (DK Tisted 634f.)
og Holstebro (s. 239), hvor Jesu a r m e dog er
bredt længere ud på korset, og hans højre b e n
er lagt over det venstre; Maria bærer blå kappe,
Johannes en rød. Sidefelternes små malerier er i
n o r d Getsemane, Jesus og englen m e d den bitre
kalk (foroven) og Tilfangetagelsen, Judas kysser
Jesus, mens Peter i f o r g r u n d e n sætter øret på den
liggende Malkus. I syd ses f o r n e d e n Forhånelsen
foroven Gravlæggelsen. Endelig har topfeltet et
stort maleri af Opstandelsen. Jesus svæver m e d
korsstav og udslået a r m over den t o m m e grav,
mens tre romerske soldater ligger forfærdede i
f o r g r u n d e n . Træværkets g r u n d f a r v e er grågrøn,
lister og profiler har rød m a r m o r e r i n g , og i ø v rigt er anvendt rødt, grønt, blåt, m ø r k e b r u n t ,
blågrøn m a r m o r e r i n g og forgyldning på rocaillerne. I v i n g e r n e ses våbener for Jens W a n d b o r g
de Stiernhielm (i nord) og hans hustru, C h r i stine M a r i e Jermiin. Topskiven r u m m e r Jahves
forgyldte navn på hebraisk, og i postamentet f i n des indskrift m e d gylden fraktur på sort b u n d . I
midtfeltet læses: »Christus d ø d e for vore Synder,
blev begraven og hand O p s t o d tredie Dag. Paul:
Ep: C o r : Cap: 15V. 3,4,5«, i sidefelterne dateringen: »Anno 1770«. 35 Bemalingen er lagt direkte
på træet, idet den dog på de genbrugte dele d æ k ker ældre kridtgrundsstaffering fra renæssancetiden, der på h e r m e r n e har en fælles karakter afvigende fra søjlernes.
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Fig. 17. Alterarrangement, 1763-70, bestående af alterpanel og altertavle (s.611) m e d flankerende skrifte- og
præstestol (i nord) og degnestol (s. 622f.) samt i f o r g r u n d e n alterskranke (s. 615), alt opsat af Jens Wandborg de
Stiernhielm. HW fot. 1999. - Altar, daneben Beichtstuhl (im Norden) und Küsterstuhl, sowie Altarschranken im Vordergrund,
alles von Jens Wandborg de Stiernhielm errichtet, 1763-70.

Altertavlen, hvortil der hører lukkede stole ved
siderne, en skrifte- og præstestol (i nord) og
en degnestol (jfr. ndf.), skal som hovedparten af
det øvrige inventar være opsat af Jens Wandborg
1763. 36 Det malede årstal 1770 må derfor angive stafferingsåret. Mens det som nævnt er uvist,
hvilken billedskærer Jens Wandborg har brugt,
er maleren, W.Ellermann, kendt gennem en signatur på pulpituret. Hans staffering synes planlagt og rimeligvis udført med en hvidblå g r u n d farve (jfr. *dåbsniche s. 616 med fig. 22). D e n n e
farve fandt restauratoren Jørgen Malling imidlertid 1914 for 'dominerende, tung og kold'. Han

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

skønnede, at en konstateret grå overmaling af
den hvidblå havde været den første malers egen
farveafstemning og endte med den nuværende
grågrønne. Tavlen, der 1862 nævnes som 'malet
på træ', fik 1876 en overstrygning med egetræsfarve, 4 der dog lod malerierne urørte. Herefter
fremtrådte tavlen, som den ses på et fotografi fra
o. 1912 (fig. 30). Restaureringen 1914 skulle have omfattet et nyt maleri i storfeltet, m e n man
afstod heldigvis herfra, da der under arbejdet viste sig en smuk harmoni mellem det gamle alterbillede og den samtidige staffering. Endelig er de
flankerende stole, der var blevet nedtaget 1906,
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Fig. 18. Altersølv 1634, udført af Hans guldsmed i Lemvig. Kalkens bæger er en barok fornyelse, disken nygjort o. 1850 (s. 614). HW fot. 1999. - Silbernes Altargerät, 1634, von Hans dem Goldschmied in Lemvig. Die
Cuppa des Kelchs ist eine barocke Erneuerung, die Patene
wurde um 1850 neugestaltet.

Fig. 19. Alterkalk, 1634, udsnit af foden med indskrift
og krucifiks, der flankeres af initialer for præsten Niels
Bertelsen (s. 614). HW fot. 1999. - Kelch, 1634. Ausschnitt aus Fuß mit Inschrift und Kruzifix, flankiert von den
Initialen des Pfarrers Niels Bertelsen.

atter opstillet 1938, hvorved hele arrangementet
igen er k o m m e t til sin ret.
(†)Altertavle, o. 1600. D e n n u v æ r e n d e altertavles to storsøjler, 115 cm høje, er som nævnt g e n b r u g t arbejde fra renæssancetiden (jfr. fig. 16).
Deres størrelse viser, at de må stamme fra en
ældre altertavle, der i så fald har været af f o r n e m kvalitet, snarest et helsingørsk (eller k ø b e n havnsk?) arbejde af den såkaldte Kronborgskole.
Også nogle af de otte samtidige h e r m e r , der er
g e n b r u g t i kirken, kan stamme fra en sådan re-

næssancealtertavle (jfr. oversigt og fig. 3 1 - 3 3 , 3 5 ) .
M e n i så fald gælder det n æ p p e de to h e r m e r , der
p r y d e r den n u v æ r e n d e tavle. En farveundersøgelse 1914 viste nemlig en karakterforskel m e l lem søjlernes oprindelige kridtgrundsstaffering
og de to n æ v n t e hermers.
Altersølvet (fig. 18) er i sin kerne fra 1634, u d ført af Hans guldsmed i Lemvig. Kalken, 18 cm
høj, har sekstunget fod m e d bred fodplade og
et støbt krucifiks nittet på en af t u n g e r n e (fig.
19). Krucifikset flankeres af de graverede initialer »HN« og »BS«, der må tilhøre den daværende præst Niels Bertelsen, 3 7 og på n a b o t u n g e n
findes graveret versalindskriften: »Anno 1634 er
denne Kalck och Disk giort til N ø r Lemb Kierck«
(fig. 19). Foden, m e d guldsmedens stempel (Bøje
6743) på fodpladen, er drevet stejlt op m o d de
sekssidede skaftled. K n o p p e n er af gotisk type,
sekstunget, m e d graveret bladværk på t u n g e r n e
og mellemfaldende rudebosser, som bærer versaler (på skraveret bund), som tilsammen danner
navnet »Ihesvs«. D e t glatte svajede bæger kan
være en barok fornyelse. En tidlig reparation
fandt sted 1662, da kirkeværgen i præstens n æ r vær betalte Jens guldsmed 3 8 for at 'forfærdige'
kalken, der v a r ' f o r b r æ k k e t ' . 9 Til kalken hører nu
to diske. 1) (Jfr. fig. 18), o. 1850, tvm. 14 cm, fanen har graveret kors, og undersiden er stemplet
»Lund«, muligvis for J o h a n Peter L u n d (†1860),
Sakskøbing (Bøje 3074). 3 9 2) Nyere, tvm. 14
cm, glat, undersiden stemplet »AX 925 X«. D e n
oprindelige †disk nævnes i inventarier 1650 og
1655. 9
Oblatæsker. 1) 1910, 4 af sort porcelæn m e d guldkors, fra Bing og Grøndahl. 2) Nyere, af en sølvagtig legering (ustemplet), cylindrisk og glat,
tvm. 10 cm. †Oblatæske. 1862 anførte kirkesynet
en brødæske af blik. 4 Alterkande, 1986, mærket
»Sterling«, 21 cm høj, ganske enkel, m e d graveret
versalskrift: »Nørlem Kirke 1986«.
Et sygesæt er nyere, i gråt futteral af imiteret
læder. Til et ældre †sygesæt h ø r t e en †tinflaske til
messevin, anskaffet 1651. 9
Alterstager (fig. 20), o. 1650, 40 cm høje, m e d
profileret fod, balusterskaft og lysetorne i j e r n ,
der må være ældre fornyelser. Stagerne synes tidligst n æ v n t i inventariet 1650. 9 En syvstage er
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nyere, 40 cm høj. 1862 fandtes to †lysestager af
træ. 4
Alterbøger. Kirken har en Christian IV's bibel
(fig. 53), trykt 1633, i samtidig indbinding af
s o r t m ø r k n e t læder m e d pressede arabeskmotiver. Bindets h j ø r n e r bærer messingbeslag m e d
kuglebosse, og s o m lukketøj tjener læderstropper
m e d o r n a m e n t e r e d e messinghasper. †Alterbøger.
1651 købtes en ny alterbog, og 1662 købte N ø r l e m og Lemvig kirker efter ordre af sysselprovsten, hofmester J ø r g e n R o s e n k r a n t z (jfr. s. 588),
en ny bibel i fællesskab. 9
Alterskranken (jfr. fig. 17) er fra 1763, s a m m e n h ø r e n d e m e d alterarrangementet, af fyr, 88 cm
høj. Skranken forløber tværs over koret i f e m
fag, af hvilke det midterste springer halvcirkelf o r m e t frem, mens dets to nabofag danner låger.
De fire sidefag har udsavede balustre, midtfaget
rocailler o m k r i n g et udsavet våbenskjold, der er
påmalet det Stiernhielmske våben. Stafferingen
er den oprindelige, f o r m e n t l i g fra 1770. Farverne, der svarer til det øvrige samtidige inventars, er
fremdraget 1938 u n d e r en g r ø n overmaling fra
1907 og suppleret ved samme lejlighed. Knæfaldet har lysegrønt betræk. 1862 beskrives skranken som 'lige m e d en lille r u n d i n g på m i d t e n
og trærækværk'. 4 Til en †alterskranke i n d k ø b t e

Fig. 20. Alterstager, o. 1650 (s. 614). HW fot. 1999. Altar-Leuchterpaar, um 1650.

Fig. 21. Messehagel, 1648, skænket af Jakob Lauritsen
Grubbe til Kabbel som erindring om hans netop afdøde hustru, Ingeborg Kruse. Kun broderiet af Korsfæstelsen er oprindeligt, fløjlet fornyet 1910 (s. 615).
HW fot. 1999. - Meßgewand 1648. Eine Stiftung des
Jakob Lauritsen Grubbe zu Kabbel zum Andenken an seine
verstorbene Gattin, Ingeborg Kruse. Originalstickerei von der
Kreuzigung, der Samt 1910 erneuert.

m a n 1680 f e m store, brede og lange fyrredeller,
s o m blev skåret til stolper og lister og b r u g t til
»Sætted« for alteret. Videre brugtes en otte alen
lang, bred og tyk planke, fire par store hængsler
'til indgang for alteret' og j e r n til at holde »sprinchel Verchet«. 9
Messehagler. 1) (Fig. 21), 1648, skænket af Jakob Lauritsen G r u b b e til Kabbel til erindring
om hans n e t o p afdøde hustru, Ingeborg Kruse
(jfr. †alterklæder og herskabsstol). K u n ryggens
sølvbroderi af Jesus på Korset er oprindelig, idet
selve stoffet er fornyet 1910 i rødt fløjl m e d en
kantning af guldgaloner. 4 Jesus h æ n g e r dybt i
armene, de samlede b e n er bøjet ud m o d hans
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95 cm høj, maskinhugget i romaniserende f o r m e r m e d o m l ø b e n d e akantusranke p å k u m m e n .
Opsat midt i korindgangen.

Fig. 22. *Dåbsniche, 1769, med Jens Wandborg de
Stiernhielms våben (s. 616). Staffering og malerier af
W. Ellermann 1770. HW fot. 1999. - *Taufnische mit
dem Wappen Jens Wandborg de Stiernhielms, 7169. Fassung
und Gemälde von W Ellermann 1770.

højre side, og på den græsklædte Golgatahøj ligger Adams hovedskal og knogler. Ud over det
nu grå sølv ses især lidt g r ø n t på h ø j e n . Ifølge
regnskabet 1648 l o d ' hans velærværdighed' Jakob
G r u b b e til sin frues 'amindelse forære til L e m
kirke en messehagel af sort fløjl, stafferet m e d
sølvsnore og hvidt og sort krucifiks baldyret'. 9
Inventariet 1655 n æ v n e r den s o m en hagel 'af
sort silke m e d hvidt atlaskes kors'. 9 2) Nyere, af
rødt fløjl m e d gyldent rygkors. †Messehagel. Foru d e n Jakob G r u b b e s hagel n æ v n e r inventariet
1650 en gammel hagel, der 1655 omtales som
'en rød fløjlsmessehagel m e d gammelt krucifiks
på'. 9
Døbefont, 1933, tegnet af arkitekt H o t h e r Paludan til Vestervig kirke ( D K Tisted 638), erhvervet
1955. Fonten er af let rødlig granit, bægerformet,

Tidligere døbefonte og dåbsarrangementer. *1) En
romansk g r a n i t d ø b e f o n t af nordvestjysk b æ g e r bladstype er siden begyndelsen af 1 9 0 0 ' e r n e i
Lemvig Valgmenighedskirke (s. 420f.). D e n blev
overflødiggjort 1769-70 (jfr. nr. (†)2) og var ø j e n synligt sat ud 1803, da kirken sagdes at mangle
døbefont. 4 0 Siden henlå fonten i kirkediget og
overgik til privateje, indtil den fra en have i L e m vig erhvervedes til Valgmenighedskirken. 4 1
(†)2) Et dåbsarrangement, vel n o k fra 1769,
bestående af en *dåbsniche (fig. 22) m e d en n e d h æ n g e n d e , o p - og nedhejselig †dåbsengel, der i
h å n d e n holdt et lille dåbsfad af sølv (nr. 1, fig.
24). Dåbsnichen, der siden 1938 befinder sig i
Lemvig M u s e u m , er af fyr og fremtræder velbevaret, bortset fra at der f o r n e d e n er afsavet ca. 20
cm. H j ø r n e n i c h e n , nu 248 cm høj, har udsvejfede sider, hver m e d tre profilfyldinger over h i n a n d e n samt k a n t e n d e rocailler og volutter. Foroven springer et r u n d b u e t topstykke frem, f o r synet m e d et rekonstrueret Stiernhielmsk våben
(udsavet) og kronet af en topskive m e d udskårne skyer om et trekantfelt, hvori Helligåndsduen
k o m m e r flyvende ned. Af det oprindelige våbens
o m g i v e n d e bladværk er en lille stump i behold,
pålimet det fornyede. N i c h e n har i de øvre fyldinger to oprindelige malerier, vel fra 1770 (jfr.
altertavle), og siden en istandsættelse 1996-99
står også træet i øvrigt m e d afdækkede o p r i n d e lige farver. Malerierne, der fremstiller Jesu D å b
(th.) og Kongernes Tilbedelse (fig. 23), er holdt
i blå, hvide, b r u n e og røde toner og må s o m
kirkens øvrige rokokostaffering skyldes W. Ellerm a n n . R a m m e v æ r k e t står hvidblåt (en blanding
af hvidt og preussisk blåt), sidevolutterne er h o vedsagelig røde, bladværket b r u n g r ø n t m e d lidt
forgyldning, og der er brugt forskellige m a r m o reringer i changerende farvetoner. N i c h e n , der
havde et n ø j e sidestykke og velsagtens forbillede
i †Holstebro kirke fra 1757 (s. 244ff.), var fra f ø r ste færd opsat i korets nordvestre h j ø r n e m e d en
i j e r n k æ d e n e d h æ n g e n d e †dåbsengel, som i sin
hånd holdt dåbsfadet (fig. 24). 42 1805 var 'englefiguren, som tilforn bar døbefadet', blevet b o r t -
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ler (jfr. fig. 30). 1955 solgt til O b b e k æ r kirke
(DK Ribe 3377).
Dåbsfade. 1) (Fig. 24), 1769, af sølv, u d f ø r t af
J o a c h i m Weller, Holstebro, 4 5 og skænket af Jens
W a n d b o r g de Stiernhielm, der har ladet det f o r syne m e d mindeindskrift for hele sin fornyelse
af kirkens indretning. D e t lille fad, tvm. 20 cm,
har en opdrevet blad- og blomsterranke på fanen,
som er forsynet m e d en halvrund indskæring til
†dåbsenglens tommelfinger (jfr. ovf.). Undersiden
har i midten indgraveret det Stiernhielmske våb e n og bærer d e r o m indskrift m e d kursiv: » D e n ne sölf d ö b e fad der Weiger 16 lod ½ qt, Tillige
m e d övrige Til daaben H e n h o r e n d e o r n a m e n ter, m e d nye Alter Tavle, Præst og degne Stoel,
N y e Prediche Stoel m e d H i m e l , nye loft nye
Stoele og dørre, m e d Pulpituret Til Herskabet,
nye W i n d u e r , og Til hver Stoel een Psalmebog
og nye Testamente. Er aldt af Kierchens da W æ rende ejer Jens W a n d b o r g de Stiernhielm til C a bel BeKostet og i Stand Sat: A n n o 1769«. Wellers
stempel (Bøje 6703) findes på fanens underside.
Fadet, der i Holstebro kirke har et nært sidestykFig. 23. Kongernes Tilbedelse, maleri på *dåbsniche (s.
616), udført af W. Ellermann 1770. — Anbetung der Könige, Gemälde an *Taufnische, ausgeführt von W. Ellermann
1770.

taget, en mangel, s o m provsten måtte påtale i
flere år. 40 1862 var englen bragt tilveje eller f o r nyet, idet dåbsarrangementet dette år beskrives
således: 'I det nordvestlige h j ø r n e er d ø b e f o n t e n ,
som bæres af en i træ udskåren engel'. 1876 blev
træværket overstrøget m e d egetræsfarve, og 1907
blev dåbspanelet lagt på kirkeloftet. 4 3 D e t skete
u d e n englen, som J o h a n n e s Malling havde lånt
m e d det formål at kopiere den. 4 4 1938 overlodes
n i c h e n til Lemvig M u s e u m , hvor m a n af pladsg r u n d e måtte foretage den n æ v n t e afsavning.
1996-99 har m a n pietetsfuldt afdækket og k o n serveret nichens gamle farver, der her står m e d
den hvidblå grundfarve, som også inventaret i
kirken har haft (jfr. altertavle).
*3) 1907, 4 en font af granit, b æ g e r f o r m e t m e d
cylindrisk skaft og k u m m e m e d o m l ø b e n d e ril-

Fig. 24. Dåbsfad af sølv, 1769, udført af Joachim Weller, Holstebro, undersiden med mindeindskrift for Jens
Wandborg de Stiernhielms omfattende inventarfornyelse (s. 617). HW fot. 1999. - Silberne Taufschüssel,
ausgeführt von Joachim Weller, Holstebro, 1769. An der Unterseite Gedenkinschrift anläßlich der um fassenden Inventarerneuerung.
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rand læses versalerne: »Døb d e m til Faderens og
Sønnens og Helligaandens Navn«.
Dåbskande, 1908, 4 af sølvagtig legering, i renæssancestil, 23 cm høj; u n d e r b u n d e n utydelige
stempler.
Et †fontegitter fandtes 1680, da der anskaffedes
et par »Stichhenger« til 'dåbsdøren'. 9
Prædikestol (fig. 25), 1763, m e d Jens W a n d b o r g
de Stiernhielms og Christine Marie Jermiins m a lede våbener på himlen. Kurvens tresidede, u d b u g e n d e f o r m vokser ud af bærepillen som store
rocailler, der på h j ø r n e r n e danner kraftigt f r e m stående rygge. Felterne indfattes af m i n d r e rocailler, og oventil afslutter en afrundet gesims. P r æ dikestolen står på en kraftig halvcylindrisk b æ repille i skibets sydøsthjørne og har opgang g e n n e m t r i u m f m u r e n . O v e r m u r å b n i n g e n springer
himlen f r e m s o m en kurvehanksbue over k u r ven. Dens kraftige profilgesims bærer topstykker i f o r m af udskårne rocailleornamenter, det
midterste lidt større og m e d felt. G e n n e m b r u d t
rocailleværk tjener også som hængestykker, idet
der dog m o d væggen ses et enklere, udsvejfet
bræt. Øverst afslutter en bøjlebaldakin himlen,
hvis loft i m i d t e n har et rektangulært, o p h ø j e t
felt m e d midtroset og h æ n g e n d e Helligåndsdue.
Loftet kantes i øvrigt af profillister og smykkes af
påsatte stjerner, rocailler og liljer. Nyere læsepult.

Fig. 25. Prædikestol, 1763, med våbener for Jens Wandborg de Stiernhielm og hans hustru, Christine Marie
Jermiin, samt staffering og malerier af W. Ellermann
1770 (s. 618). HW fot. 1999. - Kanzel, 1763. Wappen
des Jens Wandborg de Stiernhelm und seine Ehefrau. Fassung
und Gemälde von W Ellermann 1770.

ke fra samme guldsmed (jfr. s. 250), opbevaredes
1807 i skolehuset. 4 0 Nu indsat i glasmontre i k o ret.
2) 1907, et galvanoplastisk arbejde, tvm. 60 cm.
Fordybningen smykkes af et kors, fanen af et vegetativt firpas i skonvirkestil. Om fordybningens

Prædikestolen har i felterne originale malerier,
vel fra 1770, der som den samtidige bemaling på
træværket må skyldes W. Ellermann. M a l e r i e r n e
viser de fire evangelister siddende i landlige o m givelser m e d deres b ø g e r og symbolvæsener; d e res navne er anført n e d e n u n d e r m e d gul kursiv
på sort b u n d . Fra n o r d ses: 1) (Fig. 26) »S: M a t thæus«, m e d englen stående bag en lav mur, i
b a g g r u n d e n et hus. 2) »S: Marcus. S: Lucas« (jfr.
fig. 25). De to evangelister sidder m e d b ø g e r n e
m o d knæene, tilbagelænede o g afslappede. U n der d e m ligger Markus' løve, og i b a g g r u n d e n ses
et stykke arkitektur m e d søjler. 3) »S: Johannis«
på en klippe, skægløs, m e d inspireret blik, m e d
en stor b o g på højre a r m og p e n n e n holdt f r e m
i venstre hånd. Ø r n e n sidder bag ham, og s o m
b a g g r u n d tjener et overgroet tårn. M e n s malerie r n e aldrig har været overmalet, skyldes træværkets gamle bemaling en afdækning 1938. Staf-
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feringen har som grundfarve en grågrøn (oprindelig hvidblå) m e d rødt, blåt, forgyldning og f o r skellige marmoreringer; Stiernhielms og Jermiins
våbener er malet i himlens topfelt.
Prædikestolen skal s o m hovedparten af det af
Jens W a n d b o r g skænkede inventar være opsat
1763, 36 og bemalingen må da som altertavlens
antagelig være foretaget 1770. Prædikestolens
plads må være den oprindelige, hvor den også
nævnes 1862 ' m e d o p g a n g fra koret'. F o r m e n t lig 1907 blev den nymalet i g r ø n t og blåt m e d
lidt guld, og 1911 fik gesims og †læsepult et b e træk af rødt silkefløjl, 4 hvorefter dens udseende
kendes g e n n e m et fotografi fra o. 1912 (jfr. fig.
30). M e d restaureringen 1938 har stolen faet sin
nuværende fremtræden.
(†)Prædikestol(?). Fra kirkens tidligere prædikestol, der nævnes 1666, 9 er øjensynligt bevaret et
relief af Korsfæstelsen (fig. 36), der i givet fald

Fig. 26. Prædikestolsfelt med maleri, evangelisten Mattæus, udført 1770 af W. Ellermann (s. 618). HW fot.
1 9 9 9 . - Kanzelfeld mit Evangelistengemälde, ausgeführt von
W. Ellermann 1770.

Fig. 27. *Topstykker fra (†)herskabsstol, 1763, indrettet
af Jens Wandborg de Stiernhielm (s. 621). I N M . Jesper
Weng fot. 2 0 0 1 . - *Aufsätze von einer (†)Herrschaftsstuhl,
eingerichtet von Jens Wandborg de Stiernhielm, 1763.

daterer stolen til o. 1625. Relieffet, 5 2 x 2 3 cm,
viser de to røvere flankerende en mager Jesus,
der h æ n g e r i udspændte arme, og hvis h æ n d e r
gør velsignelsens tegn. Om korset samles vældige skyer, ved dets fod ses Adams hovedskal og
knogler, og bag rækker af bakker toner Jerusalems by frem. Soklen skråner tilbage fra relieffets
midtakse, ligeledes en øvre profil m e d tandsnit,
hvorover der hæver sig en art spidst topstykke.
Selve relieffet har original bemaling, o m e n d n o get opmalet. H u d f a r v e n er hvidlig, korset sort,
himlen blå, og lændeklæderne er b r u n e som skye r n e og byen. Topstykkets Helligåndsdue på lyserød b u n d må være fra 1770 (eller 1773), ligeledes soklens indskrift i hvid kursiv på rød bund:
»Jesu Christi Guds Søns Blod R æ n s e r og Toer os
af alle Sönder«. Nu benyttet som tavle, fæstnet på
et profilkantet bræt, 5 9 x 2 9 cm, og o p h æ n g t på
tårnets nordvæg. O. 1912 hang relieffet h ø j t på
t r i u m f v æ g g e n s nordre del (jfr. fig. 30), og 1916
blev det flyttet h e n midt over korbuen. 4 D e t kan
ikke udelukkes, at relieffet faktisk stammer fra en
anden s a m m e n h æ n g , således fra en verdslig kiste.
I så fald foreligger en anden mulighed: at de i
kirken g e n b r u g t e renæssancehermer fra o. 1600,
eller nogle af dem, stammer fra prædikestolen og
i givet fald har prydet dens h j ø r n e r (jfr. oversigt
og fig. 31-33, 35).
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Stolestader, 1938, m e d let skrånende ryglæn af
profilerede planker og vandret afsluttede gavlstykker m e d udtrækssæde. Bemaling fra 1985 i
grågrønt m e d gulgråt samt rødt og lidt forgyldning. En armstol til præsten er fra 1962, 4 af blank
eg m e d læderbetræk.
†Stolestader. 1679 købtes tolv fyrredeller og
' k n o p p e r ' (spir?) til staderne, som en snedker arb e j d e d e på i 12 dage. 9 1763 lod Jens W a n d b o r g
de Stiernhielm indsætte nye kirkestole, s o m han
forsynede m e d »Psalmebøger og N y e Testamenter«. 36 1862 fandtes i nord 15 kvindestole, i syd
16 mandsstole m e d 'brædtgulv og rygstød'. 1864
fik også kvindestolene rygstød. 1889 nævnes o g så stolestader på pulpituret, der da måtte befæstes
m e d j e r n k r o g e . 1898 4 blev alle stolestader f o r n y et i former, der ses på et interiørfoto fra o. 1912
(fig. 30). Staderne havde høje, udsvejfede p l a n kegavle m e d toproset, til ryglænene h ø r t e salmebogshylder, og bemalingen var lys.
Fig. 28. Indre set m o d øst med lukket (†)herskabsstol,
indrettet af Jens Wandborg de Stiernhielm 1763, nedtaget 1904 (s. 621). Efter tegning 1902, anvendt i Trap:
Danmark, 3. udg. — Kircheninneres gegen Osten mit (†)Loge, eingerichtet von Jens Wandborg de Stiernhielm 1763,
abgebaut 1904.

Fig. 29. Herskabsstol, 1638, med våbener for Jakob
Grubbe til Kabbel og hans hustru, Ingeborg Kruse (s.
620). HW fot. 1999. - Herrschaftsstuhl mit Wappen für
Jakob Grubbe zu Kabbel und seine Ehefrau, Ingeborg Kruse,
1638.

Herskabsstole (fig. 29), 1638, indrettet af Jakob
G r u b b e og Ingeborg Kruse (jfr. †alterklæde og
messehagel) for ejerne af Kabbel. Stolene er praktisk taget ens, opsat hhv. i skibets sydøst- og n o r d ø s t h j ø r n e i f o r m af dobbeltbænke m e d to gavle
og låge m o d midtgangen. Gavlene er 139 cm
h ø j e og smykkes af to profilfyldinger, den nedre
glat, den øvre m e d en udskåret frugtklase o p hængt i en ring. Gavlenes topstykker er udsvejfede m e d kantende dobbeltvolutter og afsluttende
tværprofil m e d buefrise. I topstykkerne er udskåret ægteparrets våbener og initialer, i syd »IGF«
for I(acob) G(rubbes) F(ædrene) og »IGM« for
I(acob) G(rubbes) M(ødrene) over hhv. G r u b b e s
og T h o t t s våbener. I n o r d ses tilsvarende »IKF«
for I(ngeborg) K(ruses) F(ædrene) og »IKM« for
I(ngeborg) K(ruses) M(ødrene) over Kruses og
Marsvins våbener. Lågerne, 1 0 1 x 6 9 cm, kantes
af slyngbånd og r u m m e r over en liggende, glat
profilfylding en større hammerfylding, der k a n tes af tandsnit; lågerne h æ n g e r i store beslag fra
1700'erne. R y g p a n e l e r n e udgøres af tre fag m e d
h ø j fyldinger u n d e r frisefyldinger og en afsluttende liste m e d tandsnit og bladværk; nordre stols
østre rygpanel har i m o d væggen enklere h ø j fyldinger, og i syd er det tilsvarende rygpanels
midtfag f j e r n e t til fordel for prædikestolens b æ -
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Fig. 30. Indre set m o d øst o. 1912. Foto i Nationalmuseet. - Kircheninneres gegen Osten, um 1912.

restolpe. M o d væggen i nord og syd er stolenes
panel fornyet, bortset fra de oprindelige baggavles topstykker, der u d g ø r en lidt enklere u d gave af forgavlenes, 3 1 x 3 6 cm. Ved restaureringen 1938 har stolene faet afdækket en bemaling,
der øjensynligt er original. G r u n d f a r v e n er oliv e n g r ø n , lister og sirater står røde og gråhvide,
og v å b n e r n e er malet i rødt, hvidt, sort, b r u n t
og guld. M i d t på lågernes h a m m e r f y l d i n g er u d sparet et lille parti yngre bemaling, en egetræsfarve fra 1876, h v o r p å m e d b r u n skriveskrift er
anført: »No 1 Cabbel« (i syd) og »No 2 C a b bel«. Herskabsstolene, der må stå på oprindelig
plads, afløstes 1763 af nedenstående (†)herskabsstol som sæde for Kabbels ejere. De blev ø j e n synligt ikke nymalet m e d det øvrige inventar
1770-73, eftersom de n u v æ r e n d e farver lå u m i d delbart u n d e r egetræsmalingen fra 1872 eller
1876. D e n har været dækket af g r ø n overmaling
fra 1907.

En (†)herskabsstol var indrettet 1763 af Jens
W a n d b o r g de Stiernhielm i f o r m af en lukket
pulpiturstol over de midterste stader i skibets
nordside. Stolen, der havde adgang ad en trappe
og en dør i skibets n o r d m u r (jfr. s. 626), kendes
nu hovedsagelig g e n n e m en tegning fra 1902
(fig. 28). D e n viser stolen som en stor loge, der
øjensynligt havde et trefags fremspring i syd og
hvilede på to kraftige stolper m e d skråstivere.
Brystningen havde over et postament arkadefyldinger m e d fladspændte volutbuer og flankerende leddelte pilastre. O v e r en profilgesims åbnede stolens overdel sig m e d firdelte sprossevinduer, der blev flankeret af enkle halvsøjler.
Endelig prydedes storgesimsen af drejede spir;
tilsvarende kugler sluttede af f o r n e d e n , og m e l lem d e m viser tegningen fra 1902 g e n n e m b r u d t e
hængestykker. Topstykker ses ikke, m e n *to er
øjensynligt bevaret s o m stolens eneste rest (fig.
27). De er af fyr, 3 5 x 2 4 cm, f o r m e t som rocailler
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m e d en kraftig tap til fæstnelse. U n d e r egetræsmaling ses rester af forgyldning.
Stolen synes opsat 1763, 36 m e n er næppe malet
før 1770-73. Farverne må have svaret til W. Ellermanns øvrige på inventaret, ligeledes felternes
malerier, hvortil der har h ø r t indskrifter i postam e n t e t . 1862 nævnes stolen som et m e d bibelske billeder prydet pulpitur for ejeren af Kabbel.
1874 trængte Kabbels stol til reparation, ligeledes opgangen, der 1883 kaldtes en granittrappe
og ønskedes omlagt, u d e n at det berørte kapellet. 1893 ønskede kirkesynet at få overmalet et af
malerierne, der forestillede Besøgeisen ('Marias
besøg hos Elisabeth'). D e t skulle dækkes m e d

en grundfarve svarende til b u n d e n i 'det Kappelske våben på Kappels pulpitur'. 1904 blev stolen
f j e r n e t og døren tilmuret, 4 hvorefter Kabbels ejer
1908 klagede over, at kirken ved auktion havde
bortsolgt hans gamle kirkestol, der nu fandtes
opstillet som lysthus ved en nærliggende b o n d e gård. 46 Ved bortsalget må de bevarede topstykker
være forblevet i kirken, hvorfra de 1914 k o m til
Nationalmuseet (inv.nr. D 8605).
En skrifte- og præstestol (fig. 31) nord for alteret
og en tilsvarende degnestol i syd u d g ø r en integreret del af alterarrangementet fra 1763 (fig.
17). De har karakter af lukkede stole, 1 0 5 x 1 3 0
cm, der afskærmer korets ø s t h j ø r n e r i f o r m af

Fig. 31-32. 31. Skrifte- og præstestol, 1763, med staffering og maleri, Den Fortabte Søns Hjemkomst, udført afW.
Ellermann 1770 (622f.). 32.Vægskab i korets sydvæg, 1763, døren med maleri fra 1770 af W.Ellermann, Moses
ved den brændende tornebusk (s. 624). HW fot. 1 9 9 9 . - 31. Beicht- und Pastorenstuhl, 1763. Fassung und Gemälde,
Verlorener Sohn, von W. Ellermann ausgeführt, 1770. 32. Schrank in siidlicher Chorwand, 1763. Das Gemälde an der Tür,
Der brennende Dornbusch, von W. Ellermann ausgeführt, 1770.
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Fig. 33-34. Detaljer af degnestol 1763. 33. To genbrugte hermer, o. 1600, mandshermen nyskåret 1938 (s. 623).
34. Maleri, David danser for Herren, udfort af W. Ellermann 1770 (s. 623f.). HW fot. 1999. - Küsterstuhl 1763.
Teilansicht mit zwei wiederverwendeten Hermen, um 1600. Der männliche Herme 1938 neugeschnitten. Gemälde, David
tänzt vor dem Herren, von W. Ellermann ausgeführt, 1770.

to vinkelsatte panelvægge af fyr, 237 cm høje.
Imod alteret har væggene en nedre profilfylding
og derover en fylding med udsavet rocailleværk
i g e n n e m b r u d t arbejde. Stolenes vestvægge har
dør med to høj rektangulære fyldinger, der er rocailleindfattede, og som for de øvres vedkomm e n d e er g e n n e m b r u d t e m e d udsavet rocailleværk. Stolenes profilgesims ledsages af en velskåret bladfrise og har bekroning af udsavede
rocailler samt på h j ø r n e r n e et lille drejet spir.
Dørene flankeres foroven af genbrugte renæssancehermer fra o. 1600, nogenlunde svarende til
bl.a. altertavlens, idet dog m æ n d e n e griber sig
i skægget, mens kvinderne holder et hjerte op
foran brystet (fig. 33). To af h e r m e r n e er nyskåret
som kopier 1938, mandshermen i syd (jfr. fig. 33)
og kvindehermen i nord, idet de 1938 savnede

originale *hermer siden 1914 befandt sig i Nationalmuseet (fig. 35). Før kopieringen 1938 synes
stolene ikke at have haft lige store hermer, idet
kirkens er 71 cm høje, mens de 1914 afgivne er
58 cm, ligesom kvindehermen i Nationalmuseet
holder hånden imod sit hjerte.
Stolenes originale farver svarer til altertavlens
og må ligeledes være fra 1770.1 dørenes underfyldinger findes malerier, der hentyder til de to
stoles funktioner, og som ledsages af skriftsteder
anført med forgyldt skriveskrift på sort bund. På
skrifte- og præstestolen fremstilles D e n fortabte
Søns H j e m k o m s t (jfr. fig. 31) over ordene: »Fader, Jeg haver Syndet imod Him(m)elen og for
dig. Luc. Cap. 15 v. 21«. På degnestolen ser man
David med harpen over ordene (i kursiv): »Leeger for Herren med Harper Psalmer Trometer og
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Basuner(s) Lyd: Psalm. 48« (fig. 34). 1876 blev
stolene overstrøget m e d egetræsfarve, der dog friholdt malerierne. Stolene blev nedtaget 1906 og
henlå på loftet til 1938, da de fik fremdraget d e res gamle farver og blev genopsat i korets h j ø r ner. De 1914 afgivne * h e r m e r har u n d e r egetræsmaling m e d lidt guld spor af ældre staffering,
f o r m e n t l i g deres oprindelige (i N M , inv.nr. D
8603).
†Kister. 1655 opfører inventariet to kister, den
ene 'gammel, forrådnet og ingen låg til', den a n den 'ligelig god'. 9
Vægskab (fig. 32), f o r m e n t l i g 1763, af fyr, i k o rets sydvæg ved prædikestolsopgangen. Skabet,
der indvendig måler 1 6 0 x 7 2 cm, r u m m e r seks
hylder, måske til de 'salmebøger og nye testam e n t e r ' , s o m Jens W a n d b o r g skænkede til sine

†stolestader. Skabet er forsynet m e d en dørfløj i
rokokostil. D e n har et h ø j t rocaillefelt, s o m f o r oven flankeres af to g e n b r u g t e k v i n d e h e r m e r fra
o. 1600, der svarer til andre i kirken, m e n hvis
skafter har mistet deres plint (jfr. ovf. og oversigt). U n d e r dørfløjen afslutter en glat sokkel
m e d hulprofilliste, foroven en profilgesims m e d
k r o n e n d e rocailler. Dørfløjens oprindelige staffering, svarende til altertavlens, er f o r m e n t l i g s o m
dennes u d f ø r t 1770 og må tilskrives W. Ellerm a n n . Dørens maleri viser Moses ved den b r æ n d e n d e tornebusk, malet efter florentineren G.
Z o c c h i efter stik af Joseph Wagner. 4 7 U n d e r billedet læses i et lille felt en tilhørende indskrift
m e d gul kursiv på sort b u n d : »Gud Sagde til
Moses, løs dine Sko af dine Føder thi d e n Sted
du staar paa er en Hellig Jord. 2: M o s e B: Cap. 3

Fig. 35-36. 35. To *hermer fra o. 1600, udsnit, indtil 1906-07 genbrugt i skrifte- og præstestolen eller i degnestolen
(s. 622), nu i N M . Jesper Weng fot. 2001. 36. Relief af Korsfæstelsen, o. 1625, muligvis fra (†)prædikestol (s.
619). HW fot. 1999. - 35. Zwei *Hermen, um 1660, Teilansicht. Bis 1906-07 in Beicht- und Pastorenstuhl oder in
Küsterstuhl wiederverwendet. Heute im Kopenhagener Nationalmuseum. 36. Kreuzigungsrelief, um 1625, möglicherweise
von (†)Kanzel.
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Fig. 37. Indre set m o d vest. HW fot. 1999. — Kircheninneres gegen Westen.

v. 5«. Mens maleriet aldrig har været overmalet,
er træværket 1938 befriet for en overstrygning
m e d egetræsfarve fra 1876. 4
Pengebøsser, o. 1880, af jernblik, er 17 cm h ø j e
og forsynet m e d en h ø j pengetragt. R ø d m a l e d e ,
opsat flankerende indgangen, i skibet.
Orgelpulpitur (fig. 40), 1773, bekostet af Jens
W a n d b o r g de Stiernhielm. Pulpituret hviler siden 1938 på en u n d e r b y g n i n g m e d to retkantede
bærestolper og opgang i nord. Brystningen, i ni
fag m e d rocaillefelter, har svajet plan, idet m i d t delens f e m fag springer f r e m i b u e f o r m , mens sidepartiernes to gange to fag springer tilsvarende
tilbage. O v e r g a n g e n e til brystningens midtdel er
markeret af en i n d r y k n i n g m e d to b l a d o m v u n d ne stave. F o r n e d e n afslutter en kraftig fodprofil,
foroven en svajet gesims, der midtfor bærer en
velskåret rocaillebekroning m e d bredovalt felt.

Pulpituret har original staffering m e d malerier,
der er signeret af W. Ellermann 1774. Træværkets
bemaling svarer til altertavlens, bortset fra en lidt
afvigende grønblå grundfarve. 4 8 I bekroningens
felt læses m e d hvid kursiv på sort b u n d en i n d skrift, der afsluttes m e d malerens signatur i bittesmå bogstaver: »Dette Orgelværk haver Kierkens
Eier Hr. I E N S d e S T I E R N H I E L M til Cabbel, ladet Bekoste Staffere, og Givet her til L e m Kierke
Aar 1773. Ønsker, og haaber, at E f t e r k o m ( m ) e r n e
holder det i den Stand som det nu Forefindes.
Pinxit (malede) W. Ellermann 1774«. Til malerierne, der viser gammeltestamentlige scener som
sydlandske pastoraler, er der anvendt forlæg af
den venezianske maler J a c o p o A m i g i o n i (†1752)
efter stik af Joseph Wagner. 4 7 Fra syd ses: 1) J o sefs brødre viser hans blodige kjortel til deres
far, der bærer stor turban. 2) A b r a h a m bebudes,
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Fig. 38-39. Malerier på orgelpulpitur, udfort af W. Ellermann 1774 (s. 626). 38. Elieser og Rebekka ved brønden.
39. Dronningen af Saba besøger kong Salomon. HW fot. 1 9 9 9 . - Emporengemälde, ausgeführt von W. Ellermann 1774.
Elieser und Rebekka am Brunnen. Die Königin von Saba zu Besuch bei König Salomon.

at Sara skal f ø d e h a m en søn. H a n knæler foran
tre engle, m e n s Sara står i b a g g r u n d e n i husets
dør. 3) Jakobs D r ø m . H a n sover halvt siddende
til højre, mens himmelstigen rejser sig m e d tre
engle til venstre. 4) (Fig. 38), Eliezer og R e b e k k a
ved b r ø n d e n . 5) (Fig. 41), Faraos datter finder
Mosesbarnet i Nilen. 6) A b r a h a m forstøder H a gar, der står u d e n for husets m u r m e d sin g r æ d e n d e søn ved hånden. 7) Isaks O f r i n g . D e n velvoksne Isak sidder b u n d e t på alteret, mens en
bagved svævende engel tilbageholder Abrahams
hævede krumsværd. 8) Jakobs k a m p m e d englen.
9) (Fig. 39), d r o n n i n g e n af Saba besøger k o n g Sal o m o n . 1862 nævnes pulpituret som 'prydet m e d
bibelske malerier'. Tillige bemærkes, at mens det
af Jens Stiernhielm skænkede orgel derpå var
blevet forsømt og sluttelig solgt, så bar pulpituret
stadig giverens indskrift m e d opfordring til eftertiden om at bevare orglet i den stand, hvori det

fandtes. 1876 fik pulpituret en ny og m i n d r e stejl
trappe, og 1907 blev træværket overmalet m e d
g r ø n t og blåt, mens siraternes forgyldning blev
bibeholdt. 4 Istandsættelsen 1938 har givet p u l p i turet sit n u v æ r e n d e udseende.
†Pulpitur. 1679 skulle en snedker bl.a. reparere
trappen op til 'loftet', og 1682 brugtes 13 'deller'
til at forbedre pulpituret. 9
Orgel (fig. 40), 1989, m e d 10 stemmer, to m a nualer og pedal, bygget af B r u n o Christensen
& Sønner, Terkelsbøl, bag facaden fra †orgel nr.
2. Disposition: Hovedværk: Gedakt 8', Principal
4', Blokfløjte 2', M i x t u r II-III. Svelleværk: R ø r fløjte 8', Fugara 8', Koppelfløjte 4' Principal 2'
Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16'. D e n
enkle facade fra 1937 prydes af storvinger fra
†orgel nr. 1 (1773). De g e n n e m b r u d t e vinger,
9 7 x 3 8 cm, har f o r m af et netværk m e d k a n t e n de rocailler og rocaillefelt i m i d t e n og skyldes
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Fig. 40. Orgel, 1989 (s. 626), på orgelpulpitur fra 1773 med malerier af gammeltestamentlige scener, udfort af W.
Ellermann 1774 (s. 625). HW fot. 1 9 9 9 . - Orgel, 1989, auf Orgelempore von 1773. Gemälde mit alttestamentlichen
Szenen, ausgeführt von W. Ellermann, 1774.
den samme mester, som u d f ø r t e de øvrige samtidige billedskærerarbejder. Bekroningen har trek a n t f o r m m e d påmalet Jahveøje og omgives af
en strålekrans m e d små skyer. På vestpulpituret,
bemalet i stil m e d dette.
†Orgler. 1) 1773, bekostet af Jens Wandborg.
Storvingerne herfra er genanvendt i den n u v æ rende orgelfacade (se ovf.). Instrumentet forfaldt
hurtigt, og dets rester bortsolgtes 1821 for et
m i n d r e beløb. 4 2) 1937, m e d fire stemmer, bygget af T h . Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, m e d
genanvendelse af storvingerne fra †orgel nr. 1
(se ovf.). 49 Disposition: Q u i n t a t ø n 16', R ø r f l ø j t e
8', Spidsfløjte 4', R a u s c h q u i n t e II; svelle. Koppel
M 4 ' - M . Pneumatisk traktur og registratur; keglevindlade. Opstillet på vestpulpituret m e d øst-

vendt facade og m e d spillebord i orgelhusets
søndre gavl. 50
Salmenummertavler, 1938, to ens til hængecifre,
9 0 x 5 1 cm, m e d afsluttende profilliste. Bemaling
som stolestaderne. †Salmenummer tavler. 1862 n æ v nes tre trætavler til salmenumre. 4 Et fotografi af
kirkens indre o. 1912 (fig. 30) viser nord for k o r b u e n to store salmenummertavler m e d k r o n e n d e
trekantgavl og udsvejfede kanter. Tavlerne havde
hængecifre af træ og øverst påskrift m e d sort antikva.
Et *maleri (fig. 52) fra 1844, Maria Magdalene
ved korsets fod, er malet og foræret af Chresten
Jepsen Moeskjær, olie på træ, 6 5 x 3 4 cm (lysningen). Maria Magdalene, i hvid kjole og rød kappe, dækker ansigtet m e d sin højre hånd, mens
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ne skænkedes 1763 af Jens Wandborg de Stiernhielm, 3 6 m e n kendes ikke siden.
Kirkeskib, 1978, fuldskibet »Georg Stage«, skænket af a n o n y m sognebo, bygget af v o g n m a n d
Aksel Andersen, Juelsminde. 5 2 Skibet er 110 cm
langt, sortmalet og bronzeret u n d e r vandlinjen.
O p h æ n g t over skibets midtgang mellem de to
lysekroner.
†Ligbårer. 1650 n æ v n e r inventariet en ligbåre,
1655 en gammel ligbåre. 9
Klokke (fig. 43), 1250-1300, tvm. 73 cm. Form e n er nærmest unggotisk, mens den m a n g l e n de profilering er et ældre romansk træk. D e n nu
manglende krone fandtes endnu 1906 og beskreves som bestående af 'runde, spinkle hanke, som
blive noget tykkere nedefter og står ret nær ud til
overfladens omkreds' (Uldall, Kirkeklokker 13f.).
I mangel af krone er klokken nu boltet direkte
på en nyere slyngebom. O p h æ n g t i tårnets n o r d glug. I klokkestokværket henstår en ældre slyng e b o m . 1648 blev to store j e r n smedet og b r u g t
på klokkens aksel, og 1668 brugtes seks skålpd.
stål til at 'svøbe j e r n om bjælken, klokken h æ n ger i' (dvs. om b o m m e n ) . 9 1881 nævnes klokken
i tårnets glug. 4

Fig. 41. Faraos datter finder Moses i Nilen. Maleri på
orgelpulpitur, u d f o r t af W. Ellermann 1774 (s. 626).
HW fot. 1999.— Emporengemälde, ausgeführt von W. Ellermann 1774. Die Auffindung des Knaben Moses.

h u n m e d den venstre o m f a v n e r korset. Jesus
h æ n g e r muskuløs på korset, b a g g r u n d e n udgøres
af skyer m e d en række engle, og bag korsmidten
er en åbning af g u d d o m m e l i g t lys. Kraftig p r o filramme, 1 0 2 x 9 1 cm, m e d uægte forgyldning,
h v o r u n d e r er fæstnet et sortmalet bræt m e d gylden kursivskrift: »D: C h r . Baden. Malet og Foræret til L e m Kirke 10. August 1844 af S(a)L(ig)
Chresten Jepsen M o e s Kier«. 31 Maleriet var o p h æ n g t over t r i u m f b u e n (fig. 30) vistnok helt frem
til 1937, da det k o m til Lemvig M u s e u m (inv.nr.
1816).
Lysekroner, 1938, to ens, i barokstil m e d glat
hængekugle og k r o n e n d e engle, der holder sejrskrans og - p a l m e ud til siderne. En stor †lysekro-

GRAVMINDER
Gravkapellet ved skibets nordside (s. 607) er som
n æ v n t indrettet 1770 af Niels Jacobsen og hans
hustru, A n n e Marie Wandborg, efter at deres søn
Jens W a n d b o r g de Stiernhielm 1761 havde mistet sin hustru, Christine Marie Jermiin, og spæde
søn, Niels, i forbindelse m e d barsel. 25 R u m m e t ,
m e d fritstående kister på nyere katafalker, har adgang fra skibets nordside g e n n e m en r u n d b u e t
d ø r å b n i n g m e d samtidigt gravgitter af smedejern
(fig. 42). D e t måler 2 3 0 x 1 2 9 cm og omfatter
dobbeltdøre (183 cm høje), der oventil slår an
m o d en fladbuet profilbjælke. Herover ses i b u e feltet Niels Jacobsens og A n n e M a r i e Wandborgs
kronede m o n o g r a m m e r , der omgives af akantusløv m e d årstallet »1770«. Selve dørene har lign e n d e bladværk, m e n udgøres hovedsagelig af et
gitterværk, dannet af tætstillede spyd, som smykkes af en prydkvast. Smedejernsgitteret, der 1893
blev malet m e d sort og lidt forgyldning, 4 har
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siden 1938 en oprindelig bemaling i rødt, blågrønt, forgyldning og sølv.
A n n e M a r i e Wandborgs gavebrev til kirken
1774 r u m m e r n ø j e forskrifter for kapellets j æ v n lige r e n g ø r i n g m e d afstøvning af kister, fejning
og fjernelse af spindelvæv. 5 3 Ikke desto mindre
bredte forfaldet sig i 1800'erne, og m e d opsætningen af en kakkelovn i kirken o. 1900 blev
g r a v r u m m e t ligefrem indrettet til kulkælder bag
en gul træbeklædning (jfr. s. 607). Om r u m m e t s
usømmelige tilstand berettede digteren T h ø g e r
Larsen og maleren Niels Bjerre m e d forargelse
1902: »... der hersker det utroligste Svineri m e d
Kalk, Bræddestumper, Kul og Fejeskarn, og de
gamle Metalkister(?) er på en skødesløs M a a d e
rykkede tilbage for at give Plads til alt dette«.
1923 var forholdet bragt n o g e n l u n d e i orden,
idet kapellets indre var skjult bag en tilmuring af

Fig. 43. Klokke, 1250-1300 (s. 628). HW fot. 1999. Glocke, 1250-1300.

b u e n til skibet, foran hvilken gitteret var opsat;
k u n en flad n i c h e å b n i n g i tilmuringen tillod et
indkig til kisterne. 2 5 1932 ansøgte menighedsrådet forgæves om lov til at begrave kisterne på
kirkegården. Sin n u v æ r e n d e velholdte f r e m t r æ den har kapellet fået ved restaureringen 1938.

Fig. 42. Gravkapel, 1770, indgang med gravgitter, der
bærer kronede initialer for Niels Jacobsen og hans h u stru, Anne Marie Wandborg (s. 628). HW fot. 1999.
- Grabkapelle, 1770. Gittertür mit bekrönten Initialen für
Niels Jacobsen und seine Frau, Anne Marie Wandborg.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Kapellet r u m m e r f e m kister (fig. 47) fra årene
1761-83, af hvilke fire voksenkister er parallelt
opsat nord-syd. Fra vest står ægteparret Niels Jacobsen (nr. 3) og A n n e Marie W a n d b o r g (nr. 5),
herefter deres søn Jens W a n d b o r g (nr. 4) og hans
hustru Christine Marie J e r m i i n (nr. 1), mens disses spæde søn, Niels (nr. 2), står i en barnekiste
ved hendes f ø d d e r i kapellets sydøsthjørne. K i sterne, der hviler på nyere sortmalede sokler, er
alle af fyrretræ, u d b u g e n d e og kraftigt profilerede
m e d stærkt o p h ø j e d e låg. Træet er sortbejdset og
kisterne har bevarede, m e n m e d t a g n e kisteplader
af bly.
Kisterne er følgende: 1) 1761, Christine M a r i e
Jermiin, kisten 2 0 3 x 8 4 cm. Kisteplade (fig. 44).
» . . . d e n d i Live H ø y æ d l e og Velbaarne Nu Salig
Christine M a r i e Jermiin«, datter af Konsistorial-
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Fig. 44-46. Kisteplader (s. 629f.). 44. Nr. 1, 1761, for Christine Marie Jermiin. 45. Nr. 4, 1781, for Jens Wandborg
de Stiernhielm. 46. Nr. 5, 1783, for Anne Marie Wandborg. HW fot. 1999. -Sargbeschläge für bzw. Christine Marie
Jermiin, 1761, Jens Wandborg de Stiernhielm, 1781, Anne Marie Wandborg, 1783.

råd Thomas Just Jermiin og Magdalone Teilmann
til Aa[sum]gaard, *[1742], gift 5. okt... [med]
højædle Jens Vandborg Stiern Hielm, † 5 . j a n . . .
17[61 i barsling med] en »søn... smertelig...
Niels Jacobsen...«. 54 Afsluttende ulæseligt gravvers. Højoval skriftplade med graveret kursiv, der
omgives af bladværk, 2 9 x 1 9 cm. Foroven er pladen påsat en krone, der holdes af to dansende
engle.
2) 1761, Niels Jacobsen de Stiernhielm, barnekiste, 7 3 x 3 7 cm. Kisteplade. »Her... er lagt...
Levninger af Høyædle og Velbaarne Jens Vandborg de Stiernhielm til Cabbel og Hans Salig
Frue Høyædle og Velbaarne Christine Marie Jermiin Deris i Ægte Skab aulede Søn«, *20. dec.
1760, døbt den... 176[1] med navn Niels Jacobsen de Stiernhielm, †10 jan. 1761 på Cabbel. Af
et delvis ulæseligt gravvers læses kun brudstykker
af den første del:
»Mit Levnet dend Var
me[g] ey Foruden P[la]ge
Dog Gud Ske lov i[eg] har
Nu Ende paa de Dage
[Her] er ieg py[ntet] ud
med Ærens krone paa...«.

Højoval, stærkt hvælvet skriftplade, 17x10 cm,
med graveret skriveskrift og rester af en tilhørende krone.

3) 1778, Niels Jacobsen, kisten 2 2 0 x 8 8 cm.
Kisteplade. »I denne Kiste er nedlagt de Jordiske
Deele af Forhen Her i Lemvig R e n o m e r e t Kiøb
og Handelsmand, Velædle Hr. Niels Jachobsøn«,
*23.juni 1693 af faderen Jackob Madsøn og m o deren Karen Nielsdatter. Han ægtede 8.jan. 1728
sin nu efterladte enke Anne Marie Vandborg,
som sidste 8. jan. i indeværende år celebrerede
deres jubelbryllup hos deres eneste og i ægteskab
avlede søn Jens Vandborg de Stiernhielm til Cabbel. †16. aug. 1778 i sin alders 86. år. Langt afsluttende gravvers:
»...Nu er min Such og bøn Bønhørt
af Gud udi det Høye
Nu har hand ald min graad aftørt
Der Daglig Flød af øye...«.

Højoval skriftplade, 3 6 x 2 5 cm, med graveret
skriveskrift, der er tilskrevet guldsmed Joachim
Weller i Holstebro. 55 Af en til pladen hørende
bladkrans ses aftryk på kistelåget (52x32 cm);
bevaret heraf er en lille rocailleranke og en over
pladen fæstnet krone. Pladen er konserveret 1976
på Moesgaard Museum.
4) 1780, Jens Wandborg de Stiernhielm, kisten 2 1 0 x 8 4 cm. Kisteplade (fig. 45). Jens Vandborg de Stiernhielm, forhen herre til Cabbel, *[5.
okt. 1729], ophøjet til adelsstanden 1759, [æg-
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tede den] dyderige og velbyrdige frue Christine
M a r i e [Jer]miin [5. okt. samme år, †17. marts
1780], 54 Rester af ulæseligt gravvers. Oval skriftplade m e d kursivskrift m e d indfattende løvværk
og krone, 61 x 3 6 cm.
5) 1783, A n n e M a r i e Wandborg, kisten 2 1 0 x 8 8
cm. Kisteplade (fig. 46). »Dødelige. Du S o m Skal
blive det Jeg er, Lær i tide at b e t æ n k e d e n n e
Vigtige Sandhed. At et M e n n e s k e s Levnet naar
det er Allerkosteligst i Verden, er det Idel M ø y e
og Uroe, der om erindres Du Ved at betragte de
Levninger, der er nedlagte i d e n n e Kiste og Ford u m bleve besiælede af den Siæl, der b e b o e d e
den i Livet Velædle og Velfornemme, m e n nu hos
G u d Salige Mad(a)me A n n a Maria Jacobsens fød
Vandborg«, * . . . 1 7 0 2 i Lemvig, indtrådte 8. jan.
1728 i ægteskab m e d hr. Niels Jacobsøn, k ø b og handelsmand i Lemvig, i ægteskabet avledes
Jens Vandborg de Stjernhjelm, f o r d u m herre til
Cabbel. Hos denne deres salig søn celebrerede de
efter 50 års kærligt ægteskab deres jubelbryllup
8. jan. 1778. S a m m e år 16. aug. måtte h u n savne
sin ægtemage og har siden den tid hensiddet i
sin enlige stand, †18. sept. 1783 i sin alders 82.

631

år. Pladen er h ø j oval, 41 x 2 7 cm, og har indskrift
m e d graveret kursiv. Skriftfeltet i n d r a m m e s af
en perlestav og en laurbærkrans, der krones af
sløjfe.
†Begravelser. 1) En lukket begravelse u n d e r k o ret, der ifølge præstens indberetning 1766 tilh ø r t e 'de forrige ejere af Kabbel', 5 6 og som f o r mentlig var indrettet o. 1650 af Jacob G r u b b e og
I n g e b o r g Kruse (jfr. †alterklæde, messehagel og
herskabsstol). 1769 anførte Danske Atlas i kirken
følgende †kister: 1) »Jacob G r u b b e til Kabbel som
d ø d e 1662«. 2) »Frue Ingeborg Kruse«. 3) »Lucas
Andersen N o r s til Kabbel som d ø d e 1712«. 4)
»Peder Vandborg til Kabbel som d ø d e 1738«. 5)
Hans hustru »Margrete Vadum død 1741«. 36 D e t
vides ikke, hvornår begravelsen er nedlagt.
2) En åben begravelse, indrettet i t å r n r u m m e t
1761 og 1766 n æ v n t som begravelse for de »itzige« (nuværende) ejere af Kabbel. 5 6 Begravelsen nedlagdes i forbindelse m e d t å r n r u m m e t s
omdannelse til våbenhus 1770. To kister, C h r i stine M a r i e Jermiins og s ø n n e n Niels Jacobsen
de Stiernhielms, er samme år flyttet til kirkens
gravkapel (se kiste nr. 1-2).

Fig. 47. Gravkapel med kister, indrettet 1770 af Niels Jacobsen og hustru, Anne Marie Wandborg (s. 629). HW fot.
1999.— Grabkapelle mit Särgen, eingerichtet von Niels Jacobsen und seiner Frau, Anne Marie Wandborg, 1770.
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Gravsten. 1) (Fig. 48), o. 1650, over Kield N i e l sen b o e n d e i Tangsgaard og birkefoged i G u d u m
birk, barnefødt i Staushede i Felding sogn ( H a m m e r u m hrd.), død i sin alders 76. år, hans hustru
Karen Christensdater, b a r n e f ø d t i Bunds[g]aard i
Torste sogn (Hind hrd.), d ø d 65 år gammel, m e d
samt deres søn C h r i s t e n Kieldsøn, *i Tangsgaard,
† . . . 22 år gammel. Sort kalksten, 2 0 3 x 1 1 2 cm,
m e d gravskrift i indhuggede versaler over næsten
hele fladen; afsluttende delvis læseligt gravvers.
I h j ø r n e r n e h ø j ovale m e d a l j o n e r m e d relieffer
af evangelistsymbolerne, der holder skriftbånd
m e d evangelisternes navne i versaler. Foroven ses
»S. Mattæu[s]« (tv.) og »[S. Mjarkus«, f o r n e d e n
»S. Luckas« (tv.) og »S. Iohannes«. På kirkegården
syd for tårnet.

2) (Fig. 49), o. 1804, over »Christen (Jensen)
Brein [holt, fød i Østergaard]«, †på Cabbel (1804),
og hans hustru, Bodel (Marie Breinholt), *1735,
m o d e r til elleve b ø r n (†1828). Én søn og fire d ø t re satte dette gravminde. 5 7 Lys kalksten, 1 6 6 x 9 9
cm, m e d rester af gravskrift i fordybet kursiv.
Skriftfeltet, m e d afsluttende gravvers og rosetter i
h j ø r n e r n e , optager næsten hele stenen. D e n k a n tes af en riflet profil, og skriftfeltet krones af en
vase m e d døde blomster, der står på riflet b u n d .
På kirkegården syd for tårnet.
3) Formentlig o. 1814, over Christen Møller
og A n e Kirstine Breinholt (jfr. nr. 4 og * b e g r a velsesskjolde nr. 1,3). Lys kalksten, 1 9 9 x 1 3 4 , u d slidt, midtpå anes i svagt relief en søjle m e d olielampe, 58 og i h j ø r n e r n e ses cirkulære forsænk-

Fig. 48-49. Gravsten (s. 632) 48. Nr. 1, o. 1650, over Kjeld Nielsen i Tangsgaard, birkefoged i G u d u m Birk. 49. Nr.
2, o. 1804, over Christen Jensen Breinholt og hans hustru, Bodil Marie Breinholt (s. 632). HW fot. 1999.— 48.
Grabstein für Kjeld Nielsen in Tangsgaard, Amtsrichter im Gerichtsbezirk von Gudum, um 1650. 49. Grabstein für Christen
Jensen Breinholt und seine Ehefrau, Bodil Marie Breinholt, um 1804.
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ninger (tvm. 6 cm) for nu manglende indlagt
materiale (vel m a r m o r ) . På kirkegården syd for
tårnet.
4) Formentlig o. 1831, over A n n a Møller, en
datter af Christen Møller og A n e Kirstine Breinholt (jfr. nr. 3 og *begravelsesskjolde nr. 1, 3).
R ø d l i g sandsten, 1 5 1 x 8 6 cm, m e d stort h ø j o valt skriftfelt, der træder lettere f r e m og har svage spor af ulæselig indhugget skriveskrift. 59 Stenen kantes af en rundstav, og h j ø r n e r n e har f e m bladede blomsterrosetter. På kirkegården syd for
tårnet.
Tre *begravelsesskjolde (lyseskjolde) af jernblik 6 0
opbevares i Lemvig M u s e u m . 1) (Fig. 50), 1814,
over Christen Madsen Møller, herre til Cabel
(jfr. nr. 3 og gravsten nr. 3-4), *16. aug. 1780, gift
1804 m e d j o m f r u A n n e Kierstine Breinholt o g
i ægteskabet velsignet m e d fire b ø r n , én søn og
tre døtre, †20. feb. 1814 i en alder af 33 år og syv
måneder. Afsluttende gravvers m e d henvisning til
Sir. 1 , 1 1 . Højoval plade m e d sort kursivskrift på
gråhvid b u n d , omsluttet af laurbærkrans m e d rester af g r ø n farve samt en afsluttende sløjfe f o r oven. Nu fæstnet til fyrreplade, 6 5 x 3 4 cm, m e d
rester af sort bemaling. På pladens bagside er
anført: »Denne Kiste Plade tilligemed Lyseholder er givet til Kirken og skænket samme som
E j e n d o m . Cabbel 4. Marts 1814. A n n e Kirstine
Breinholt« (inv.nr. 2235).
2) (Fig. 50), 1814, A n n e M a r g r e t h e Breinholt,
*29. marts 1777 i Breinholt, gift 1800 m e d Peder Ibsen, m o d e r til otte b ø r n , f e m sønner og tre
døtre, af hvilke de fire sønner var døde. †7. marts
1814 på Cabbel efter 36 års og 11 måneders anstændig vandel. Gravvers og citat fra Sir. 3 0 , 1 8 . 1
øvrigt som nr. 1 (inv.nr. 411).
3) (Fig. 51), 1859, over den salig hensovede
e n k e m a d a m m e A n e Kirstine Stockholm, født
Breinholt af Kirstineminde i Østerassels Sogn
(Tisted amt) (jfr. nr. 1 og gravsten nr. 3-4), *sept.
1780, gift 1° 1804 m e d ungkarl Christen Møller
af M o r u p m ø l l e , blev i dette ægteskab m o r til én
søn og tre døtre og blev enke i feb. 1814. Gift
2° m e d enkemand, proprietær Jens S t o c k h o l m
til Nørrevinkel, m e n h v e m h u n avlede to døtre.
H u n blev atter enke i april 1844, †31. jan. 1859,
79 år gammel på Westervig Nedergaard efter 12

Fig. 50. *Begravelsesskjolde nr. 1-2, 1814, over C h r i sten Madsen Møller, 'herre til Kabbel', og Anne Margrethe Breinholt (s. 633). I Lemvig Museum. HW fot.
1 9 9 9 . - *Sargschilder für Christen Madsen Møller, 'Herr zu
Kabbel', und Anne Margrethe Breinholt, 1814.

Fig. 51. *Begravelsesskjold nr. 3, 1859, over Anne Kirstine Stockholm, f. Breinholt (s. 633). I Lemvig Museum.
HW fot. 1999.- *Sargschild für Anne Kirstine Stockholm,
geb. Breinholt, 1859.
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u g e r s sygeleje. Gravvers m e d h e n v i s n i n g til 1
J o h . 5,4. H ø j o v a l p l a d e m e d s o r t skriveskrift p å
hvidgrå bund, omsluttet af to gyldne overflødigh e d s h o r n m e d spirende g r ø n n e blade og hvide
b l o m s t e r . P l a d e n k r o n e s af en o l i e l a m p e i krans
af l a u r b æ r (inv. nr. 2 2 3 4 ) .
Kirkegårdsmonument.

Blandt

ældre

gravminder

vestligt på k i r k e g å r d e n er opsat et støbejernskors fra
o . 1 8 7 4 over C h r . M a r i n u s H a n s e n , * 2 . aug. 1862
i B r ø d b o l , †15. feb. 1874 s a m m e s t e d s . Kors m e d
liljeender, 7 3 c m h ø j t , g r a v s k r i f t e n afsluttet m e d
o r d e n e : »Kiært v æ r e dit M i n d e « .
KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for R i n g k ø b i n g amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56f. Endvidere er benyttet:
Ved e m b e d e t . Synsprot. 1876ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. N ø r l e m kirkes rgsk.
1648-82 (C K R B 309-10).
N M . Notebøger. Søren Abildgaard VIII, 31f. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske landsbykirker IV, 1887,
166f. Indberetninger. J.B.Løffler 1879 (bygning, inventar, gravminder). J.Vilhelm Petersen 1891 (bygning,
inventar, gravminder). Niels Termansen 1913 (relief af
Korsfæstelsen). Johannes Malling 1913 og 1914 (altertavle). Johannes Th. Madsen 1937 og 1939 (inventar).
E. B. Rosing H o l m 1979 og 1987 (inventar). R o b e r t
Smalley 1985 (kalkmaleri). Erling Moller 2000 (gravsten). Anne-Mari Steimle 2000 (gravminder). Tegninger og opmålinger. Kalker og tegninger af inventardetaljer samt farveprøver af altertavle ved Jørgen Malling
1914-15. Måleblade af prædikestol og herskabsstol ved
H o t h e r Paludan 1935. Plan, snit og opstalter af bygning samt forslag til varmekælder, bygningsdele og orgel, orgelpulpitur, stoleværk og inventardele ved H o ther Paludan 1936. Tegninger, opmålinger og kalker af
inventardetaljer ved J.Th. Madsen 1938-39. Tegning af
kalkmalerifragment ved R o b e r t Smalley 1985. Tværsnit af kirken ved Peter D u u n Andersen 2000.
L e m v i g M u s e u m . Museumsprot. Indb. ved Konserveringscentret i Ølgod og Jens Johansen, Odense,
1996 (*dåbsniche).
Litteratur. Ellen Damgaard, »I al Christelig og redelig Hensigt — om et 1700-tals gravkapel ved N ø r r e
Lem kirke«, HaÅrb 1991, 91-100.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Niels Jørgen Poulsen, inventar og gravminder ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). R e d a k tionssekretær Annelise Olesen. Oversættelse til tysk ved
Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 2000.

Fig. 52. *Maleri 1844, Maria Magdalene ved korsets
fod, udført og skænket af Chresten Jepsen Moeskjær
(s. 627). I Lemvig Museum. HW fot. 1 9 9 9 . - Gemälde,
1844. Magdalena unter dem Kreuz Christi. Eine Arbeit
und eine Stiftung des Chresten Jepsen Moeskjærs. Im Lemvig
Museum.
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14
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15
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16
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17
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18
Jfr. indberetninger ved F. Uldall 1887 og J.Vilhelm
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19
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1991.
20
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21
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til Navr ( H j e r m hrd.).
22
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1803-04 (C 4.706).
23
Indb. ved R o b e r t Smalley 1985.
24
N M . Korresp.ark.
25
Jfr. Damgaard 1991.
26
Se O t t o N o r n , »En østjysk Billedskærerslægt fra
det attende Aarhundrede«, NMArb 1939, 43ff.; Carsten
Bach-Nielsen, »At betragte Guds Ord«, KirkeHistSaml
1987, 153ff. og samme, »Paradis af O r k e — om venezianske pastoraler i 1700-tallets Danmark«. Historien i
Kulturhistorien, red. Wagn Wåhlin, Århus 1988, 89ff.
27
S. 361ff. Jfr. også sognedegnen Christen Nødskovs
arbejder i Holstebro †kirke s. 239ff.
28
Dette til trods for, at den lillebitte signatur er med
på en kalke af restauratoren J . T h . Madsen fra 1938-39.
W. Ellermann har hidtil alene været kendt g e n n e m et
par portrætmalerier. Weilbach, KunstLeks nævner p o r trætter fra 1781 på G a m m e l Estrup og i D e n gamle
By i Århus.
29
Samme stik ses benyttet på pulpiturmalerier fra 1767
i G u d u m kirke, et arbejde,der ligeledes er iværksat af
Jens Wandborg, og hvor man må antage Ellermann
som maleren. En direkte sammenligning vanskeliggøres derved, at der i G u d u m er tale om grisaillemalerier.
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30

Bach-Nielsen 1987 og specielt 1988 (note 26) 98f.,
111ff.
31
Jfr. h e r o m Jensen, Snedkere 58ff. Samtidige jyske billedskærere af samme kvalitet afviger noget i skæremåden, således Hinrich Ringerinck i Flensborg (DK Sjyll
2862ff.) og Mikkel van Groningen i Århus, hvis værksted leverede det meget fine inventar i Gimsing kirke
( H j e r m hrd.).
32
Se gengivelse i Hollstein's Dutch & Flemish Ecchings,
Enparings and Woodcuts 1450-1700, vol. XLVII, part I,
R o t t e r d a m 1997 og generelt: Hans Mielke, Hans Vredeman de Vries, Berlin 1967.
33
B r u g af sådanne h e r m e r vil være typisk på en altertavles topstykke, jfr. Slangerup kirkes fra 1612 og
Lyngby kirkes fra 1602, hvor topstykket har hele fire
h e r m e r (DK Frborg 249, DK KbhAmt 417).
34
Foruden nedenstående *dåbsniche, et *maleri fra
1844 og *begravelsesskjolde drejer det sig om nogle
løse trædele af rokokoinventaret, som ikke lod sig b e stemme og anvende ved restaureringen 1938: 1-2) To
udsvejfede vinger, glatte, 9 7 x 5 2 cm, og 1 0 2 x 5 1 cm,
den ene side egetræsmalet, den anden side mørkerød.
3) Et stykke profileret gesims med plinten af et t o p spir. Rester af gråt og forgyldning, derunder rødt. 4)
Topskive m e d skyer om trekantfelt samt påsatte strålespidser, 5 0 x 4 3 cm. Skyerne har egetræsfarve over blåt,
strålerne rester af forgyldning (inv. nr. 1989).

Fig. 53. Alterbog, Christian IV's Bibel fra 1633, i samtidigt læderbind (s. 615). HW fot. 1999. - Agende, die
Bibel des Königs Christian IV aus dem Jahr 1633, in zeitgenössischem Lederband.

636

SKODBORG HERRED

Fig. 54. Middelalderlige, engelske sølvmønter fundet
1942 i en grav på kirkegården (s. 600). I Lemvig M u seum. HW fot. 1999. - Mittelalterliche, englische Silbermünzen. 1942 in einem Grab auf dem Friedhof gefunden.
35

Indskriften er 1914 nymalet efter en kalke af den
gamle.
36
DaAtlas 826.
37
Initialerne skal da opløses: H(r) N(iels) B(ertel) S(øn).
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39
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40
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42
Jfr. Fritz (note 41) 39-51 og Damgaard 1991. Om
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rum«, KirkehistSaml 1994,12f. Om sådanne engles hyp-

pigere optræden i Sverige og Tyskland, se Bengt Stolt,
»De svävande dopänglarna«, Ico 2, 1989, 27ff. og Inga
Lena Angstrom Grandin, »Barockens dopänglar och
Thorvaldsens«, Ting och Tanke. Ikonografi pa liturgiska föremål, red. af Ingalill Pegelow, Stockholm 1998, 119ff.
43
Note 4. Nielsen 1894, 52 omtaler arrangementet således: »Døbefonten bestaar af et smagløst Træstativ,
hvorover der er anbragt en frit udskaaren Engel, som
ved en Kjæde lader sig tridse op og ned«.
44
Oplysning i Johannes Th. Madsens indb. 1939, der
som kilde angiver den lokale P. Futtrup.
45
Weller 168f„ 244f. og Fritz (note 41) 49-50.
46
N M . Korresp.ark. Jfr. †herskabsstol i Ølgod kirke,
DKRibe 1548.
47
Bach-Nielsen 1988 (note 26) 94ff.
48
D e n n e konstaterede farve synes således at repræsentere en oprindelig afvigelse fra det øvrige rokokoinventars hvidblå, der nu overalt i kirken er erstattet af
grågrønt.
49
1989 reduceredes højden på midtfeltets øverste rammestykke.
50
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
D e n Danske Orgelregistrant og på dennes internethjemmeside.
51
Chresten Jepsen Moeskjær var født 11. okt. 1816 i
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Sven Thoby fot. 1960. KglBibl. - Die Kirche in der Landschaft, 1960.
Südostansicht.

N Ø R R E NISSUM KIRKE
SKODBORG HERRED
Sognenavnet (i formen Nesium) optræder første gang
i Kong Valdemars Jordebog 1231' og da som navnet på
kongeligt gods, der har givet navn til den senere kendte
Kongensgård nordøst for kirken. 1327 overlod Valdemar III kapitlet i Ribe jordejendom i Nissum, som han
havde skødet til biskop Jens af Ribe. 2 I kirkelisten i
Ribe Oldemoder o. 1350 (jfr. s. 584) er kirken sat til 6
sk. sølv, og den var da sammen med Gudum kirke den
højst takserede i herredet. 3
Nørre Nissum var sandsynligvis en gammel kongelig patronatskirke (jfr. s. 586). Efter at patronatsretten
1439 var erhvervet af Gudum kloster, stadfæstedes klo-

sterets rettigheder nemlig af kongen både 1466 og
1484, hvor det præciseredes, at priorissen måtte oppebære 'præsterente' og indsætte sognepræst/kapellan.4
Tilhørsforholdet til Gudum kloster bestod efter reformationen, og endnu 1558 havde klosterforstanderen
patronatsret til kirken, 5 hvorefter denne overgik til
kronen.
Kirken solgtes 17236 — med forbehold af kaldsretten
- til kammerråd Matthias Pedersen til Kongensgård
(jfr. altertavle og altersølv), hvorunder den hørte endnu
1766.7 Den solgtes fra Kongensgård før 1784,8 og kom
på et tidspunkt til Peder Nielsen Byschou, Nissumbol,
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der 1789 afhændede kirken til sønnen, Laurids Pedersen Byschou.' ; D e n n e solgte 1806 kirken til k a m m e r råd Jacob Tetens i Viborg, Nicolai Schønau til Kølbygård og byfoged Frederik Schønau i Lemvig, af hvilke
sidstnævnte blev eneejer 1809. 10 H a n overdrog samme
år størstedelen af tienden til sognemændene, 1 1 mens en
resterende tredjedel 1830 afhændedes til enkefru Tetens
i Viborg. H u n overdrog 1835 disse tiender til prokurator Christen Øe Christensen i Lemvig og proprietær
Mathias Nødskou til Nr. Holmgård, som efterhånden
afhændede dem til sognemændene. 12 Kirken er overgået
til selveje 1925. 13
I ældre tid havde kirken betydelige jordtilligender,
omtalt 1476 og 1479. 14 D e r i m o d var præstekaldets
indtægter beskedne, hvorfor sognepræst Christen M o r tensen Høst 1687 fik bevilling på at måtte nyde overskuddet af kirkens indtægter. 15 1718 kritiserede biskoppen hans efterfølger, Laurids Tobiesen Birk for at have
misligholdt denne bevilling. 16
U n d e r Torstenssonfejden blev døren til tårntrappen
brudt op af ' f j e n d e r n e ' og måtte repareres 1646. 17
Møntfund. U n d e r restaureringen 1957 fandtes i korgulvet fem mønter. Ældst er en lybsk hulpenning fra
o. 1350, mens fire danske skillinger er slået under hhv.

Frederik III (to), Christian VII og Frederik VI. M ø n terne opbevares i D e n kgl. M ø n t - og Medaillesamling
(FP 2546).
Sagn. Sognepræst Christian Bruun gengiver i sin indberetning til biskop Bloch 1766 7 en variation af sagnet
om dans på kirkegården og dens skæbnesvangre følger:
Ved juletid i måneskin hundrede år f o r i n d e n gik 30
karle og piger ind på kirkegården sydvest for kirken,
og mens de løb i kreds, sang de en sang 'sol, måne, planeter og stjerner til trods'. En karl blev stående uden
for kirkediget, og da de dansende tegnede til at synke
i j o r d e n , reddede han i hast sin kæreste, før alle blev
opslugt. Jorden gav sig så meget under karlen og hans
pige, at der endnu var et utilgroet spor fra de dansendes
kreds til kirkeristen. 18

Kirken ligger højt og frit midt i sognet, hvor det bakkede og frugtbare land syd for Nissum Bredning
når sine højeste punkter langs landevejen L e m vig-Struer. Fra Kirkebakken (76 m) er der udsigt
over Limfjorden m o d nord og over hedesletten
og det lavere liggende israndslandskab m o d syd.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af kirken og herregården Kongensgård, målt af landinspektor Schibsted og tegnet af
F. Schepelern 1816. Tegnet af Jørgen W i c h m a n n . - Katasterkarte von der Kirche und dem Gut Kongensgård, 1816.

NØRRE NISSUM KIRKE

639

Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydvest med Limfjorden og Thyholm i horisonten. Odense Luftfoto
1955. KglBibl. — Luftaufnahme von Kirche und Friedhof. Südwestansicht mit dem Limfjord und der Landschaft Thyholm
am Horizont.

Præsterne har i deres indberetninger ofte f r e m holdt den smukke beliggenhed. Sognepræsten i
Bøvling skriver således 1638 til O l e W o r m , at
kirken kan ses viden om 'ikke alene udi Hardsyssel, T h y og Mors, m e n og i Vesterhavet'. 19 T å r n e t
smykkedes da af et spir, ødelagt ved brand 1666
(jfr. s. 646). Sognets bebyggelse var fra g a m m e l
tid præget af de fritliggende gårde m e d den nu
udstykkede herregård, Kongensgård, ca. 400 m
nordøst for kirkegården s o m kirkens n æ r m e s t e
nabo (jfr. fig. 2).
Kirkegården (fig. 2 og 3) optager den øverste del
af kirkebanken og dennes skråninger, som falder
brat til alle sider u n d t a g e n m o d øst. D e n er u d videt m o d nord 1943, m e n har ellers bevaret sine
gamle skel. D e n gamle f o r m var nærmest kvadratisk, og arealet blev 1862 beregnet til 21.462 kva-

dratalen. 1 3 Hegnet består af j o r d d i g e r m e d stensætning på ydersiden. I syd og vest står diget ved
f o d e n af b a n k e n og er h e r m e d til at fastholde
terrænet. D e t gamle norddige er delvist bevaret,
mens det tillagte areal omgives af nye diger. Landevejen, der tidligere løb langs det gamle n o r d skel, var allerede før udvidelsen flyttet længere
m o d n o r d . Fra syd fører en sti — nu s o m f ø r —
over m a r k e r n e op til kirkegården. I begyndelsen
af 1700'erne var der eksercerplads ved kirken (jfr.
†geværskab).
Indgangene,
oprindelige,
syd og nord,
piller, lukket

fra 1943, udgøres af en p o r t i det
nordøstre h j ø r n e og af ganglåger i
u d f o r m e t som hvidtede, teglhængte
m e d gitterfløje.

†Indgange. R e g n s k a b e r n e viser, at kirkegården
i 1600'erne havde fire fodgængerlåger ('stetter'),
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én i hvert verdenshjørne, samt en køreport (1653
kaldet ' d e n store stette'), der må have stået o m trent på d e n n u v æ r e n d e ports plads nordligst i
det østre dige. Indgangene, der blev fornyet flere
gange i løbet af århundrederne, bestod af m u r e d e
og a f d æ k k e d e piller, lukket m e d drejelige kors
('svingler'); i b u n d e n lå smedede †jernriste, nævnt
første gang 1638. 17 D e n vestre indgang blev n e d lagt 1883, 13 den nordre er flyttet i forbindelse med
kirkegårdens udvidelse. — Søndre og vestre stette
blev 1638 og 1641 tækket m e d bly, hvad de hidtil
ikke havde været. Ved n y m u r i n g e n af den vestre
1640 arbejdede en m u r e r m e s t e r i 13 dage m e d
en kalkslager og en karl og brugte 1.500 mursten,
i n d k ø b t i Lemvig. F o r u d e n Daugbjerg-kalk h e n tedes ti læs sand fra f j o r d e n og to læs kampesten
til 'fylding' i de m u r e d e piller. 17 Port og indgange
stod o. 1700 m e d r ø d e og gule farver (jfr. r ø d kalkning) .
Stenene i kirkegårdsdiget blev 1636 på ny lagt
op fra p o r t e n 'østen, sønden og vesten o m ' til den
vestre stette. Arbejdet udførtes af en murermester
og tre karle og tog 20 dage; én dag gik m e d at
lægge 'sand og (græs)tørv' på diget. 1 7 1808 var
diget de fleste steder faldet sammen. 2 0 D e n græsklædte kirkegård (jfr. fig. 9) lå e n d n u i b e g y n delsen af 1 9 0 0 ' e r n e h e n u d e n træer og læhegn.
B o n d e n på Sønder Tovborg betalte 1760 årligt 1

Fig. 4. Romansk billedkvader i korets østmur, Syndefaldet(?) (s. 642). NJP fot. 2000. - Romanischer Bildquader in östlicher Chorwand, Sündenfall(?).

rdl. for at måtte bjærge græsset som hø. 2 1 1862
var græstæppet gennemskåret af fire gange, der fra
indgangene førte op til kirken. 1 3 Pletter i græsset nær det sydvestre h j ø r n e blev i 1700'erne f o r klaret som spor efter 'kirkegårdsdans' (jfr. o v e n nævnte sagn).
Et hvidtet og teglhængt ligkapel ved parkeringspladsen øst for kirkegården er o p f ø r t 1943 og
udvidet m o d øst m e d redskabsrum 1983. 1 3 D e t
afløste en †kirkestald, f o r m e n t l i g fra 1 8 0 0 ' e r n e .
N o r d for ligkapellet er 1996 o p f ø r t et graverhus
m e d materialgård (ark. E g o n Aagaard).
BYGNING
Kirken er en stor romansk kvaderstensbygning, bestående af kor og skib, hvortil der i slutningen af 1400'erne er føjet et våbenhus foran skibets norddør og muligvis lidt senere et tårn i vest. Et †spir på tårnet brændte 1666. Orienteringen har en mindre afvigelse mod
nord.
Kvaderstenskirken, der næst efter R o m kirke er
herredets største, er rejst på terrænets højeste sted.
D e t romanske anlæg er ca. 25,5 m langt og skibet
påfaldende bredt, nemlig 10,2 m. Sammenlignet
m e d kirkerne i T h y og på M o r s overgås b r e d den på skibet k u n af Hillerslev og Bested. 2 2 Om
kirkens størrelse skyldes, at den — som også H i l lerslev — er o p f ø r t på gammelt krongods og har
haft k o n g e n som bygherre, kan ikke sikkert afgøres; m e d til en v u r d e r i n g af kirkens størrelse
hører også, at j o r d b u n d e n er frugtbar, og at kirken
i ældre tid var blandt egnens rigeste. Planen er
nøjagtigt afsat m e d rette vinkler. Korets y d e r m u r e
flugter m e d skibets indervægge, og koråbningen,
hvis r u n d e b u e er o m m u r e t , er relativt bred. Et
påfaldende træk i arkitekturen er korvinduernes
lave placering, for skønt m u r e n e er lige h ø j e i
kor og skib, er korets vinduer ligesom i Fabjerg
anbragt to skifter lavere end v i n d u e r n e i skibet.
Materialer og teknik. M u r e n e hviler på en fint
forarbejdet dobbeltsokkel, bestående af et karnisprofileret skifte over et skifte m e d skråkant (jfr. s.
598, fig. 20). Herover udgøres kvaderstensbeklædn i n g e n af 14 lige g e n n e m l ø b e n d e skifter. S o m
vanligt er de højeste f o r m a t e r b r u g t f o r n e d e n ,
hvor de fire første skifter måler 168-69 cm. 10.
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Fig. 5. Kirken set fra nordøst. Jesper Weng fot. 2000. — Nordostansicht der Kirche.

skifte er lavt, mens 11. skifte igen er relativt højt.
Flere kvadre er ganske lange, op m o d 2 m; længst
(202 cm) er en sokkelsten m e d skråkant i korets
nordside.
Hele sydsiden er stærkt reguleret i forbindelse
m e d en omsætning 1895, og også korgavlen b æ rer præg af o m s æ t n i n g (1878). Bedst bevaret er
korets nordside. I skibets nordside er sporene efter det østre v i n d u e f o r s v u n d e t , og partiet vest
herfor (fra ca. 7 m fra hjørnet) er forstyrret, idet

8. og 9. skifte over en strækning er erstattet af fire store kvadratiske kvadre, ca. 6 0 x 6 0 cm. Trods
vinduernes forskellige placering i h ø j d e n er det
ikke umiddelbart muligt at påvise en forhøjelse
af korets m u r e eller et 'byggestop' mellem kor
og skib. Soklen f o r e k o m m e r ens u n d e r hele bygningen, og i den velbevarede nordside er der et
smukt forbandt mellem kor og skib.
Døre. Skibets norddør, der stadig er i brug, b r y der øverste sokkelled, mens skråkantleddet tjener
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Fig. 6. Plan 1:300. Målt af Peter D u u n Andersen 1997 og tegnet af MN 2000. - Grundriß.

s o m tærskel. D e n r e t k a n t e d e åbning, hvis sider
er af h j ø r n e h u g g e d e bygningskvadre, dækkes af
to stenbjælker, hvoraf den indvendige er affaset
o m t r e n t som soklens skråkantled. D e t o p r i n d e lige døranslag er hugget bort. †Syddøren forsvandt
endegyldigt ved murens o m s æ t n i n g 1895. Ved F.
Uldalls besøg 1879 23 sås endnu spor af den tilmurede dør, hvis sider også syntes at have været af
almindelige kvadre. D e n må have været i b r u g
e n d n u 1637, 1 7 da der betaltes for en ' h v æ l v i n g

Fig.7. Tværsnit 1:150 gennem skibet set m o d øst. Målt
af Peter D u u n Andersen 1997 og tegnet af MN 2000.
— Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

over søndre kirkedør at mure.' Formuleringen antyder, at åbningen var afsluttet m e d en r u n d bue.
En løst liggende kilesten, ved kirkegårdsporten,
kan måske henføres hertil.
Kirken har oprindelig haft tre vinduer i koret,
ét i hver side, og sandsynligvis to i hver af skibets
langsider. Af disse er sydsidens helt forsvundne,
mens de øvrige stadig spores. Korets vinduer er
som n æ v n t placeret påfaldende lavt, idet de har
b u n d over 4. skifte, mens skibets v i n d u e r på n o r mal vis er anbragt over 6. skifte. Bedst bevaret er
korets n o r d v i n d u e , tilmuret i ydre halvdel. D e t
måler i ydre flugt 1 3 2 x 6 7 cm og dækkes af en
m o n o l i t overligger, falset i de øvre h j ø r n e r ; de
smigede sider svarer til 5.-7. granitskifte. I n d v e n dig er såvel siderne som den r u n d e bue af tildann e d e kvadre; lysningen er 27 cm bred. D e t tilm u r e d e østvindue har holdt samme højde, m e n
er forstyrret ved en udvidelse i bredden, hvorved
overliggeren er kløvet i to. Skibets to nordvinduer
står siden 1957 indvendig som slanke, kvadersatte
blændinger, 1 5 5 x 7 0 cm i murflugten. U d v e n d i g
f o r n e m m e s nu k u n omridset af det vestre vindue,
der har monolit sålbænk, mens siderne vist til dels
har været af rejste kvadre. — En smiget karmsten,
nu indsat i diget nord for kirkegårdsporten, må
stamme fra et af de ødelagte vinduer.
En billedkvader (fig. 4), sandsynligvis forestillende Syndefaldet, 2 4 sidder i korgavlen nær det n o r d østre h j ø r n e i 2. skifte over soklen. I stenen, s o m
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Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Jesper Weng fot. 2000. - Siidostansicht der Kirche.

måler 4 4 x 7 8 cm, er i stregrelief hugget en person
(Eva?), der står m e d højre h å n d i siden og griber
m e d den venstre i et træ, mens en slynget aftegn i n g bag p e r s o n e n f o r m e n t l i g er slangen. R e l i effet, der tidligere var v e n d t på hovedet, 2 5 blev
aftegnet af J. B. Løffler 1879. 26
Indre. Væggene er af rå kamp, bortset fra de kvadersatte partier o m k r i n g de oprindelige vinduer
og vangerne i den forholdsvis brede korbue. Selve
b u e n er af tegl og o m m u r e t o. 1500 i forbindelse
m e d indbygningen af et hvælv i koret. K o r b u e n
smykkes af profilerede kragbånd (jfr. s. 598, fig. 5),
o m l ø b e n d e m o d vest. — En retkantet gemmeniche
østligt i korets sydside, 90 cm over n u v æ r e n d e
gulv, måler 2 8 x 4 0 cm og er 35 cm dyb. Skibet
har bevaret sit flade træloft, hvis bjælker er u d skiftet 1833 (jfr. ndf.).

Korets gavltrekant har udvendig bevaret sin kvaderbeklædning, m e n er indvendig o m m u r e t m e d
små teglsten ved tilføjelsen af en muret k a m (jfr.
ndf.). Skibets østre gavltrekant er intakt, m u r e t
af store rå og kløvede marksten. En brutal g e n n e m b r y d n i n g m e l l e m de to t a g r u m viser, at kern e n er af granitafslag og m i n d r e sten, støbt i en
fed k a l k m ø r t e l . D e n vestre trekant er nedrevet
i forbindelse m e d tårnbyggeriet; k u n nederst i
h j ø r n e r n e ses et par skifter granitkvadre. De to
østre gavle prydes af lave murede kamme, der sandsynligvis er k o m m e t til 1833 i forbindelse m e d
tagværkernes fornyelse. 27 De er afsluttet som musetrapper, dvs. m e d tætsiddende 'kamtakker', k u n
et skifte høje. 2 8
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. O . 1 5 0 0
blev koret overhvælvet, og der rejstes et stort tårn
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ved kirkens vestende. Disse arbejder lader sig k u n
omtrentligt datere, h v o r i m o d våbenhuset — efter
dørens u d f o r m n i n g at d ø m m e — sandsynligvis er
k o m m e t til i 1400'ernes sidste fjerdedel. I n d e n
da var sydsidens vinduer f o r m o d e n t l i g for længst
udvidet.
Indbygningen af det ottedelte hvælv i koret er
foretaget samtidig m e d korbuens ommuring m e d
munkesten. Hvælvkapperne hviler i korets vægge
og udgår i vest fra partiet over korbuen; k u n i øst
(kortsiden) er der muret en helstens, r u n d skjoldbue, som springer f r e m i samme niveau som r i b b e r n e . På oversiden er der, d o g k u n diagonalt,
helstens overribber lagt på fladen.
Våbenhuset (fig. 10), 1 4 7 5 - 1 5 0 0 , foran skibets
norddør, er en lille lav bygning, o p f ø r t af m u n kesten; nederst i flankemurene er b r u g t et skifte
granitkvadre. I gavlen, der har synligt fodtømmer,
sidder d ø r e n i et stort r u n d b u e t blændingsfelt,

sådan som det kendes m a n g e steder i Vestjylland.
D e n r u n d b u e d e d ø r afsluttes m e d e n helstensbred, koncentrisk båndblænding, underdelt af radiært stillede løbere — en karakteristisk dekoration, der også prydede sydkapellets gavl i Holstebro
†kirke, f u l d f ø r t 1468 (jfr. s. 194), og s o m i f o r enklet f o r m genfindes i en række våbenhuse og
tårne på egnen, f.eks. M e j r u p og Fovsing ( H j e r m
hrd.). 29 Huset er nu u d e n andre åbninger; et lille
v i n d u e nævnes 1862. 13 Indvendig er der smalle,
m u r e d e b æ n k e langs siderne, og herover o p t a ges væggen i næsten fuld længde af en lav, halvstensdyb blænding. D e t retkantede blændingsfelt
afsluttes 1,5 m over gulvet m e d en u d k r a g n i n g
båret af binderkonsoller. R u m m e t dækkes af et
bjælkeloft. 1703 var loftet 'ganske borte'. 3 0
D e t store tårn (fig. 10) er næsten jævnbredt m e d
skibet og har - s o m det er reglen for e g n e n gavle i nord og syd; m e n ellers skiller det sig ud

Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Poul N ø r l u n d fot. 1916 (retoucheret). - Nordostansicht der Kirche, 1916.
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fra de omgivende tårne, ikke blot i størrelsen,
m e n også i detaljerne; dog har vindeltrappen i
u d f o r m n i n g og placering træk fælles med T ø r ring (s. 676) og Fabjerg. De svære mure er rejst
af munkesten m e d genanvendelse af de mange
granitkvadre fra skibets vestside, der er brugt i
soklen og i de første 2 m af murene (= fem skifter). Det faldende terræn er udlignet med en liggende syld af store sten. Forud for byggeriet blev
skibets gavltrekant brudt ned og vestmuren gjort
sværere, så den nu er 150-60 cm (målt ved vangerne i tårnarkaden). I soklen er skråkant- og
karnisprofiler genbrugt i en tilfældig blanding;
hjørnestenene fra skibets nordvesthjørne er fordelt på de to hjørner (skråkanten i nord). Over
kvaderstenspartiet er der alene brugt tegl, der set
fra skibets loft består af store røde munkesten i
munkeforbandt. Vestfacaden bærer præg af flere
skalmuringer, sydmuren er ommuret fra midten
af mellemstokværket og opad.
Også tårnrummets vægge er nederst af kvadre.
R u m m e t dækkes af et samtidigt krydshvælv, hvis
ribber udspringer af hjørnerne. De tre frie sider
optages af spidsende, halvstensdybe spareblændinger, og r u m m e t åbner sig m o d skibet med en
tilsvarende bue med vanger af tegl, hvori to u d kragede skifter markerer vederlaget. Et stort vindue i vest, indvendig mangefalset og oprindelig
fladbuet, er øverst ødelagt i lysningen ved indsættelsen af en større vinduesramme.
Der er adgang til de to øvre stokværk via en
indbygget vindeltrappe østligt i nordmuren, hvor
muren springer lidt frem og flugter med skibets
nordside. Trappefremspringet når til midt i mellemstokværket og er afdækket med almindelige
mursten. D e r er siden 1636 adgang til trappen
udefra gennem en lille fladbuet dør med bund 1,2
m over terræn, hvortil man k o m m e r ad en stentrappe, tidligere en tømret trappe. Oprindelig var
der adgang fra t å r n r u m m e t g e n n e m en lavtsiddende †dør, der blev tilmuret 1636 samtidig med
etableringen af den udvendige adgang. 17 D e n tilmurede, fladbuede dør er kun 135 cm høj, målt
over nuværende gulvniveau. Trappen, der nu har
cementpudsede trin, er muret med rulskifter. Den
udmunder i en fladbuet dør over hvælvet, hvorfra
en trætrappe og stiger fører videre op i tårnet.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Fig. 10. Tårn og våbenhus set fra nordøst. NJP fot. 2000.
- Turm und Vorhaus, Nordostansicht.

Mellemstokværkets øst- og vestmur (flankemurene) springer tilbage i flere afsæt. En fladbuet
dør forbinder etagen med skibets loftsrum; m e n
ellers er de eneste åbninger fire indvendig fladbuede småvinduer i østsiden, anbragt parvis over
hinanden hhv. nord og syd for skibets tagryg. De
to øverste er ligeløbede, i de to nederste er den
indre halvdel trukket en halv sten ind m o d tagryggen — som om åbningen var muret fra hver
sin side. Udvendig sidder nu retkantede rammer.
Klokkestokværkets otte glamhuller er ligeløbede
og afdækket med svagt spidsende buer, udvendig
falsede omkring buen. Bunden i de store lydhuller, der har nyere sålbænke, har oprindelig ligget
seks skifter lavere.
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T å r n e t afsluttes umiddelbart u n d e r m u r k r o n e n
m e d en o m l ø b e n d e frise af kantstillede kopper,
hveranden forsænket; h e r u n d e r prydes øst- og
vestmuren af en trappefrise (jfr. våbenhuset i Flynder). D e n bevarede n o r d r e gavltrekant, der står
m e d blyklædt f o d t ø m m e r , smykkes i m i d t e n af
tre falsede cirkelblændinger, oprindelig lysåbninger, m e n nu tilmuret i lysningen (tvm. 0,4 m).
Cirklerne flankeres af skråt afskårne h ø j b l æ n d i n ger, mens den øverste spids optages af tre mindre
blændinger, den midterste afsluttet m e d trappestik. I den o m m u r e d e sydside optages gavlspidsen af seks højblændinger, hvoraf de fire yderste
er skråt afskårne, de to m i d t e r s t e afsluttet m e d
trappestik; de sidstnævnte indeholder hver en lyssprække, som også afsluttes m e d et trappestik.
T å r n e t prydedes indtil 1666 af et 'spir', sandsynligvis en †tagrytter, anbragt midt på sadeltaget.
Spiret tjente de sejlende på Vesterhavet som sømærke 7 og var 'så højt, at (det) k u n n e ses 8 mile
på havet'. D e t b r æ n d t e ifølge kirkebogen i V i n ding (Ulfborg hrd.) 27. sept. 1666. 31 R e g n s k a berne mangler 1654-82, m e n spiret nævnes 1649,
da Jens H a n s e n blytækker lagde bly på 'den sydvestlige kant på spiret'. 1 7 Klokkens o m s t ø b n i n g
1674 blev senere sat i forbindelse m e d branden. 3 2
D e t er tænkeligt, at †vindfløjene (jfr. ndf.) var et
levn fra den tid, da tårnet havde spir.
D e n aflåselige ' k l o k k e d ø r ' eller ' k l o k k e h u s d ø r '
blev under Torstenssonfejden brudt op af f j e n d e r ne og måtte repareres 1646. Større murerarbejder
på tårnet udførtes 1652 og igen 1700, da det sydvestre h j ø r n e og hele den søndre side blev repareret 'fra øverst til nederst'. 1 7 H e r m e d sigtes dog
ikke til sydsidens o m m u r i n g , der f o r m o d e n t l i g
er foretaget engang i 1800'erne.
Tagværkerne over kor og skib, der har dobbelt
lag hanebånd, er fornyet i fyr 1833. 13 I tårnet indgår ældre fyrretømmer, som måske er k o m m e t til
efter b r a n d e n 1666 (jfr. †tagrytter).
Tagbeklædningen er overalt af bly. R e g n s k a b e r ne 17 opregner adskillige blytækkere, som m e d
års m e l l e m r u m a r b e j d e d e på kirken og på kirkegårdens indgange. 1638 hentedes Hans blytækker i Holstebro, og nyt bly indkøbtes i Lemvig og
'på H a r b o ø r ' . 1649 k ø b t e m a n tillige bly af kirkeværgerne i G u d u m , og Jens H a n s e n blytækker

omstøbte og oplagde 30 skippd. nyt og gammelt
bly på skibets sydside og tårnspiret. 1687 nævnes
Hans Nielsen blytækker, og 1691 h e n t e d e m a n
en blytækker m e d lad og redskaber i H a d e r u p
(Ginding hrd.) og bragte h a m videre til Fabjerg.
1699 (og igen 1703) arbejdede C h r i s t e n C h r i stensen, 'blymester a f T h y ' , 3 0 på kirken, og 1711
blev der gjort akkord m e d Christen Kylle i M a d u m om o m l æ g n i n g af blyet på tårnet. 1833 blev
alle tage nytækket, og en blytækker betaltes for
96 dages arbejde. 3 3
Vedligeholdelse. R e g n s k a b e r n e 3 4 leverer os tillige navnene på mange andre håndværkere og o p lysninger om istandsættelser og om i n d k ø b af
materialer. Kalken hentedes så godt som altid ved
de lokale g r u b e r i D a u g b j e r g . Således brugtes
1642 72 tdr. kalk, svarende til 15 vognlæs, til o m sætning af kvaderstensmurene i koret ('sangers')
og i skibet ('højkirken'). 1652 arbejdede m u r e r mestrene Jens Pedersen og J ø r g e n Sørensen selvtredje på tårnet og koret ('lavkirken'), og hertil
købtes 3.700 mursten på G u d u m kloster. M o u rits Poulsen og Peder Mogensen, 'murermestre og
borgere i Lemvig' gav 1703 overslag på en istandsættelse og skulle hertil b r u g e 4.000 af 'de gode
Ålborg-sten' og 8.000 mursten fra R i n g (Skand e r b o r g amt?).
I s o m m e r e n 1703 udskiftedes murremmene over
skibet, en teknisk krævende operation, som blev
u d f ø r t af t ø m m e r m a n d e n Poul Svarer. F o r i n d e n
havde værgerne, Gregers Jensen i Nissumbol og
Poul Jensen i Nissum by, bestilt fire store bjælker
fra N o r g e , som blev ført 'fra stranden op til H a r b o ø r ' og herfra fragtet videre til N r . Nissum på
fire vogne. Blyplader og sugfjæl blev brækket op,
og for at hejse de nye r e m m e på plads, to lange
stykker t ø m m e r i hver side, m å t t e m a n leje 50
favne kabel og seks store blokke. E f t e r indlægningen af det nye t ø m m e r e f t e r m u r e d e m a n '32
huller u n d e r loftet i m u r e n ' , dvs. partierne m e l l e m bjælkerne øverst i væggene. 3 4
Ved en o m f a t t e n d e reparation 1833 fornyedes
som n æ v n t tagværkerne over kor og skib, og det
må være ved denne lejlighed, at gavlkammene m e d
de karakteristiske 'musetrapper' k o m til. T ø m m e ret hentedes ved Husby, murstenene ved Vosborg.
Samtidig udskiftedes bjælkerne i skibets loft m e d
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Fig. 11. Indre set m o d øst, o. 1900. Foto i N M . - Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

fyrretræ ( ' p o m m e r s k e bjælker'), m i n d e t m e d en
indskåret indskift på vestsiden af en af de m i d terste bjælker: »Bygt 1833«. 35 D e t nye loft skulle
ifølge synet 1875 afvaskes for limfarve og oliemales m e d 'perlefarve'. 1 3 — D e t ældre †loft, af egetræ, blev 1646 udbedret m e d tre nye bjælker over
prædikestolen, hvoraf én var en gave fra Hans J ø r gensen, Kongensgård. 1647 lagde m a n nye b r æ d der over de ti østre bjælkefag, m e n s b r æ d d e r n e
over de ni vestre blev omlagt. 1 7 Loftet var 1806
brøstfældigt af ' g e n n e m f a l d e n ' regn. 2 0
Alle †vinduer var ifølge synet 1803 'gode og klare'. 2 0 B y g n i n g e n havde 1862 i alt f e m vinduer,
fire i sydsiden, heraf tre i skibet, og ét i t å r n r u m mets vestside. De retkantede trærammer, indfattet af mursten, var alle af samme størrelse (ca.
1 8 5 x 1 2 5 cm) og må være resultatet af en regulering, måske i 1700'erne. Et fjerde v i n d u e 'i lighed m e d de andre' ønskedes 1864 indsat i skibets
sydside. 13
Efter en omsætning af korgavlen 1878 fik kirken - hvad det ydre angår - sit n u v æ r e n d e u d -

seende ved en o m s æ t n i n g og regulering 1895 af
sydsidens kvaderstensbeklædning. Arbejdet udførtes
efter forslag af kgl. bygningsinspektør J.Vilhelm
Petersen, som besigtigede kirken 1893 V e d denne
lejlighed indsattes de nuværende store, rundbuede
vinduer, ét i koret og fire i skibet, alle indfattet
i granit, s o m blev tildannet af stenhugger Niels
Lyr fra Idum. 3 3 - En istandsættelse 1912 ledte til
en første konstatering af kalkmalerier. Ved en restaurering 1957 (ark. Jens Foged og Poul Hansen)
nytækkedes skibets blytag, og loftsbrædderne blev
fornyet. Vægge og hvælv rensedes for løstsiddende puds og kalk, hvorved der f r e m k o m kalkmalerier fra flere perioder (se ndf.). 36 Ved en ændring
af korgulvet blev de to trin mellem skib og kor
udvidet i bredden, så trappen nu strækker sig over
hele k o r å b n i n g e n . En restaurering 1988 (ark. Ib
Lydholm) bestod i hovedsagen i almindelig vedligeholdelse.
Gulvene er efter omlægninger 1957 og 1988 nu
overalt af gule mursten, lagt på fladen; u n d e r stolene har der dog siden 1896 været bræddegulv.
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Æ l d r e †gulve bestod af røde mursten. Et trægulv
i koret, der var k o m m e t til efter 1862, fik 1899
et underlag af c e m e n t . D e t blev s a m m e n m e d et
trægulv i tårnet afløst af m u r s t e n 1957. Skibets
m i d t g a n g var 1 8 9 6 - 1 9 8 8 beklædt m e d sorte og
hvide fliser, de seneste år dækket af en løber. 1 3
D e n blytækkede kirkes kvaderstensfacader står
siden 1 8 9 0 ' e r n e i blank mur, og også kvadrene
nederst i tårnet er renset for kalk. E n d n u 1876
p å b ø d synet, at kirken udvendig blev 'udrappet'
og kalket. Et parti af skibets facade m e d m i d d e l alderlige hvidtelag ses fra våbenhusloftet. H v i d kalket er nu f o r u d e n tårn og v å b e n h u s k u n de
m u r e d e k a m m e over kor og skib samt det øverste
skifte i skibets nordside. Indvendig er alt hvidtet
på nær korbuens kragbånd. Skibets bjælkeloft, der
1957 blev malet gråt, står siden 1988 i r ø d b r u n e
farver.
Rødkalkning m.m. Til 'murens og stetternes reparation' indkøbtes 1693 f o r u d e n kalk og m u r sten 9 skålpd. 'brunrødt', ½ skålpd. 'okkergult' samt
'sværte'. 1 7
Opvarmning. Kirken fik f j e r n v a r m e 1993. — En
†kakkelovn, opsat i skibets nordøstre h j ø r n e 1888
(jfr. fig. 11), havde aftræk g e n n e m en skorsten over
skibets østende. D e n afløstes 1925 af en kalorifer
i en stadig eksisterende kælder u n d e r koret m e d
udvendig nedgang fra nordsiden. H e r installeredes
1966 et oliefyr. 1 3

Fig. 12. Kalkmalet tavle 1600-50 i våbenhuset med form a n i n g m o d snakken og sladren (s. 648). Tegning af
E g m o n t Lind 1958. — Wandmalerei im Vorhaus, Vermahnungstafel gegen Schwätzen und Gerede, 1600-50.

†Vindfløje. T å r n e t s to gavle p r y d e d e s o. 1700
af vindfløje (vejrhaner), sporadisk omtalt i regnskaberne. To blytækkere (gen)opsatte 1690 fløjen
over tårnets sydside; forinden blev der smedet 'en
stang til vindfløjen m e d skruer og r i n g e ' . 1711
opsattes »Hannen« (vejrhanen?) på nordsiden af
tårnet og blev f o r b u n d e t m e d jern. 1 7
U n d e r restaureringen 1957 afsløredes i skibets
sydvæg en lavtsiddende, fladrundbuet †niche eller
åbning, hvis formål ikke umiddelbart lader sig forklare. D e n er i murflugten 1,1 m bred, og overkanten er i niveau med stolestadernes overside. N i chen, der måske er k o m m e t til i forbindelse m e d
lukningen af †syddøren, blev efter opmåling igen
tilmuret.
KALKMALERIER
U n d e r kirkens restaurering 1912 og igen 1957
f r e m k o m på vægge og hvælv kalkmalerier fra flere
perioder. Alt er igen overkalket m e d undtagelse af
en interessant formaningstavle i våbenhuset og dele
af et panelmaleri på triumfvæggen, der har stået
f r e m m e siden 1957. 37
1) (Fig. 12), 1600-50. En malet indskrifttavle i våbenhuset m e d formaning imod højrøstet snakken
og sladder under kirkegangen. Af den firlinjede, rimede versalindskrift læses med sikkerhed kun »...sin
svadder« og »...af deris sladder«. Tavlen, ca. 8 0 x 1 0 0
cm, er malet på våbenhusets sydvæg, øst for døren.
D e n omgives af en båndslynget r a m m e (sortgråt
bånd på gul bund) m e d en slangeagtig ranke anbragt på øverste rammestykke. Advarsler m o d sladdervorne kvinder kendes fra sengotisk kalkmaleri, 38
og også Peder Palladius advarer i sin visitatsbog
(1538-43) imod at gøre kirken til et 'skvalderhus'. 39
En indskrift meget lig den i Nr. Nissum var malet
over norddøren i Velling kirke (Hind hrd.). 40
2) (Jfr. fig. 15), 1700'ernes senere del. Et malet
panel på triumfvæggen, bevaret syd for korbuen bag
prædikestolen. Dekorationen, der efterligner renæssancens træpaneler (jfr. bl.a. Fåborg og D a r u m , DK
Ribe 1760 og 3036f.), er opdelt i to fag, dækkende
væggen fra kragbåndet til gulvet. I de rundbuede
arkadefelter, 'fyldinger', i øvre halvdel hænger tre
gule kvaster og øjensynligt en drueklase. De lodrette, lysegrå rammer smykkes af to siksak-borter

NØRRE NISSUM KIRKE

649

Fig. 13. †Kalkmalerier o. 1500 i korhvælvet, ribbedekoration og jagtscene (s. 649).
Erik Skov fot. 1957. — †Wandmalereien im Chorgewölbe, Rippendekoration und Jagdszene,
um 1500.
i hhv. sort rødt, den vandrette, sorte ramme øverst
af en rød siksak-frise. De rektangulære, grå felter
nederst har sorte rammer. D e t overhvidtede parti
nord for korbuen bestod af to lignende panelfag,
og samhørende h e r m e d var et sort bånd o m k r i n g
korbuen.
†Kalkmalerier. 1) (Fig. 13), o. 1500. Dekoration i
korhvælvet og o m k r i n g korbuens vestside. På ribberne og langs kappernes fødselslinjer sås 1957
tynde sparrer, ledsaget af krydsende rundbuer, alt
vekslende i røde og grå farver. I toppen var malet
en seksbladet roset, indskrevet i en cirkel, og lignende rosetter i sort, gråt og okkerrødt var brugt i
en frise på triumfvæggen langs korbuens runding.
Udsmykningen er formentlig udført umiddelbart
efter hvælvslagningen og korbuens o m m u r i n g (jfr.
korhvælv).

Samtidig m e d ribbedekorationen var sandsynligvis en primitivt tegnet jagtscene (jfr. fig. 13) i
hvælvets nordside m e d småfigurer i gråt, sort og
rødt. I vestre kappe sås en enhjørning og i den østre
en jæger, som m e d armbrøst nedlægger en (spættet) hjort, bag hvilken en h u n d springer til. Småfigurerne, der måske blot var murernes lette streger, har betydelige lighedstræk med en række dyrefremstillinger i Sønder Lem kirke (Bølling hrd.).
2) O . 1 5 0 0 . R e s t e r n e af en r i b b e d e k o r a t i o n i
tårnhvælvet m e d sparrer og krabbeblade(?) var af
s a m m e karakter som i koret, m e n muligvis lidt
yngre.
3) 1916. En enkel dekoration, udført af J o h a n nes Malling, på korhvælvets ribber og i k o r b u e n
synes at være blevet overkalket senest engang o m k r i n g 1957.
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INVENTAR

Oversigt. Ældst blandt kirkens ganske righoldige middelalderinventar er den romanske døbefont og en *helgengrav med dækplade fra det oprindelige alterbord
(nu i Nationalmuseet). En ejendommelig krucifiksfigur fra o. 1300 er et udpræget lokalt arbejde, mens
en helgenindefigur fra en katolsk altertavle snarest er
nordtysk import og må dateres o. 1500.
Hovedinventaret går tilbage til Christian IV's gode
år. Alterpanelet med alterbordsforside er opsat o. 1600,
og altertavlen er anskaffet o. 1610, hovedsagelig betalt
af en gave på 10 rdl. fra Søren Frandsen (Søndergaard?).
Tavlen må tilskrives snedker Kristen Spend i Lemvig,
ligeledes prædikestolen, der snarest er opsat o. 1625.
Altersølvet er kun i sin kerne fra o. 1600, idet kalkens
bæger er fornyet o. 1730 på foranledning af kirkeejeren, mens disken er fornyet o. 1815 af Steffen West
Hauch Heltt, guldsmed i Lemvig. Det mere helstøbte
sygesæt er fra 1686, og messingalterstagerne må stamme fra o. 1625. Mens intet er i behold fra 1700'erne,
er 1800'erne repræsenteret af dåbsfadet fra o. 1850,

en klokke, støbt 1874, samt altertavlens maleri, Getsemane, der skyldes Christian Andreas Schleisner.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummets fremtræden går i det væsentlige tilbage til en restaurering 1916,
da Johannes Malling istandsatte altertavle og prædikestol, hvis bemalinger og indskrifter fra renæssancetiden han så vidt muligt søgte at genskabe. Som bidrag
fra en restaurering 1957 må nævnes istandsættelse og
afrensning af alterbordet, restaurering og opsætning af
helgenindefiguren samt fornyelse af stoleværket. Dets
daværende bemaling i diskrete toner har 1988 måttet
vige for en farvesætning i grønne toner, rødt, hvidt
og forgyldning. Samtidig er den gamle krucifiksfigur
istandsat og ophængt på skibets nordvæg.
Om ældre istandsættelser haves kun sparsomme o p lysninger. En nystaffering 1732 omfattede i hvert fald
altertavlen, der forsynedes med en vidtløftig indskrift,
som roste kirkeejeren, kammerråd Matthias Pedersen
på Kongensgård og hans hustru, for at have ladet tavlen
bekoste og opsætte(!). Den fik nye malerier i 1850'erne, men tog derpå skade ved en brand og forsynedes
endelig med sit nuværende alterbillede 1873. 1878 indsattes nye †stolestader, der som det øvrige inventar fik
bemaling med egetræsfarve.

Alterbordet er et p a n e l v æ r k fra o. 1 6 0 0 (fig. 32), af
f y r , 1 9 0 x 1 1 0 c m , 118 c m h ø j t , ret stærkt f o r n y e t
1957, opsat 150 c m fra ø s t v æ g g e n . F o r s i d e n s fire
fag har profileret kronliste m e d f o r n y e d e k o n s o l ler o v e r d e l o d r e t t e r a m m e s t y k k e r . F a g e n e u d gøres a f e n n e d r e r æ k k e m e d lave p r o f i l f y l d i n g e r
og en ø v r e r æ k k e a r k a d e f y l d i n g e r , d e r i s v i k l e r n e
h a r o k s e ø j e r indlagt s o m 'intarsia', hvis t r æ d o g
ikke er forskelligfarvet. A r k a d e r n e s glatte pilastre
er som profilkapitælerne fornyet, og det samme
g æ l d e r til dels de p r o f i l e r e d e bueslag. K o r t s i d e r n e
har h a l v a n d e t fag p r o f i l f y l d i n g e r (lave f o r n e d e n ) ,
d e r i e n d n u h ø j e r e g r a d m å t t e f o r n y e s 1957, da
alt t r æ b l e v g r u n d i g t a f r e n s e t . T i l p a n e l v æ r k e t s
kortsider er der 1878 føjet pilastersmykkede u n d e r b y g n i n g e r f o r altertavlens sider.
R e k o n s t r u k t i o n e r n e fra 1957 er f o r m e n t l i g k o r rekte, b o r t s e t fra, a t d e r i n t e t n æ r m e r e vides o m
arkadepilastrenes u d f o r m n i n g . O g s å f o r a n f o r s i dens rammestykker har der rimeligvis o p r i n d e lig v æ r e t pilastre, m e n d e m afstod m a n fra a t r e Fig. 14. *Altergemme af kalksten med poleret dæksten
af basalt, romansk, fra det oprindelige †alterbord (s.
651). I N M . Jesper Weng fot. 2 0 0 0 . - Romanisches *Sepulcrum aus Kalkstein mit poliertem Deckstein aus Basalt
von der ursprünglichen †Mensa.

k o n s t r u e r e . K o r t s i d e r n e har fra første f æ r d snarest
u d g j o r t t o h e l e fag u d e n v a n d r e t o p d e l i n g . D e r e s
e n k l e h ø j f y l d i n g e r synes p å e t t i d s p u n k t , vel n o k
1 8 7 8 (jfr. ndf.), at v æ r e o p d e l t af v a n d r e t t e r a m -
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Fig. 15. Indre set m o d øst. HW fot. 1 9 9 9 . - Kircheninneres gegen Osten.

mestykker, en udformning, der har skullet knytte
an til forsidens, og som siden blev bestemmende
for restaureringen 1957. Mens kortsiderne åbenbart aldrig har været bemalede, konstaterede man
1957 spredte ældre farverester under den blå farve, der da dækkede forsiden.
Alterpanelet må oprindelig have strakt sig længere mod øst. 1862 ønskedes alterbordet flyttet
frem for at give plads til præstens stol bagved. 13
Det skete formentlig først 1878, da arbejdet medførte fjernelse af et ældre †alterbord af sten, der
havde stået skjult af panelværket.
†Alterbord, middelalderligt, et muret bord 'af firkantede kampestene', hvis murværk 1807 kunne
ses 'fra bagsiden'. 41 Bordet, der må have stået lidt
østligere end det nuværende, omtales 1878 som
et 'stenalter'. Ved nedrivningen dette år fandt man
i bordet en romansk kalksten med *relikviegemme

og tilhørende dæksten (sepulchralsten), der herefter blev indmuret i prædikestolens underbygning. 42 Ved dennes fornyelse 1916 kom relikviegemmet atter frem og blev indsendt til Nationalmuset (inv.nr. D.9167). Gemmet (fig. 14) består af
en uregelmæssigt firkantet kalksten, 3 0 x 2 7 cm,
ca. 13 cm tyk, med relikviefordybning i to afsæt.
Det nedre afsæt, til relikvierne, måler 9,5x7 cm
og er 3 cm dybt, det øvre 2 2 x 1 6 cm og er 5,5
cm dybt. Heri passer dækpladen, 20,5x15,5 cm,
5 cm tyk, der udgøres af mørk, 'grønladen' basalt, og som muligvis er af stenarten melafyr fra
Predazzo i Tyrol; 43 overfladen er efter sædvane
poleret. Ligesom dækstenen nødvendigvis er importeret, må også kalkstenen være bragt et stykke
vej til Nørre Nissum, formentlig fra forekomster
i Hjerm og Vejrum (Hjerm hrd.) eller fra Odby
Klint på Thyholm. 4 4
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Fig. 16. Altertavle, o. 1610, skænket af Søren Frandsen, (Søndergaard?). Maleri, Getsemane, af Christian Andreas
Schleisner 1873 (s. 652). HW fot. 1999. - Altar, gestiftet von Søren Frandsen, (Søndergaard?), um 1610. Gemälde mit
ölbergszene von Christian Andreas Schleisner, 1873.

†Alterklæder. 1637 anskaffedes fint drejlslærred
og syv alen kniplinger til et alterklæde, måske det,
der i inventariet 1683 anførtes som 'et lærreds alterklæde'. 1 7 1812 kaldtes alterklæderne 'forrevne
og ikke anstændige', 3 3 og 1862 var alterklædet af
rødt fløjl m e d galoner. Efter alterbordets flytning
(jfr. ovf.) anskaffede m a n 1879 et nyt karmoisinrødt alterklæde, kantet m e d ægte guldgaloner af
1½ til 2 t o m m e r s bredde. D e t udskiftedes 1886
m e d ét af silkefløjl m e d kors og kantning af ægte
guldgaloner. 13 1809 var kirkens †alterdug 'ringe og
pjaltet'. 2 0 Et alterklæde m e d guldkors eksisterede
o. 1915 (jfr. fig. 11).

Altertavlen (fig. 16) er fra o. 1610, betalt af en
gave på 10 dl. fra Søren Frandsen (Søndergaard?),
og f o r m e n t l i g u d f ø r t af snedker Kristen Spend
i Lemvig. Storfeltets maleri, Getsemane, skyldes
Christian Andreas Schleisner 1873. Tavlen er arkitektonisk opbygget, stor- og topstykke m e d v i n ger, der som topgavlen har f o r m af rulleværkskart o u c h e r i snedkerens særegne, gnidrede former.
Storstykket er tredelt, felterne flankeret af frisøjler
m e d beslagværksprydbælte og spinkle kapitæler,
som er dannet af en æggestav over hals m e d karvskårne stjerner (fig. 17). Storfeltet har glat r a m m e
fra 1873, de lidt smallere sidefelter en indfattende
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tandsnitliste, der som deres panel er fornyet ved
en gennemgribende istandsættelse af tavlen 1916.
D e t lave postament, der understøtter storstykket
i dets fulde bredde, har u n d e r søjlerne fyldingsfremspring, og over søjlerne prydes frisen af tilsvarende fremspring m e d englehoveder (til dels
fornyede). Lidt fyldigere englehoveder i medaljon
pryder storvingerne (fig. 17), kronlisten ledsages
af æggestav, og yderst på storgesimsen står slanke nichespir, hvis løgprydelser er ny gjort 1916.
Topstykket har k u n ét felt, kantet af tandsnitlister,
m e n svarer ellers i o p b y g n i n g og dekoration til
storstykket. Topgavlen, flankeret af spir som storgesimsens, har et lille rektangulært felt og løber
øverst ud i et h ø j t vegetativt topspir m e d afsluttende løgprydelse fra 1916.
Storfeltets maleri, Getsemane, skyldes som nævnt
C. Schleisner 1873. D e t er u d f ø r t i olie på lærred, f a r v e h o l d n i n g e n er m ø r k , Jesu k a p p e rød,
kjortlen hvid. Topmalerierne er fra 1916, i olie på
træ, udført som renæssancepasticher af restaurator
Johannes Malling som led i tavlens restaurering.
Topfeltet viser Opstandelsen. I en skyomkranset
stråleglans ser man den opstandne Kristus stående
m e d højre hånd hævet til velsignelse og sejrsfanen i den venstre. Et smalt lændeklæde er lagt om
hofterne, kappen flagrer bag skuldrene, og k r o p pen er gengivet m e d akademisk korrekt anatomi.
Topgavlens ganske lille maleri viser H i m m e l f a r ten m e d apostlene samlede o m k r i n g bjerget m e d
Jesu efterladte fodaftryk.
Træværkets staffering skyldes også Johannes Malling 1916, m e n bygger i vidt o m f a n g på da k o n staterede ældre farver. G r u n d f a r v e n er lysegrøn,
og endvidere ses rødt, blåt, forgyldning og sølv.
Indskrifterne, der står forgyldte på sort b u n d , er
dels fra 1916, dels er der tale om mere eller m i n dre usikre suppleringer af f u n d e n tekst fra d e n
o p r i n d e l i g e staffering, der på g r u n d l a g af storfrisens indskrift må dateres 1610. I postamentets
nordre felt læses m e d versaler (første linje) og frakturskrift: »Anno d o m i n i 1916 blev d e n n e Altertavle restaureret u n d e r Nationalmuseet paa Kirkens Bekostning«. I syd anføres tilsvarende en o p rindelig indskrift, der dog ikke er tilforladelig for
det delvis angivne årstal: »Anno 160. den 22. Ianvarii gaf Søffren f r a n t z ø n X daler til d e n n e al-
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Fig. 17. Altertavle, o. 1610, udsnit med søjle og vinge
(s. 653). HW fot. 1 9 9 9 . - Altar, um 1610. Ausschnitt mit
Säule und Kartusche.

tertaffle, gud giffue h a n n e m en glædelig opstandelse«.45 Herimellem r u m m e r postamentets midtfelt versalindskriften: »Lige som M o s e o p h ø y e d e
en h v g o r m i ørcen...« (Joh. 3, 14-16), der k u n
bygger på enkelte oprindelige ord. 46 I sidefelterne
er der (på det fornyede panel) anført indskrifter
m e d versaler (to overskrifter) og fraktur, svarende
til det fundne, m e n mere eller mindre suppleret. I
nord læses: »Herrens B ø n . Fader vor...« efterfulgt
af: » O m Daabens Sacramente. Gaa hen i den gantske verden oc prædicker evangeliu(m)...« (Mark.
16, 15-17), og i syd: »wor christlige Troes artickle.
Jeg troer paa G u d fader...«. 47 Storfrisen har i nord
frakturindskriften: »Huo som æder mit kiød och
dricker mit blod... J o h . 6 (,54)« , i syd tilsvarende: »Saa ofte som i æde af dette brød...« (1. Kor.
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»160. «, der 1916 er frit suppleret ved indskriftresternes opmaling i postamentets søndre felt. Som
det fremgår af denne nogenlunde veldokumenterede indskrift, er altertavlen, i det mindste delvis,
blevet betalt af 10 dl., som Søren Frandsen skænkede til formålet 22.jan. i et af årene før 1610, då
tavlen stod færdig med sin staffering. Indskriftens
ønske om giverens glædelige opstandelse viser,
at han 1610 var død, og antyder, at altertavlen
har tjent som en art begravelsesgave og epitafiealtertavle for ham. Snedkerarbejdet kan tilskrives
Kristen Spend, snedker i Lemvig, som 1638 u d førte en ny prædikestol til Ferring kirke (Vandfuld hrd.). 51 Samme snedker må have leveret kirkens prædikestol, ligesom han har efterladt sig en
lang række andre arbejder i egnens kirker. 52

Fig. 18a-b. Alterfigur, o. 1500, en helgeninde, muligvis
Maria (s. 655). a. Forfra, b. Fra siden. Niels Eiswing fot.
1957. — Altarfigur, eine Heilige, möglicherweise Maria. Um
1500. a. Vorderansicht. b. Seitenansicht.

11, 26), samt midtfor versalindskriften: »Hand er
saargiort for voris Misgierningers Skyld... Esa.
53(, 5). 1610«, hvoraf det sidste årstal må gælde
tavlens oprindelige staffering. 48 Endelig er i topstykkets frise tilsvarende anført: »Jeg er Opstandelsen oc Lifvit...« (Joh. 11,25). 49
Om tavlens tilblivelse vidnede oprindelig en
indskrift hen over alle postamentets tre felter. I
nordre og mellemste felt fandtes 1916 kun spredte ord deraf, således navnet »Iørgensen«, som formentlig har skullet minde om den daværende
præst Niels Jørgensen. 5 0 Da frisens malede årstal
»1610« må gælde altertavlens første staffering, må
selve tavlen være udført samme år eller et af de
nærmest forudgående, antydet også ved årstallet

1759 hed det, at kirkens altertavle var bekostet
1732 af kammerråd Matthias Pedersen til K o n gensgård og hans frue Anne Marie Madsdatter,
der havde købt kirken 1723. 53 Deres indsats må
dog alene gælde en større nystaffering dette år,
hvis delvis versificerede giverindskrift blev afskrevet af præsten 1766: »Gud og Kongen til stedsevarende Lov, Tak og Ære, Kirken til Velment Z i rat og Prydelse, haver Matthias Pedersen, Kongl.
Majsts. C a m m e r R a a d med sin Elskelig Hustru,
Frue Anne Maria Mads Datter (jfr. altersølv) ladet
bekoste og opsætte denne Tafle Ao. 1732 D o m :
24 post Trinit:
Kircke=Aaret sluttes nu
M a n d bør k o m m e G u d ihu
G u d og Kongen prises skal
som i Mange tusind Tal
Giver Naade, Hæld og Lycke
Avindsiuge til Mistycke
Sig da Tafle Hver og Een
At du er en Hielpesten
Ebenezer 1 Sam: 7, v. 12.
Hidtil har Herren hjulpet«. 7

Herefter kendes der intet til reparation og istandsættelse før 1850'erne, da felterne fik nye malerier og træværket rimeligvis en opmaling. Om
tilstanden 1862 hedder det, at tavlen havde 'fire
spejle' (felter) bedækkede med voksdug (lærred),
hvorpå var malet: Jesu lidelse i Getsemane, Jesus
bærer sit kors til Golgata, hans opstandelse og hans
himmelfart'. Getsemanescenen fandtes i storfeltet. 13
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m e n t l i g et siddende Jesusbarn - er b r æ k k e t af.
K r o n e n har mistet sine spir, det meget lange hår
er stærkt lokket, og ansigtet præges af et fraværende blik og en h ø j glat pande. O v e r en kjole m e d
v - f o r m e t halsudskæring ligger en fodsid kappe
m e d stærkt k n æ k k e n d e folder, der til dels har
været holdt s a m m e n bag den tilstykkede venstre
arm. Figurens bagside er dybt udhulet.
Siden en istandsættelse 1957 står figuren m e d
en ret velbevaret barokstaffering. H u d e n er hvidlig m e d røde kinder, håret b r u n t , k a p p e n grøn,
k j o l e n rød, skoene hvide. Af den oprindelige
middelalderstaffering ses beskedne rester. I ansigtets venstre side findes ca. 15 cm 2 kridtgrund med
hudfarve i fine toner, og på grænsen mellem hår
og k r o n e findes rester af k r i d t g r u n d m e d p o l i m e n t , der tyder på forgyldning af hår og krone.
Endelig findes rester af forgyldning også på k j o r tel og kappe, mens kappeforet har været blåt.

Fig. 19. Alterfigur, o. 1500 (jfr. fig. 18), udsnit: hovedet
(s. 655). Niels Eiswing fot. 1957. - Altaifigur, um 1500.
Ausschnitt: Kopf.

N o g l e år herefter blev altertavlen beskadiget
ved brand, hvorfor m a n 1873 ønskede den o p malet og atter forsynet m e d et nyt maleri, 'helst
u d f ø r t af en dygtig, anerkendt kunstner'. Samme
år k u n n e Schleisners maleri indsættes, sidefelterne
fik indskrifter, topfeltet et malet kors, og træværket en overstrygning m e d egetræsfarve. 1878 blev
altertavlen flyttet f r e m i koret (jfr. alterbord) og
forsynet med grønne †forhæng ved siderne; 13 herefter kendes dens u d s e e n d e fra fotografier (fig.
11). Restaureringen 1916 har givet tavlen sin n u værende fremtræden, idet arbejder 1985 og 1988
blot har været af konserverende art.
En altertavlefigur (fig. 18) fra o. 1500, forestillende Maria eller eventuelt en anden stående helgeninde, må stamme fra en katolsk h ø j altertavle
eller fra en sidealtertavle. D e n kronede, nu a r m løse figur, 131 cm høj, står svajet m e d f ø d d e r n e
på et stærkt ødelagt, p u d e f o r m e t fodstykke. H o vedet (fig. 19) er let vendt i m o d figurens h ø j r e
side, hvor a r m e n - tillige m e d noget mere, f o r -

Figurens kvalitet gør det rimeligt at opfatte den
s o m et nordtysk importarbejde. D e n lå 1879 på
kirkens loft, ligeledes 1916, da Poul N ø r l u n d b e skrev den og dens daværende farver: rød kjole,
hvid i n d e r k j o l e og g r ø n kappe. Disse farver er
fjernet i forbindelse m e d istandsættelsen 1957, da
figuren fik sin nuværende plads, o p h æ n g t vestligt
på skibets nordvæg.
Altersølv. 1) (Fig. 20), o. 1600, m e n til dels f o r nyet o. 1730 og 1815. Kalken, 19,5 cm høj, har
bevaret fod, skaftled og k n o p fra renæssancetiden.
D e n sekstungede f o d prydes af et pånittet k r u cifiks og er drevet stejlt op m o d de sekssidede
skaftled. K n o p p e n er e n d n u af gotisk type, dens
seks t u n g e r graveret m e d bladværk og de m e l l e m f a l d e n d e rudebosser forsynet m e d versaler,
der tilsammen danner navnet »Ihesvs«. D e t stejle
bæger er fornyet o. 1730 på foranledning af kirkeejeren Matthias Pedersen til Kongensgård og
hans hustru Anna Maria, hvis navne er graveret
m e d skrå versaler langs bægerranden: »Anna M a ria Sl. Matthis Pedersen« (jfr. altertavle). Disken er
fra o. 1815, leveret af Steffen West H a u c h Heltt,
guldsmed i Lemvig 1814-17. D e n måler 13,5
cm i t v m . , f a n e n har o m l ø b e n d e graveret b ø l gelinje og en cirkelindskrevet seksoddet stjerne;
guldsmedens stempel findes på undersiden (Bøje
6306). Altersættet nævnes tidligst 1683. 1 7 1809
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et p æ r e f o r m e t led over et k u g l e f o r m e t . Flad glat
lyseskål. Stagerne nævnes tidligst 1683. 1 7 En tid
f r e m til 1957 brugtes elektriske pærer i stedet for
levende lys. 36 En Syvstage er nyere.
†Alterbøger. 1683 n æ v n e r inventariet en alterbog, en Christian IV's bibel i folio og en »Svaningii« bibel (Hans Svanes bibel) i oktav. 1689
anskaffedes en ny alterbog ' m e d o m k o s t n i n g e n 1
dl. 3 mk.' 1 7

Fig. 20. Altersølv (s. 655). Kalken, fra o. 1600, har fået
bægeret fornyet o. 1730 ved gave fra kirkeejeren Matthias Pedersen til Kongensgård og hans hustru, Anna
Maria. Disken er udført o. 1815 af Steffen West Hauch
Heltt i Lemvig. HW fot. 1999. - Silbernes Altargerät.
Kelch, um 1600. Cuppa erneuert um 1730 durch eine Stiftung vom Kirchenpatron Matthias Pedersen zu Kongensgård
und seine Ehefrau, Anna Maria. Patene ausgeführt von Steffen West Hauch Hellt in Lemvig, um 1815.

†Messehagler. 1636 m e d f ø r t e en ny hagel u d gift til materialer og løn til skrædderen, som p r æ sten i samme anledning havde på kost i to dage.
1683 nævner inventariet en hagel af m ø r k e b r u n t ,
b l o m m e t fløjl m e d kors af guldkniplinger b a g på. 17 1862 havde kirken en blå fløjlsmessehagel
m e d rygkors og kantning i sølv. 13
Alterskranke, formentlig 1878, halvcirkulær m e d
spinkle drejede stivere. Malet i g r ø n n e t o n e r og
hvidt; knæfaldet har betræk i lysebrunt læder.
1916 blev skranken flyttet én m e t e r f r e m for at
skaffe adgang fra siderne til 'alterpladsen'. 1 3 †Al-

var kalken 'leddeløs i midten'. 2 0 Sættet er nu ude
af brug.
2) 1962. Kalken, 19 cm høj, m e d rustikeret
overflade, bærer påskriften »Nørre Nissum Kirke
1962«. Disken, tvm. 17 cm, er glat. Sættet savner
stempler.
Oblatæske og alterkande er fra 1962, s a m m e n h ø rende m e d altersæt nr. 2. Inventariet 1906 nævner
en †porcelænsskål til nadvervinens rester. 13
Sygesæt (fig. 22), 1686, u d f ø r t s o m en m i n d r e
og lettere forenklet udgave af det daværende altersølv (nr. 1). Kalken, 10,5 cm høj, har sekstunget fod, skaftledene er sekssidede, k n o p p e n sekst u n g e t , og bægeret er stejlt m e d let u d l u d e n d e
kant. Disken, tvm. 7,5 cm, har på fanen graverede
konturlinjer og et cirkelkors. Til sættet hører en
lille cylindrisk oblatæske fra o . 1 9 5 0 og et nyere
sort futteral af imiteret læder. Sættet blev ifølge
kirkeregnskabet »omstøbt« 1686 og har således
afløst et ældre †sygesæt ved kirken. 1 7 Til dette sæt
anskaffedes 1649 en †tinflaske 'til messevin til syge
folk'. 1 7
Alterstager (fig. 21), o . 1 6 2 5 , 49 cm høje. F o d e n
er stærkt p r o f d e r e t , skaftet b a l u s t e r f o r m e t m e d

Fig. 21. Alterstager, o. 1625 (s. 656). HW fot. 1999. Altar-Leuchterpaar, um 1625.
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Et f o r m o d e t †vievandskar fra middelalderen var
af granit, n o g e n l u n d e cirkulært, tvm. 80 cm, 40
cm højt, m e d en regelmæssig, skålfordybning.
1957 havde stenen i m a n g e år ligget ved N ø r r e
Nissum Seminariums p u m p e h u s , da m a n fik den
flyttet og tilkaldte Nationalmuseet ud fra den form o d n i n g , at det k u n n e dreje sig om et vievandskar. 54 Herefter blev karret overdraget kirken, m e n
ses ikke 2000.

Fig. 22. Sygesæt, 1686 (s. 656). HW fot. 1999. - Krankengerätesatz, 1686.

terskranker. 1705 brugtes otte fyrredeller til 'stakitværket' for alteret. 1 7 1862 var knæfaldet af træ
m e d læderbetræk og malet rækværk. S a m m e år
ønskedes knæfaldet flyttet fremad, hvilket f o r mentlig først skete m e d de øvrige arbejder i
koret 1878. 1 3 En †knæleskammel til præsten, anskaffet 1879, var b e t r u k k e t m e d ' k a r m o u s i n r ø d t
klæde helt ned til gulvet'. D e n eksisterede e n d n u
1916. 13
Døbefont (fig. 23), romansk, af granit, 102 cm
høj, tilhørende egnens nordvestjyske type (Mackeprang, Døbefonte, 156ff., 407). Foden, af rødlig
sten, har f o r m af en søjlebase m e d kraftig vulst
ved overgangen til det korte skaft. K u m m e n , tvm.
76 cm, er mere gråsort, undersiden har en krans
af bægerblade, og m u n d i n g e n ledsages af en attisk
profil, hvis øvre rundstav er erstattet af platte. På
randen ses i n d h u g g e t et lille treblad, indersiden
ledsages af en lågfals, og fordybningen fremtræder
harmonisk. K u m m e n synes noget o p h u g g e t i ny
tid; på foden ses rester af kalkning. Før 1876 synes
fonten at have stået i koret. Dette år blev den flyttet h e n 'midt u n d e r korbuen', 1 3 hvor den stadig
står, nu dog ved buens nordre vange.
Dåbsfad, o. 1850, af messing, tvm. 37 cm, glat,
m e d halvkuglefordybning og tilhørende låg. Dåbskanden er nyere, af messing, 23 cm høj, m e d korsp r y d e t korpus. †Dåbskander. 1862 ønskedes a n skaffet en dåbskande af tin m e d låg, og 1906 ville
kirkesynet have i n d k ø b t en dåbskande af tin eller messing. 1 3 Et †fontelåg nævnes 1862 s o m et
'trædæksel' til fonten. 1 3

Korbuekrucifiks (fig. 25), o. 1300, nu u d e n kors.
D e n groft skårne figur, 145 cm høj, hænger i svære, let skrånende arme, hovedet er svagt sænket
m o d højre skulder, kroppen lodret, højre k n æ en
smule u d a d b ø j e t , dets m a n g l e n d e f o d må have
været lagt over den ligeledes manglende venstre.
En k o n g e k r o n e er groft nedskåret (før eller efter
r e f o r m a t i o n e n ? ) og d e n b i b e h o l d t e del af k r o n e r i n g e n ændret til t o r n e k r o n e (ved i n d b o r e d e
torne). I kronens forkant ses det nederste af en
oval udsparing, måske for en bjergkrystal. D e t
glatte, bølgede hår dækker ørerne og lægger sig
på skuldrene. Ansigtet er ret fladt, ø j n e n e hvælvede uden modellering, og den lange smalle næse

Fig. 23. D ø b e f o n t , romansk, af granit (s. 657). HW fot.
1999.— Romanische Granittaufe.
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er u d f ø r t ved 'udgravning' af det omgivende træ.
Fra næsefløjene udgår grater, der i n d r a m m e r en
f r e m s t å e n d e m u n d , hvis overlæbe næsten d æ k kes af overskægget. D e t t e er alene angivet ved
en fortykkelse, det korte hageskæg ved krusede
lokker. Halsen har stærkt stiliserede sener og en
fordybet 'krave'. K r o p p e n er noget skæv og n ø d tørftigt modelleret m e d lige, indskårne ribben (ingen sidevunde). Lændeklædet har sløjfeknude ved
højre hofte og lændevulst m e d et lille spidst overh æ n g midtfor. D e t u d æ k k e d e højre k n æ indrammes af bølgesømme, og i venstre side ligger klædet n e d over u n d e r b e n e t m e d retvinklede, stiliserede foldeknæk. H ø j r e ben er skråt afskåret under
knæet, det venstre over foden, begge steder i f o r bindelse m e d en fodfornyelse (med adskilte f ø d der) engang i 1800'erne. D e n klumpede højrefod
fra fornyelsen eksisterer stadig (fæstnet i figurens
bagsidehulning), den venstre fandtes e n d n u 1916
(jfr. fig. 24). A r m e n e er bladet fast og af h æ n d e r n e
er k u n bevaret t o m m e l f i n g r e n e . Bagsiden har en

afrundet udhuling, der også omfatter hovedet og
benenes bagsider (fig. 33).
Træet står m e d en slidt bemaling fra 1800'erne, hudfarven er hvid, kroneresten ( t o r n e k r o nen) grøn, håret b r u n t og lændeklædet rødt. U n der bemalingen er 1992 konstateret rester af e n d nu to efterreformatoriske stafferinger, m e n intet
middelalderligt.
Krucifiksfigurens ranke h o l d n i n g er e n d n u romansk præget, ligesom kroppens sære skævhed er
et arkaisk træk, der kendes tilsvarende, eksempelvis på en romansk krucifiksfigur fra Rebbelsberga
kirke i Skåne. 55 De væsentlige træk tilhører dog
1200'ernes unggotik, og som de yngste træk viser
k n æ k f o l d e r n e , at billedskæreren ad o m v e j e har
haft kendskab også til den tidlige franske h ø j g o tik. Figuren er således et interessant eksempel på
lokal stilforsinkelse. 36 En tilsvarende stilblanding
m e d sært stiliserede k n æ k f o l d e r ses på et alterfrontale fra o. 1300 i Borbjerg kirke ( H j e r m hrd.),
der kan skyldes samme billedskærer. 57
Krucifikset var 1879 flyttet fra sin gamle plads i
eller over k o r b u e n og o p h æ n g t på skibets n o r d væg, e n d n u m e d sit †kors i behold. Korset er
øjensynligt ikke k o m m e t m e d op på kirkeloftet,
hvor figuren lå 1916, da Poul N ø r l u n d tog den
ned for undersøgelse og fotografering (jfr. fig.
24). 58 1957 k o m figuren til Nationalmuseet, hvorfra den efter istandsættelse 1988 er bragt tilbage
til kirken. H e r er figuren ophængt uden kors midt
på skibets nordvæg.

Fig. 24. Krucifiksfigur, o. 1300, med grove, fornyede
fødder (s. 658). Poul Nørlund fot. 1 9 1 6 . - Corpus eines
Triumphkreuzes, um 1300. Füße grob erneuert.

Prædikestol (fig. 27), o. 1625, tilskrevet snedker
Kristen Spend i Lemvig. Prædikestolen er efter
snedkerens sædvane af k a r n a p t y p e , i seks arkadefag, af hvilke de tre d a n n e r karnap. Felterne
(fig. 26) flankeres af særegne joniske søjler, der på
de ydre h j ø r n e r danner koblede par. A r k a d e r n e
udgøres af kannelerede pilastre m e d profilkapitæl, der bærer profilerede bueslag, mens sviklerne
udfyldes m e d akantusløv. En vandret profil m e d
tandsnit danner overgang til det h ø j e postament,
hvis fremspring dels er prydet m e d profilfyldinger (på de ydre hjørner), dels er glatte. D e n noget
lavere frise svarer til postamentet, bortset fra, at
dens felter er profilindrammede. Kronlisten, m e d
fornyet dækplade og læsepult fra 1988, ledsages af
tandsnit, og u n d e r postamentfremspringene flan-
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Fig. 25. Krucifiksfigur, o. 1300 (s. 657). R o b e r t o Fortuna fot. 1 9 9 4 . - Corpus eines Triumphkreuzes, um 1300.

kerer fire store englehoveder (fig. 34) en række
enkle, udsvejfede hængestykker.
Stolen er opsat på en muret underbygning fra
istandsættelsen 1916 østligt ved skibets sydvæg.
Opgangen er fra øst ad en trætrappe fra 1916 og
har drejede stivere samt en mægler med udskåret
løvehoved.

Bemalingen fra 1916 svarer i hovedsagen til altertavlens og bygger formentlig kun i ringe udstrækning på konstaterede ældre farvespor. G r u n d farven er grøn, søjleskafterne grå, og endvidere er
der benyttet rødt, blåt, sølv og forgyldning, mens
arkadefelterne er udfyldt med arabesker i brunt,
gult og sort. Til bemalingen hører forgyldte ind-
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n u v æ r e n d e u d s e e n d e har stolen faet 1916, idet
istandsættelser 1985 og 1988 alene var af konserverende art.
Stolestaderne er fra 1957 m e d let skrå fyldingsryglæn, gavlene dog fra 1878, u d f o r m e t som planker m e d et påsat, udsvejfet topstykke, som er tilføjet 1908. 13 For- og indgangspaneler har profilfyldinger, og b e m a l i n g e n fra 1988 præges af to
g r ø n n e toner, der suppleres af lidt rødt, hvidt og
forgyldning på gavltoppene. En nyere armstol til
præsten er opsat i korets sydøsthjørne. D e n har
afløst en armstol fra 1878 af bejdset fyr m e d m ø r k t
l æ d e r b e t r æ k og h ø r t e o p r i n d e l i g til bag alteret
(jfr. †skrifte- og præstestol). Nu på kirkeloftet.

Fig. 26. Prædikestol, o. 1625, udsnit, karnappens midtfag (jfr. fig. 27). HW fot. 1999. — Kanzel, um 1625.Ausschnitt aus Mittelfeld des Erkers.

skrifter på sort b u n d . I frisen læses versalerne:
»Taler n o g e n i M e n i g h e d e n , han tale som Guds
Ord«, i postamentet, m e d fraktur: »Der er en R ø s t
af En s o m siger: raab! og der svares hvad skal j e g
raabe? Alt K ø d er H ø . . .Esaias 40. 6. 8.(v. 6-8)«.
D e r savnes nærmere oplysninger om nogle 1916
f u n d n e indskriftrester, der bl.a. må have omfattet
en giverindskrift. En enlig kalke r u m m e r nemlig
frakturbogstaverne: »d... r til den(n)e... gudss hus
for szir oc til ære alt opf...«. 59 S o m altertavlen må
prædikestolen tilskrives snedker Kristen Spend i
Lemvig. Stolen, hvis placering n æ p p e er den o p rindelige, 6 0 fik 1714 indsat en ny b u n d , ligesom
der m e d g i k seks fjæle til trappens reparation. 1 7
1806 var prædikestolen brøstfældig o g ' s t o d løs',
h v o r f o r den b e h ø v e d e snarlig f o r b e d r i n g . 1809
var e n d n u intet sket, en †himmel var faldet n e d
5 - 6 år tidligere, og hjælp måtte nu være hastig. 20
En eventuel istandsættelse har k u n hjulpet lidt,
for 1878 sagdes stolen at være u d e a f l o d og ikke
forsvarligt befæstet. D e n synes derfor flyttet til
sin n u v æ r e n d e plads 1878. H e r fik stolen en m u ret † u n d e r b y g n i g ; m e n s felter og træværk blev
malet m e d egetræsfarve, idet dog forgyldte dele
bibeholdtes. Endelig fik prædikestolen en ny b e k l æ d n i n g af k a r m o i s i n r ø d t n e d h æ n g e n d e klæde, s o m var kantet m e d ægte guldgaloner. 1 3 Sit

†Stolestader. Stader nævnes tidligst 1638, da der
betaltes for søm til 'skamlerne'. 1647 var der n o get 'flikkeri' ved staderne, 1683 anskaffedes to
stykker '12 alen træ' til stolene, 1684 egefjæl til
deres fodstykker. 1 7 1809 var stolenes træsæder og
døre (låger) mangelfulde og brøstfældige. 2 0 1862
fandtes i alt 45 stole i højkirken (skibet) og tårnet,
heraf seks m e d låger, otte m e d fyldingsryglæn,
de øvrige m e d 'simpelt læn' (ryglægte). I 'lavkirken' fandtes f o r u d e n præstens og degnens stole
en 'lukket stol' for præstens familie — m e d låger,
som kirkesynet samme år ønskede borttaget, og
dertil to bænke til u n g d o m m e n , ' d e r assisterer ved
kirkesangen'. 1878 blev skibets stoleværk fornyet
'indtil t å r n b u e n ' , alle stole skulle nu have 'bagstole' (ryglæn),'forbrædder og smukt egetræsmales' 1908 føjedes topstykker til gavlene (jfr. fig.
I I ) , 1 3 der s o m n æ v n t blev b i b e h o l d t ved stoleværkets fornyelse 1957.
En †præste- og skriftestol nævnes tidligst 1684,
da der anskaffedes fire stykker j e r n til skriftestolen. 1710 købtes til dens reparation en tylvt fjæle
i Lemvig. 1 7 1862 ønskedes præstens stol i koret
bortskaffet, hvilket dog først skete 1878, da m a n i
stedet skaffede præsten plads bag alteret i en a r m stol (jfr. ovf.).
En †degnestol repareredes 1713 m e d nye fjæle, 17
1862 ønskedes den flyttet til korbuen, hvorfra den
blev f j e r n e t 1878. 13
Et †geværskab til brug for landmilitsen er anført
1703-04. 6 1
Kirkekiste (fig. 29), o. 1500, 1 3 8 x 5 7 cm, 54 cm
høj. D e n består af svære sammensinkede egeplan-
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Fig. 27. Prædikestol, o. 1625 (s. 658). HW fot. 1 9 9 9 . - Kanzel, um 1625.

ker m e d jernbeslag i f o r m af tætsiddende bånd,
der flere steder er afbrudt og ødelagt. For- og bagsidens lodrette bånd fortsætter hen over låget, der
bagtil h æ n g e r på 11 hængsler, mens kortsiderne
har fire lodrette beslag. Et af forsidens bånd m a r kerer kistemidten ved en skiveformet øvre afslutning. Symmetrisk i forhold hertil findes der
to nøglehuller til indvendige låse. Kisten har i
den ene ende en læddike. Træet står umalet, og
indvendig er m e d hvid skriveskrift anført: »Har
tilhørt N r : Nissum Kirke. K ø b t i J u n i 1918 af
Gaardejer Niels Hald Nr. Nissum. Tilhører Aunsbjerg Hovedbygning«.
Kisten svarer i hovedtrækkene til en noget rigere u d f o r m e t fra Ferring kirke (Vandfuld hrd.). 62
Inventariet 1683 anfører 'en beslagen kiste i koret
til at forvare messeklæderne i'. 17 1876 blev den
frasolgt kirken på auktion og k o m til Grøngaard,
hvor den h e n s t o d i tørvehuset til 1916. E j e r e n
tilbød den da til Nationalmuseet, m e n kisten er-

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

hvervedes i stedet af kunstmaler J ø r g e n Malling
(jfr. altertavle), s o m kort efter besøgte Aunsbjerg
ved Viborg og der solgte kisten til ejeren P. J.
Neergaard. 3 3 Kisten er 2000 k ø b t tilbage til kirken og forventes opstillet i våbenhuset.
En †pengeblok af egetræ, m e d tre låse, omtales
1862. Samme år nævnes også en †pengetavle og en
†pengebøsse til indsamling i forskellige øjemed. 1 3
Dørfløje. Skibets norddør har fløjdøre fra 1878, 13
2 3 0 x 1 1 7 cm, m e d to gange fire fyldinger og b e maling som stoleværket. †Dørfløje. 1646 måtte
m a n 'færdige' k l o k k e h u s d ø r e n (tårndøren), s o m
'fjenderne havde brudt' under den svenske besættelse. 1652 fik smeden betaling for ' v å b e n h u s d ø ren at b e b i n d e ' (med j e r n ) og forsyne den m e d
en ny lås. I denne anledning måtte to karle holdes
tre dage på kost og løn i smedjen. Og de arbejdede tilsvarende i seks dage, da turen k o m til den
indvendige dør, den egentlige ' n ø r r e kirkedør'.
Endelig afsluttedes døristandsættelsen m e d b r u g
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Fig. 28. Indre set m o d vest. Jesper Weng fot. 2000. — Kircheninneres gegen Westen.

af 2½ t ø n d e tjære. 17 De j e r n b u n d n e dørfløje var
1862 afløst af en v å b e n h u s d ø r af fyrretræ,'delt i
to halve døre', og en 'enkel' indvendig dørfløj af
egetræ. 1 3
†Pulpitur. 1652 anskaffedes til et pulpitur i kirkens vestende ti alen 'deller' samt otte fyrrelægter
til 'holdestange', ligesom der til pulpiturets f o r n ø d e n h e d m e d g i k 300 lægtesøm. 1718 blev pulpituret forsynet m e d 'fjæl og andet træ'. 1 Nedtaget
1851 eller kort derefter. 3 3
Orgel, 1983, m e d 16 stemmer, to manualer og
pedal, bygget af P. B r u h n & Søn, Årslev. Disposition: Hovedværk: Principal 8', R o r f l ø j t e 8', Oktav
4', Fløjte 2', M i x t u r IV, T r o m p e t 8'. Brystværk:
G e d a k t 8', R ø r f l ø j t e 4', Principal 2', Q u i n t 1⅓',
Sesquialtera II, R e g a l 8'; svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', Principal 8', G e d a k t 8',
Fagot 16'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Mekanisk

aktion, sløjfevindlader. Facaden er tegnet af o r gelbyggeriet. I t å r n r u m m e t .
†Orgler. 1) 1916 36 , m e d ni stemmer, to m a n u a ler og pedal, skænket af sognefoged Jens Madsen,
Buskgård, og bygget af Horsens Orgelbyggeri ved
M. Sørensen. Disposition: Manual I: B o r d u n 16',
Principal 8', Fløjte a r m o n i c o 8 ' . M a n u a l II: D o b belt Fløjte 8', Salicional 8',Vox Celeste 8', Octav
4', T r o m p e t 8'; svelle. Pedal: Subbas 16'. K l o k k e spil. Kopler: I 4'-I, II-I, II 16'-I, II 4'-I, I-P, II-P;
alle s t e m m e r i M a n u a l I udbygget m e d 12 toner
i diskanten af hensyn til oktavkoplet. 1 f r i k o m bination. Generalcrescendo. Pneumatisk aktion,
bælgventillader. 6 3 En del af p i b e r n e blev g e n a n vendt i †orgel nr. 2. I t å r n r u m m e t .
2) 1957, m e d 12 stemmer, bygget 1955 a f j y d s k
Orgelbyggeri, Århus, m e d genanvendelse af piber
fra †orgel nr. 1. Disposition: H o v e d v æ r k : P r i n c i -
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pal 8', Træfløjte 8', Oktav 4', Spidsfløjte 2', M i x t u r
III. Brystværk: G e d a k t 8', Principal 4', Q u i n t a tøn 4', Blokfløjte 2', Nasat 1⅓' Pedal: Subbas 16',
Oktavbas 8'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Enkel,
femdelt facade, tegnet af J. Foged og Poul H a n sen. I tårnrummet. 6 4
Salmenummertavler. 1-2) (Jfr. fig. 11), o. 1880, i
f o r m af brædder m e d afrundet afslutning, 4 5 x 2 8
cm, beregnet til påskrift m e d kridt. Opsat i t å r n r u m m e t . 3-5) O . 1 9 0 0 , tre ens, i nyrenæssancestil,
m e d drejede spir og k n o p p e r , u d f ø r t til skyden u m r e af træ, 1 1 5 x 6 5 cm. Bemaling i to g r ø n n e
nuancer og hvidt.
Præsterækketavle, 1 9 1 6 , 2 3 5 x 1 5 2 cm, i nyrenæssancestil. 13 Tavlen er arkitektonisk opbygget m e d
joniske halvsøjler i landlig pastiche, drejede k u g ler og spir samt udsavet topgavl og hængestykke.
Træværket står grønmalet m e d lidt rødt, sort og
forgyldning, og indskriften, i sort frakturskrift
på lysegrøn b u n d , bærer som overskrift: »Sognepræster i N ø r r e Nissum efter Reformationen«.
På t å r n r u m m e t s nordvæg. En †kirkestævnetavle
fandtes i slutningen af 1800'erne. 3 3
Et maleri fra o. 1880, Jesus på Korset (olie på
lærred), 7 5 x 4 8 cm, er henlagt på kirkeloftet. Billedet, m e d forgyldt profilramme, hang o. 1900
over k o r b u e n helt op i m o d loftet (jfr. fig. 11).
Et brudetæppe, 1 4 5 x 1 0 0 , er vævet 1 9 9 0 - 9 1 af
Ulla Petersen, H j a r n ø . D e t præges af blågrønne
toner, der lysner m o d midten, hvor et korstegn
dannes af store blomsterkroner. O p h æ n g t på tårnr u m m e t s sydvæg.
Lysekroner, 1916, to ens, i barokstil. På h æ n g e kuglen læses versalerne: »Givet af Gaardejer A n ders Frandsen og Hustru Kirstine Jensen f. K n u d e
af Øster S t o k h o l m 1916«. O p h æ n g t i skibet.
Kirkeskib, 1945 fuldriggeren »Haabet«, en gave
fra søstrene Kynde, bygget af matros Adler W r i s berg Juul Hansen. Skroget er 117 cm langt, hvidmalet, m e d rødt under vandlinjen. O p h æ n g t midt
i skibet, m e l l e m lysekronerne.
En †ligbåre af fyr anføres i inventariet 1683. 17
Tårnur, 1945, muligvis noget ældre, leveret dette
år af tårnurfabrikant Carl Petersen i R ø d o v r e
s o m en gave fra sognets b e b o e r e til m i n d e om
befrielsen 5. maj. Værket, der måske er leveret
brugt, har rødmalet støbejernsramme og er opsat
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i et fyrretræsskab m e d glasruder i tårnets m e l lemste stokværk. Blåmalede skiver m e d romertal
fra 1988 i tårnets vest- og nordside. I våbenhuset
m i n d e r en marmortavle om urets anskaffelse. 65
Klokker. 1) 1874, t v m . 85 c m , m e d profileret
slagring og om halsen reliefversalerne: »Støbt af
B. L ø w & Søn K j ø b e n h a v n 1874«. Indskriften
kantes af lister og o p - og nedgående b o r t e r af
bladspidser. Nu ude af brug, hensat i klokkestokværket tillige m e d en slyngebom af eg. 2) 1971,
tvm. 94 cm, m e d profileret slagring og dobbelte
lister kantende halsens versalindskrift: »Jeg støbtes
år 1971 til N ø r r e N i s s u m Kirke af J o h n Taylor
& C o . L o u g h b o r o u g h , England«. O p h æ n g t i ny
slyngebom af eg.
†Klokker. 1) Ved klokkeskatten 1526-28 afgav
kirken en klokke, der (uden jernfang) vejede
hele 400 kg. 6 6 2) 1640 fandtes k u n én klokke,
hvis knebel da blev g e n o p h æ n g t , mens der året
efter indsattes en ny klokkeaksel. 1 7 Måske ø d e lagt ved lynbranden 1666 (jfr. †tagrytter), der skal
have smeltet klokken. 6 7 3) 1674, m e d indskriften:
»A(nn)o 1674 H e n d r i c h Lindroth til Kongensgaard (jfr. †åben begravelse) og SognePræsten Hr.
Christen Høst tillige m e d N ø r r e Nissum SogneM æ n d bekost d e n n e Klock at omstøbe tillige
Paul Eliesen fra Østergaard og Jep Bertelsen fra
Lemvig«. 7 De to sidstnævnte var f o r m e n t l i g kirkeværger. 1873 var klokken revnet og ønskedes
omstøbt. 1 3
Klokkestolen er fra 1971, a f f y r , m e d plads til tre
klokker.

Fig. 29. Jernbeslået kirkekiste, o. 1500 (s. 660). Jesper
Weng fot. 2000. - Kirchentruhe mit Eisenbeschlägen, um
1500.
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Gravsten (fig. 30), o. 1743, over »denne M e e n i g heds SognePræst og SjæleSørger«, hr. T h o m a s
Bergh, * 1 5 . j a n . 1692 i Tiisted, †29. april 1743 i
N ø r r e Nissum præstegård, tillige m e d sin elskelige hustru A n n e Maria Jens Datter Giessing, *4.
feb. 1684 i Aalborg, †23. feb. 1753. 68 R ø d kalksten, 1 8 0 x 1 2 2 cm, fladen hovedsagelig optaget af
en h ø j oval laurbærkrans, der har r u m m e t den nu
udslidte gravskrift m e d indhugget skriveskrift. I
stenens h j ø r n e r m e d a l j o n e r m e d brystbillede af
evangelisterne i profil, alle m e d bog, symbolvæsen
og navnet anført i versalskrift: »S. Mattæus« (foroven tv.), »S. Marcus« (foroven th.), »S. [L]ucas«
( f o r n e d e n tv.) og »S. Ioha[nne]s«. Stenens m e l l e m r u m udfyldes af blomsterranker, m e l l e m de
nedre h j ø r n e m e d a l j o n e r ses et mindre, nu t o m t
skriftfelt, m e l l e m de øvre et k r o n e n d e timeglas i
bøjleindfatning. Gravskriften, m e d et afsluttende

Fig. 30. Gravsten, o. 1743, over sognepræst Thomas
Berg (s. 664). Jesper Weng fot. 2000.- Grabstein für Pfarrer Thomas Berg, um 1743.

citat fra Joh. 11,25, kendes g e n n e m afskrift 1766,
da stenen lå på kirkegården. 7 Nu på en lav cem e n t u n d e r b y g n i n g øst for våbenhuset.
†Murede begravelser for kirkens præster, som k u n ne iagttages 1957. Et g r a v k a m m e r syd for alteret var m u r e t af m u n k e s t e n , 2 5 5 x 1 5 0 c m , 110
cm dybt, hvælvet var n e d b r u d t og erstattet af
j e r n b e t o n . N o r d for alteret fandtes et tilsvarende
kammer, 290 x 150 cm, og vest herfor en del af et
større kammer, hvis vestlige del var ødelagt af fyrkælderen. Ikke desto m i n d r e stod hvælvet bevaret. Begravelserne må gå tilbage til 15-1600'erne.
1672 blev præsten Mads Simonsen Aarup nedsat
i en begravelse i koret. I 1890'erne iagttog m a n
skeletdele her, 33 og ved kirkens restaurering 1957
henstod i det nordre gravkammer en rådden kiste
m e d lig, mens der i det søndre fandtes skeletdele.
Alt samledes i en fælles kiste og blev begravet på
kirkegården. 3 6
En †åben begravelse for K o n g e n s g å r d var i n d rettet i t å r n r u m m e t af ritmester H e n r i k L i n d e roth, †1657, der skal være blevet båret til graven
af sine bønder, og som til begravelsens vedligehold henlagde indtægten af Ovsgaard i sognet. 6 9
1759 nævnes tre †kister i begravelsen. O v f . nævnte
H e n r i k Linderoth selv (†1657), oberst og k o m m a n d a n t i Fredericia, hans hustru, D o r t h e Kaas
'til Kongensgård', samt deres søn Ritmester H e n rik Linderoth, †1713, 67 år gammel (jfr. †klokke
nr. 3). 53 Hans †kisteplade kendes i afskrift. Hr. ritmester H e n d r i c h Linroth, *15. april 1646 i T i i sted af faderen H e n r i c h Lindroth, f o r d u m oberst
og k o m m a n d a n t i Fredericia, og m o d e r e n fru
D o r t h e Kaas, †27. feb. 1713 m e l l e m 4 og 5 om
aftenen på Kongensgaard. »Gud give H a n n e m en
glædelig og ærefuld Opstandelse, som nu hviiler
over sig m e d dette velfortjente Æ r e - d i g t :

Her ligger Henrich Lindroths Been
Af ædel Byrd og Stamme,
Af tapper Mod, Jeg vislig meen
Hver sige skal det samme.
Hand priislig var i hvor han var
Blant andre Kjecke Helte,
Sig uforsagt og frejdig bar,
Helst naar det haardest gjalte,
Nu er hand død, Hans Roes skal dog
Hos os ey nogensinde,
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For Troeskab og hvert herligt Tog
Tillades at forvinde.
Den gode Striis hand sidst har striid,
Thi Siælen er i H j e m m e
Og løver(!) nu sin Skaber bliid
I fred med Engle-stemme«. 70

To †begravelsesskjolde (lyseskjolde) fandtes på alteret o. 1915 (jfr. fig. 11).
Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården findes ni
støbejernskors, de seks på et g r a v m i n d e m u s e u m i
kirkegårdens sydvestre del. 1) (Fig. 31), o. 1837,
over Ancher Storm, sognepræst 1824-37, »Du var
en H y r d e god. Tro vogtede din Hjord«. Kors i
nygotisk stil, 122 cm højt, f o r n e d e n Tro, H å b og
Kærlighed, foroven sejrskrans, på bagsiden k n æ k ket egetræ. Opsat nordøstligst på kirkegården. 2)
O . 1 8 5 2 , over M a r e n Futtrup, *1. aug. 1801, †20.
april 1852. Kors, 86 cm højt, udsvejfet, m e d plint.
Opsat i gravmindemuseum. 3) O . 1 8 6 0 , over O l e
Futtrup, *1. april 1800, †22. j u l i 1860. S o m nr.
2, opsat sammesteds. 4) O.1863, over F. Pedersen
Eidal, *28. jan. ..., †5. aug. 1863. Kors m e d trekløverender, 107 cm højt, f o r n e d e n Tro, H å b og
Kærlighed, på bagsiden håndtryk. Placering som
nr. 2. 5) O. 1867. M i n d e over S. C. R a a h e d e ,
*7. sept. 1800, †26. feb. 1867. Kors i nygotisk stil,
119 cm højt, f o r n e d e n Tro, H å b og Kærlighed,
på bagsiden k n æ k k e t egetræ. Placering s o m nr.
2. 6) O.1869, over Christiane R a a h e d e , * 2 1 . j u n i
1801, †22. nov. 1869. S o m m a n d e n s (nr. 5), o p sat sammesteds. 7) O. 1882, over A n e Kjergaard
C h r i s t e n s e n , * . . . feb. i R a m m e Kjergaard, † . . .
april 1882 i L. H. B o r u m . Kors m e d trekløverender, 86 cm højt, f o r n e d e n Tro, H å b og Kærlighed,
foroven sejrskrans, håndtryk bagpå. Placering som
nr. 2. 8) O. 1883, over Kresten Frandsen Bjerg,
*5. j u n i 1818 i Fousing, †24. okt. 1883 i Vester
B o r u m i Nissum. Kors i g e n n e m b r u d t bladværk,
94 cm højt, m e d indskrift på medaljen i korsmidten. På gravsted sydligt på kirkegården. 9) O.
1887, over A n e Kirstine Povlsen, *27. feb. 1808 i
V. B o r u m , †27. marts 1887. S o m nr. 8, opsat sammesteds.
På kirkegårdens sydlige del findes i skrænten
et muret gravkammer, indrettet o. 1921 for den på
e g n e n legendariske O l e Futtrup, *3. j u n i 1860,
†27. dec. 1921. Indgang fra syd m e d j e r n g i t t e r -

Fig. 31. Støbejernskors, o. 1837, over sognepræst Anker
Storm (s. 665). HW fot. 1999. — Gußeisenkreuz für Pfarrer Anker Storm, um 1837.

dør, der giver indblik til kammerets tre katafalkagtige kister (Ole Futtrups, flankeret af søsterens
og svogerens). H a n hviler inderst i en zinkkiste
m e d et vindue, s o m han fik indsat af frygt for
skindødhed.
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2000.
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Kong Valdemars Jordebog, udg. ved Svend Aakjær
1926-43, bd. 1,2, s. 2. - Krongodset i N ø r r e Nissum
udgjorde 48 mk. guld, med tilliggende i alt 51 mk.
guld, der efter Svend Aakjærs beregning formodentlig
skulle svare til mindst 204 tdr. hartkorn. 1688 havde
hele sognet 298 tdr. hartkorn, altså har krongodset udgjort en betragtelig del af sognet. Ligesom i Heldum
ejede kronen endnu gods i N ø r r e Nissum 1596/97
(Bøvling lens jordebog).
2
DiplDan 2. rk. IX, nr. 480 og 481.
3
Oldemoder 112.
4
ÆldDaArkReg III, 209-10. Kirken var altså på daværende tidspunkt inkorporeret i klosteret (jfr. s. 14).
5
KancBrevb 20. nov. 1558.
6
Kronens Skøder IV, 486f.
7
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4.774).
8
LAVib. Retsbetjentark. Skodborg-Vandfuld hrdr.s auktionsprot. 1754-1803, fol. 61b-62a. Auktion over Kongensgård 1784 (B 77b-249).
9
LAVib. Retsbetjentark. Viborg landstings skøde- og panteprot. Tinglyst 17.juni 1789.
10
LAVib. Retsbetjentark. Skodborg-Vandfuld hrdr.s skøde- og panteprot. Tinglyst 11. aug. 1830.
11
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4.846).
12
LAVib. Retsbetjentark. Skodborg-Vandfuld hrdr.s skøde- og panteprot.Tinglysninger 26. sept. 1832 og 15.
juli 1835.
13
Synsprot. 1862f.
14
Repert 1476 nr. 3966 og 1479 nr. 4548. - 1636 ud-

gjorde kirkens tiendeindtægter 173 mk., dens forpagtningsafgifter (jordskyld) 67 mk., jfr. Rask 35.
15
R A . DaKanc. A 28.
16
Sulkjær II, 143.
17
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. N ø r r e Nissum kirkes
rgsk. 1636-53 og 1683-1719 (C K R B 300-01).
18
Jfr. Nielsen 1894, 55f. og Axel Westh, »Sjældne fortællinger i vestjysk folketradition«, HaArb. 1975, 33-37.
19
Præsteindb Worm, Ålborg og Ribe stifter, 1970, 79.
20
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180310 (C 4.706-08).
21
Sulkjær I, 65.
22
Jfr. oversigten i DKTisted 1052-53.
23
Jfr. Uldall 1879.
24
J. B. Løffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger,
1883,126 (med fig. 88) og M. Mackeprang, J y M e Granitportaler, 1948, 313.
25
Trap, 1. udg.
26
Indb. 1879 ved J. B. Løffler. I N M .
27
1862 betegnet som 'tinder af mursten' (note 13).
28
Jfr. Ferring, Vandfuld hrd.
29
For andre eksempler se s. 301, note 121.
30
LAVib. Ribe bispeark. Rgsk. for Nr. Nissum kirke
1699-1720 (C 4.194).
31
Nielsen 1894,79.
32
1766 hedder det i indberetningen til biskop Bloch:
'Torden skal anno 1674 have slagen ned i kirketårnet
og afbrændt dens høje spir og smeltet klokken' (note
7).
Sulkjær I, 106-21
34
N o t e 17 og 30.
35
N o t e 33. — Jfr. en lignende indskåret indskrift i en
loftsbjælke i Nees kirkes skib: »Bygt 1831«.
36
Jfr. Ove Nielsen, Nørre Nissum kirkes restaurering
1957, N ø r r e Nissum 1958.
37
Indb. ved Eigil R o t h e 1912 og Egmont Lind 1957
og 1958. Restaureringsrapport ved R o b e r t Smalley
1994.
38
Holger Rasmussen, »Djævelen og de sladdervorne
kvinder. Et kalkmaleri og dets forklaring«, ÅrbOldkHist
1964, 120-34; Ebbe Nyborg, Fanden på væggen, H ø j bjerg 1978.
33

Fig. 32. Alterbordsforside, o. 1600 (s. 650). HW fot.
1999. - Altartischpaneel, um 1600.
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39

Peder Palladius, »Visitatsbogen«, Danske Skrifter V,
1925-26, 39f., jfr. Troels-Lund, Dagligt Liv i Norden i det
sekstende Århundrede III, 6. udg., 1969, 305.
40
Over døren til kirken fra det 'nørre våbenhus' (nedrevet 1890) stod: »Skaden skvaldrer Vinter og S o m m e r /
Kvindfolk sladrer, hvor de kommer«. Jfr. P. Storgaard
Pedersen, Bidrag til Hing Herreds Historie og Topografi,
R i n g k ø b i n g 1896, 209f.
41
Præsteindb 1807, 108.
42
Indb. 1878 ved Strandgaard. I N M . Æskens i n d m u ring under prædikestolen må være et klart vidnesbyrd
om, at man da nedbrød †alterbordet.
43
Bestemmelse ved Mineralogisk M u s e u m 1916 m e d
formuleringen, at stenen fuldstændig ligner melafyr.
44
Meddelt af Erik T h o m s e n , der har bestemt kalken
som tilhørende en danienaflejring.
45
Afskrifter af det 1916 fundne angiver intet i behold af
årstallet:»Ann... den 22.Januarii...«.Efter Søren Frandsens navn læstes øjensynligt gårdnavnet »søndrga(a)rds«.
Jfr. Sulkjær I,37f., hvor der på Søndergaard ikke anføres
ejere tidligere end 1688.
46
1916 læstes »...som tro paa...haffve det evige Liff«.
D e t oprindelige citat har formentlig kun været fra Joh.
3, 16, idet feltets øverste linje synes at have haft rester
af ikke-religiøs indskrift (jfr. ndf.).
47
Af Fader Vor manglede 1916 det meste, h e r u n d e r
overskriften, d e r i m o d var Dåbsbefalingen og Trosbekendelsen øjensynligt næsten komplette.
48
Af indskriften i nord læstes 1916 blot »H... ød ...t
Blod... hand... ve ..evig...«, d e r i m o d var de to andre
citater næsten fuldstændige.
49
1916 læstes blot »...ndl... oc Lif...t/ hvo som trofver
pa(a) mig...«.
50
Johannes Mallings bestræbelser for at fa s a m m e n hæng i det læste, bar ikke rigtig frugt. H a n m e n t e bl.a.
at læse: »Denne Altertavle til Nr. Nissvm Kirke giorde
en Hvcker M. Iørgensen i Ka...«. M . J ø r g e n s e n skulle
da som 'hugger', i betydningen tømrer, have været tavlens mester.
51
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Ferring kirkes rgsk.
1584-1652 (C KR B105).
52
Jfr. prædikestol i T ø r r i n g kirke (s. 688), og i H e l d u m kirke †prædikestol (s. 715) og epitafium (s. 718).
Chr. Axel Jensen har som den første været o p m æ r k som på snedkeren (notat 1904 i N M ) og benævner
h a m 'Vandfuldmesteren' efter det herred, hvor han
især er repræsenteret. Foruden ovennævnte tilskriver
Chr. Axel Jensen mesteren prædikestole i R o m og Bøvling (Skodborg hrd.), i Ferring, Dybe, R a m m e , H y gum, Harboør og Trans (Vandfuld hrd.) samt i Måbjerg
( H j e r m hrd.).
53
HofmFund IV, 642.
54
Om vievandskar, der ikke altid lader sig sikkert
identificere, se Sophus Müller i ÅrbOldkHist 1888,
KultHistLeks, art.Vigvattenskar, samt Jens Ingvordsen,
»Vandkar af sten«. Skanderborg Museums Årbog 1988.

Fig. 33. Krucifiksfigur, o. 1300, bagsiden (s. 658). R o berto Fortuna fot. 1 9 8 8 . - Corpus eines Triumphkreuzes,
um 1300, Rückseite.
55

A. Anderberg, Studier öfver skånska Triumfkrucifiks,
Lund 1915, 1 9 f f , 54, 119f
56
Se Ebbe Nyborg, »Dansk træskulptur 1100-1400 egenproduktion, import og eksport«, hikuin 26 (under
trykning). Et samtidigt krucifiks i tidens højgotiske stil
findes i L o m b o r g kirke.
57
Se Poul N ø r l u n d , Gyldne Altre, fysk Metalkunst fra
Valdemarstiden, 1926 (nyoptryk m e d efterskrift, H ø j bjerg 1968) 8f.
58
Poul N ø r l u n d gik i en udtalelse meget fremsynet
i m o d en restaurering: 'Ved en restauration ville k r u cifikset - hvad enten det søgtes ført tilbage til sin o p rindelige stil eller den senere type bevaredes - miste
disse ejendommeligheder, så meget mere som det nu
befinder sig i en sådan tilstand, at en virkelig restauration måtte blive yderst g e n n e m g r i b e n d e og berøve
figuren dens karakter: En ny krone måtte — uden sikre
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holdepunkter for dens f o r m — rekonstrueres, hænderne
fornys, armene, ben og fødder stærkt udbedres'. N M .
Korresp.ark.
59
Tre andre sådanne kalker i N M , ligeledes mærket
»Prædikestol«, ses i realiteten taget fra altertavlen.
60
De vedvarende problemer m e d stolens stabilitet (jfr.
ndf.) kunne skyldes, at dens gamle opstilling måske var
som lektorieprædikestol i korbuen. En anden mulighed
er, at den har stået i skibets sydøsthjørne med et brofag
ude i korbuen, således at man har kunnet have opgang
fra koret. Jfr. s. 105ff. og Ebbe N y b o r g , »Lektorieprædikestole og katekismustavler. Om inventaranskaffelse i
de sydvestjyske kirker i reformationsårhundredet«, Tro
og bilde i Norden i Reformasjonens århundre, red. Martin
Blindheim m.fl., Oslo 1991, 2 3 l f .
61
Alfred Kaae, »Træheste og 5 pæle til militsens øvelsespladser«, HaArb 1966, 59.

62

Ferring-kisten er nu i Nationalmuseet. Se Niels-Knud
Liebgott, Kister og Skabe, 1975, 7f.
63
Horsens Orgelbyggeri: Katalog 1923.
64
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
D e n Danske Orgelregistrant og på dennes i n t e r n e t hjemmeside.
65
Se nærmere J. Søndergaard Jacobsen, »Kirkeur i N ø r re Nissum. Et Fredsminde«, Nissumske Aarbøger 1946,
25-28.
66
R A . Reg. 108A, nr. 21. Rgsk. Ældre end 1559. Fortegnelse over indkrævede klokker.
67
N o t e 7. D e n tvivlsomme oplysning forbinder dog
klokkens smeltning m e d en brand 1674, et årstal man
har haft fra †klokke nr. 3.
68
Jfr. Sulkjær II,145f.
69
Nielsen 1894, 70S.
70
Nielsen 1894, 74f.

Fig. 34. Englehoved, detalje af
prædikestol (jfr. fig. 27). HW
fot. 1999. - Engelskopf, Detail
von Kanzel.

Fig. 1. Luftfoto af kirken set fra sydvest med Limfjorden i horisonten. Odense luftfoto 1954. — Luftaufnahme von
Kirche mit dem Limfjord am Horizont, 1954.
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Kirken, der ifølge en klokkeindskrift 1506 (jfr. klokke) var viet Johannes Døberen, nævnes første gang i kirkelisten i R i b e O l d e m o d e r (o. 1350), 1 hvor dens afgift
er sat til 5 sk. sølv (jfr. s. 584). Kirken blev øjensynligt
endnu i Valdemarstiden moderkirke for nabokirken
H e l d u m , der i hvert fald fra reformationstiden var anneks. T ø r r i n g indgår siden 1968 i et fælles pastorat,
Hove-Hygum-Tørring.
Kronen solgte 1700 2 kirken m e d kaldsret sammen
m e d annekset i H e l d u m til Steen Bille til Burholt

(Hjørring amt), der samme år videresolgte kirkerne til
M e t t e Christensdatter til Vadskærgård, sognets hovedgård, og hendes svigersøn j a c o b Lauridsen H o l m , sognepræst i Saltum (Hjørring amt). 3 Kirken fulgte herefter Vadskærgård med skiftende ejere indtil o. 1808, da
Mads Jensen Agger påbegyndte afhændelsen af tiender til sognemændene. Kaldsretten tilhørte 1809 igen
kongen, og kirken overgik til selveje 1925. 4
Kirkens regnskaber, der er bevaret 1584-1636 og
1654-82, 5 meddeler navnene på en lang række kirke-
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værger, som var bønder fra sognets forskellige gårde.
Disse påtog sig normalt opgaven som værge to ad gangen og vekslede gennemgående med 2 til 4 års mellemrum.
D e n højtliggende kirke er rejst midt i det langstrakte sogn, der m o d nord og øst grænser ud til
N i s s u m B r e d n i n g og L e m Vig. Fra kysten hæver
det frugtbare land sig op til en bakkeryg, der 600
m nord for kirken når 46 m i B a u n e h ø j , mens
kirken ligger 44 m over havet. B a u n e h ø j er blot
én af sognets m a n g e oldtidshøje, der hovedsagelig er samlet nord og øst for kirken; mange er stadig bevaret, e n d n u flere er sløjfet eller ødelagt,
heriblandt f o r m e n t l i g en h ø j på selve kirkegården (jfr. ndf.). Kirken, der tidligere lå helt frit,
omgives nu af den f o r h e n v æ r e n d e skole m o d
nord, et nyere hus m o d syd og en gård m o d
øst. N æ r m e s t e ældre bebyggelse er den tidligere
præstegård en halv kilometer sydøst for kirken.
Kirkegården, der hegnes af stendiger, har bevaret
sine gamle skel, således s o m de kendes fra m a -

trikelkortet 1797 (fig. 2). Digernes længde måltes 1862 4 til 1 1 2 x 1 0 4 alen (ca. 7 0 x 6 5 m), m e n s
et 'fortov' syd og øst for kirkegården var 6.800
kvadratalen. D e n østre del af norddiget, ind m o d
skolelodden, er f j e r n e t over en kortere strækning, hvor skellet markeres af klippede e l m e t r æ er. D i g e r n e i øst og sydøst er nyopsat, de øvrige
afsnit er til dels nedfaldet.
Oldtidshøj(?). En h ø j n i n g i terrænet sydøst for
koret (fig. 3) er f o r m e n t l i g en delvis u d j æ v n e t
gravhøj, der ved kirkens opførelse er i n d l e m m e t
i kirkegården. Toppunktet, 10-15 m fra kirken,
ligger ca. trekvart m e t e r over sokkelfoden i kirken, der må være bygget u n d e r hensyntagen til
h ø j e n . Dens udstrækning lader sig k u n vanskeligt
afgrænse, da terrænet i forvejen falder m o d b å de syd og øst. H ø j e n optages af enkelte gravsteder, m e n størstedelen ligger hen i græs ligesom
de tilgrænsende områder. Adskillige kirkegårde
i det ' h ø j r i g e ' Nordvestjylland r u m m e r oldtidshøje, 6 således også R o m og H u m l u m .

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt af D. Svendsen 1797, kopieret 1856. Tegnet af J. Wichmann. - Katasterkarte.

T Ø R R I N G KIRKE

671

Fig. 3. F o r m o d e t oldtidshøj på kirkegårdens østre del, set fra syd (s. 670). NJP fot. 2000. - Vermutliches Hügelgrab
im östlichen Friedhofsabschnitt, Südansicht.

Indgange. Hovedindgangen i øst er en nyere k ø report m e d ganglåge, lukket af hvidmalede t r e m mefløje mellem teglhængte piller i blank mur.
Pillerne i en tilsvarende låge i det søndre dige afsluttes m e d lave pyramider af c e m e n t .
†Indgange. Kirkegården havde i 1 5 - 1 6 0 0 ' e r n e 3
f o r u d e n de n u v æ r e n d e to indgange også en i n d gang i nord, der nævnes e n d n u 1862. 4 De m u rede indgange ('stetterne') var som oftest tækket
m e d bly, og i b u n d e n lå der — bortset fra p o r t e n
—jernriste i r a m m e r af egetræ. I det mindste p o r ten, som var bygget sammen m e d den østre stette, var u d f o r m e t som en egentlig †portal. D e n
lukkedes m e d tjærede træfløje, der var forsynet
m e d en lås. Porten blev 1661 dækket m e d b r æ d der, mens det gamle blytag blev b r u g t på kirken.
Efter en o m m u r i n g 1677 stod p o r t e n rødkalket
(jfr. rødkalkning). D e n søndre stette, der 1589 fik
tag af tagsten, der var hentet i Vosborg, blev 1619
igen tækket m e d bly. D e t t e blev s a m m e n m e d

brændeved fragtet f r e m og tilbage til n a b o k i r ken i Hove, hvor støbningen foregik. Indgangen
i nord (1584 kaldet den ' n ø r r e stettedør') blev
1656 nyopført af 500 mursten fra Mariager. 5 —
Stetterne lukkedes 1806 af 'bevægelige korstræer', som efter synets f o r m e n i n g burde udskiftes
m e d 'ordentlige stakitdøre'. 7
Til u d b e d r i n g af digerne h e n t e d e m a n 1588
16 læs 'sten fra f j o r d e n ' . 1592 forhøjedes digerne m e d sten og græstørv ('soder'). 5 Synet k r æ vede 1879, at hegnet 'forsvarligt skulle k u n n e
v æ r n e i m o d får'. 1894 blev det påbudt, at den
græsklædte kirkegård blev holdt fuldstændig ren
for nælder og u k r u d t og græsset slået så jævnligt,
at det aldrig blev langstrået. Forfaldne kors, m o n u m e n t e r , stakitter og lignende skulle repareres
inden næste syn, da de ellers ville blive beordret
fjernet. De, s o m havde opsat m o n u m e n t e r eller
indhegnet deres gravsteder, var pligtige til at renholde d e m . 1898 ønskede man, at gravene blev
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Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet af MN 2000 efter opmåling af Poul Hansen og Ib Lydholm 1 9 7 3 . - Grundriß.

lagt i ' m e r e regelmæssige rader', og 1911 blev det
påbudt, at græsset hvert år var slået og bortskaffet
i n d e n pinse. 4
En beskeden bygning fra o. 1900, u d e n for kirkegårdens nordøstre h j ø r n e , brugtes oprindelig
s o m kirkestald, m e n er 1990 o m d a n n e t til graverk o n t o r og toilet (ark. Sv. Aage Jensen, Lemvig).

skråkant (jfr. s. 598, fig. 18). Såvel sydsiden i kor
og skib som korets østgavl er omsat i flere o m gange (partier heraf således i 1630'erne, 1880,
1892, 1960 og senest 1972), og bedst bevaret er i
dag kirkens nordside. Skibets oprindelige længde
giver sig til kende ved 'udbulinger' i væggene ca.
3 - 4 m fra de vestre h j ø r n e r .

Et lille †kalkhus til opbevaring af bygningskalk
blev o p f ø r t 1592, f o r m o d e n t l i g på kirkegården.
Bindingsværkshuset var på k u n to fag, hvilende
på seks stolper. D e t blev tækket m e d 4 snese tagsten fra Ålborg, og døren var forsynet m e d en
lås. 5 — En †kalkkule skulle 1917 fyldes op og en
ny graves i et h j ø r n e på kirkegården. 4

Kor og skib er lige høje. D e r er 12 skifter i k o ret, m e n k u n 11 i skibet, idet de fire nederste skif
ter her er ret høje (regnet nedefra hhv. 55, 52,
42 og 50 cm). Enkelte kvadre er så store, at de
sprænger skifterne. En kvader nederst i korets
sydside nær 'spedalskhedsvinduet' (jfr. ndf.) måler
således 7 0 x 103 cm, mens to sten nederst i skibets

BYGNING
Kirken er en romansk kvaderstenskirke, bestående af
kor og skib, som er forlænget i vest endnu i romansk
tid. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn i vest og 1974
et våbenhus i nord. Fra midten af 1800'erne og til
1974 benyttedes tårnrummet som forhal, og kirken
synes tidligere ikke at have haft våbenhus. Orienteringen har en mindre afvigelse m o d syd.

Kvaderstenskirken, der er 25,5 m lang, var før skibets forlængelse ca. 4 m kortere. Kirkens g r u n d plan er afsat m e d rette vinkler, og koret, der u d vendig u d g ø r et kvadrat, har oprindelig svaret til
ca. en tredjedel af det romanske anlæg.
Materialer og teknik. B y g n i n g e n er rejst af veltildannede kvadre, heraf flere i store formater,
hvilende på en dobbeltsokkel (jfr. fig. 9), som b e står af et karnisprofileret skifte over et skifte m e d

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set m o d øst. Målt
af Peter D u u n Andersen 1999 og tegnet af MN 2000.
— Querschnitt durch Schiff gegen Osten.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 2000. - Südostansicht der Kirche.

nordside er hhv. 6 5 x 6 5 og 6 5 x 7 2 cm. Kirken
må som vanligt være bygget fra øst m o d vest; et
spring i skiftegangen i skibets nordside, 1 - 3 m fra
østre h j ø r n e skyldes sandsynligvis et 'byggestop'
muligvis k u n af kortere varighed. Indvendig er
væggene af rå marksten (jfr. fig. 13), dog er der
brugt kvadre i triumfvæggens nedre del.
Vinduer. Koret har oprindelig haft tre vinduer
og skibet sandsynligvis to i hver side. Af disse
ses i dag k u n korets n o r d v i n d u e og det østre i
skibets sydside, der er bevaret s o m r u n d b u e d e
blændinger. V i n d u e t i korets nordside, der er tilm u r e t i lysningen, er h ø j t og smalt ( 1 3 1 x 5 5 cm
målt i den udvendige murflugt, m e d b u n d 185
cm over soklen). D e t dækkes af en m o n o l i t overligger, falset i de øverste h j ø r n e r , mens de smigede sider hver er af to rejste sten. D e n m o n o lite sålbænk indgår i murens 5. skifte. Indvendig
er siderne af tildannede kvadre. V i n d u e t i skibets
sydside, der blev fremdraget ved restaureringen
1974, står som en indvendig blænding ( 1 3 6 x 7 0

cm). En vinduesoverligger, nu indsat nederst i
tårnets sydside, svarer til den i koret, og det samme gælder en sålbænk i tårnets nordside (i t å r n trappen), der er forsynet m e d false.
Et lavtsiddende, smiget cirkelvindue (fig. 9)
vestligst i korets sydside er f o r m o d e n t l i g et såkaldt
spedalskhedsvindue. D e t er u d f o r m e t i to kvadre,
svarende til to m o n o l i t e vinduesoverliggere, og
er udvendig 44 cm i tvm.; b u n d e n ligger 67 cm
over soklen.Vinduet, der nu er lukket indvendig,
stod åbent ved E Uldalls besøg 1890 og brugtes
da som udluftningskanal. Dets lave placering f o r klares m e d , at nadveren skulle k u n n e rækkes ud
til k o m m u n i k a n t e r på kirkegården, der var f o r m e n t adgang til kirken (jfr. Skjern kirke s. 538 og
R o m kirke). 8
De oprindelige (†)døre blev i forbindelse m e d
kirkens forlængelse flyttet m o d vest. De gamle
dørsteder spores nu k u n svagt. Tydeligst er n o r d dørens placering, 9 - 1 0 m fra det østlige h j ø r n e ,
hvor soklens karnisprofil over en strækning på
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110 cm er erstattet af et retkantet skifte. Dørens
sider er helt udviskede, idet man må have genanvendt karmstenene i den eksisterende dør 4,4
m længere m o d vest. I sydmuren er ethvert spor
gået tabt; indvendig er åbningerne lukket med
marksten, hvis konturer anes svagt i de pudsede
vægge.
Skibets vestforlængelse må være foretaget endnu i romansk tid. Udvidelsen spores i dag bedst
indvendig, hvor sydvæggen er påfaldende skæv,
mens rester af den nedbrudte vestgavl fremtræder som 'udbulinger' i væggene. Udvendig adskiller det tilføjede afsnit sig ikke umiddelbart fra
kirkens østende. Soklen, hvis hjørnesten er rykket ud, har samme profil som i kirkens østende.
I sydsiden, der rigtignok er stærkt omsat, holder
skifterne samme højde som i det oprindelige afsnit; i nord er det øverste af muren, vest for det
tilføjede våbenhus, af tegl, m e n det må skyldes
en o m m u r i n g i forbindelse med tårnbyggeriet.
Dørene, der som nævnt er flyttet i forbindelse
med forlængelsen, var ifølge J. B. Løffler (1879)
retkantede åbninger med karme af h j ø r n e h u g ne kvadre, dækket m e d 'aflange, firkantede dæksten'. N o r d d ø r e n er taget i brug igen 1974, efter
at den havde været tilmuret, mens indgangen var
henlagt til tårnets vestside. D e n smalle åbning
(206x102 cm), hvis øvre del var ødelagt af et
vindue, bryder øverste sokkelled og dækkes af en

betonbjælke. Syddøren spores ikke længere i det
ydre, indvendig er åbningen tilmuret m e d tegl. —
Dørene er tilmuret senest ved midten af 1800'erne, da tårnrummet indrettedes til forhal, m e n det
er næppe sandsynligt, at de begge var i brug så
længe. 1625 og 1633 tales om hhv. 'nørre og
søndre kirkedør', 1663 endnu om gulvet mellem
'begge døre'. 5 Formentlig er den ene herefter
tilmuret, mens den anden var i b r u g indtil m i d ten af 1800'erne.
Et højtsiddende vindue i sydsiden umiddelbart
vest for døren er formentlig samtidigt med forlængelsen. Det står siden restaureringen 1973
som en indvendig, rundbuet niche (165x85 cm)
m e d svagt smigede sider.
En billedkvader (fig. 11) m e d en indristning, der
muligvis er noget yngre end selve kirken, viser et
ligearmet kors med liljeformede ender. Stenen,
der måler 4 9 x 4 3 cm, sidder i 3. skifte midt i skibets sydside. En tegning af figuren indgik samm e n m e d andre tegninger af to romanske gravsten i det materiale, der i 1600'erne indsendtes
til Resen. 9
I det indre er den nedre halvdel af triumfvæggen ligesom korbuens vanger af tildannede kvadre. Korbuen, hvis kilestensstik blev ommuret
1678, 5 smykkes af tynde, omløbende kragbånd,
affaset på undersiden (jfr. s. 598, fig. 4). Korgulvet, af træ, er hævet fire trin af hensyn til en u n -

Fig. 7. Opstalt 1:300 af kirkens nordside for våbenhusets tilføjelse. O p m å l i n g ved Poul Hansen og Ib Lydholm
1970, suppleret ved NJP 2000 (oprindeligt dørsted). - Aufriß von Nordwand vor Hinzufügung des Vorhauses.
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Fig. 8. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 2000. - Nordostansicht der Kirche.

derliggende krypt (jfr. †begravelser), m e n m a n
aner lige n e t o p de vestre h j ø r n e r af en skråkantet korbuesokkel. Skibet har sit flade bjælkeloft i
behold, mens loftet i koret er afløst af et hvælv.
Skibet har bevaret sin østre gavltrekant, der er af
rå marksten i en fed kalkmørtel. I gavlen er b r u d t
en dør, som forbinder de to tagrum, og østsiden
er forstærket m e d tegl, f o r m e n t l i g i forbindelse
m e d o p m u r i n g e n af en †kam (jfr. ndf.). Korets
gavltrekant har k u n bevaret kampestensmurværk
nederst på indersiden. U d v e n d i g er den n y o p m u r e t i tegl 1960, efter at gavlen, der afsluttedes
m e d en pudset k a m (jfr. fig. 10), var faldet ned
samme år. D e t gamle m u r v æ r k var af munkesten,
måske fra en reparation 1630 (jfr. ndf.). Vestforlængelsens gavltrekant er nedtaget i forbindelse
m e d tårnbyggeriet.
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. O . 1 5 0 0
indbyggedes et hvælv i koret og o m t r e n t samtidig opførtes et tårn ved skibets vestende. S o m
det er tilfældet m e d annekskirken i H e l d u m fik
kirken først våbenhus i allernyeste tid.

Krydshvælvet i koret hviler på falsede h j ø r n e piller, smykket m e d et enkelt kragled, og fladbuede, helstens skjoldbuer. To spygatter i det sydøstre h j ø r n e er stadig åbne. H v æ l v k a p p e r n e er
1997 pudset på oversiden.
Tårnet ved skibets vestende er i tre stokværk
m e d gavle i nord og syd. M u r e n e er af m u n k e sten i m u n k e f o r b a n d t , og i forbindelse m e d byggeriet har m a n n e d b r u d t det forlængede skibs
gavltrekant. N e d e r s t i de tre frie sider er g e n brugt 5 - 7 skifter granitkvadre, 1 0 og i dette parti
indgår f o r u d e n den n æ v n t e vinduesoverligger og
sålbænk tillige fire romanske gravsten (jfr. gravminder). Disse sten har f o r m o d e n t l i g ligget på
kirkegården f o r u d for byggeriet, idet alt taler for,
at de er i n d m u r e t i forbindelse m e d tårnets o p førelse; en gravsten nederst i sydsiden, halvt n e d gravet, stikker således ind i skibets vestmur og
kan ikke være sekundært anbragt. Gravstenene
sidder spredt og tilfældigt i murværket, og de er
tilsyneladende behandlet u d e n særlig veneration,
endsige historisk interesse. — I andet og tredje
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stokværk er teglstensfacaderne i syd og vest repareret og skalmuret i flere omgange. Eneste åbn i n g f o r u d e n glamhullerne er nu et lille r u n d b u e t og falset v i n d u e midt i sydsiden. I samme
niveau ses indvendig en nu tilmuret, fladbuet åbn i n g i vestsiden. Østsiden smykkes af to små cirkelblændinger, én på hver side af glamhullet. Tilsvarende blændinger i vest kan være forsvundet
i forbindelse m e d reparationer.
T å r n r u m m e t åbner sig m o d skibet m e d en spidsende b u e m e d svagt f r e m s p r i n g e n d e kragled.
D e t nylagte trægulv ligger i niveau m e d skibets
gulv. R u m m e t dækkes af et krydshvælv, hvis r i b ber udspringer i h j ø r n e r n e ; størstedelen af kapperne, bortset fra fligene, er o m m u r e t i nyeste
tid. D e n vestre del af n o r d v æ g g e n optages af en
spareblænding. T å r n r u m m e t tjente s o m n æ v n t
s o m forhal fra m i d t e n af 1 8 0 0 ' e r n e (før 1862) 4
og indtil opførelsen af et våbenhus 1974. I n d gangsdøren i vestmuren, der er tilmuret 1974 og

erstattet af et vindue, var u d f o r m e t s o m en stor
r u n d b u e t og mangefalset portal (jfr. fig. 1). T å r n b u e n var, mens tårnet blev b r u g t s o m våbenhus,
lukket af en skillevæg m e d en retkantet fløjdør.
M a n k o m m e r op i tårnet via en indbygget v i n deltrappe i n o r d m u r e n , hvis østre parti — s o m i
N ø r r e Nissum — er fortykket, så det flugter m e d
skibets nordside. Trappefremspringet, der når til
midt i mellemstokværket, er afdækket m e d almindelige mursten og i n d e h o l d e r to retkantede
glugger. D e r er adgang til trappen g e n n e m en
indvendig, fladbuet og falset dør. D e n n e er så
lav, k u n 115 cm, at m a n k u n kan k o m m e ind til
trappen m e d b ø j e t hoved (jfr. tilsvarende forhold
i N ø r r e Nissum, s. 645). Trappen, der har trin af
binderskifter, u d m u n d e r i en fladbuet dør i m e l lemstokværket. Herfra er der adgang til skibets
loft g e n n e m en fladbuet dør, falset på vestsiden.
Adskillelsen mellem tårnets to øvre etager støttes af indlagte betonbjælker. I klokkestokværket
er m u r e n e af klart gule og røde m u n k e s t e n . Af de
fire r u n d b u e d e og falsede glamhuller, et i hvert
verdenshjørne, er det nordre og søndre rykket
en halv m e t e r m o d øst. Hullerne, der er u d m u rede i b u n d e n og oprindelig har været betydeligt
højere, lukkes indvendig af jalousier, opsat 1881. 4
D e t svagt opskalkede tag står m e d blyklædt f o d t ø m m e r . D e n bevarede nordre gavlspids optages
af seks skråt afskårne højblændinger; den slutter
sig h e r m e d - ligesom N ø r l e m - til en nordvestjysk g r u p p e af gavle m e d lige antal blændinger —
i stedet for det sædvanlige ulige antal (jfr. Holstebro †kirke, s. 204). De to midterste blændinger
indeholder hver en tilmuret glug. D e n o m m u rede søndre gavlspids er u d f o r m e t på tilsvarende
måde, idet den dog er u d e n åbninger.
Våbenhuset, fra 1974, foran den genåbnede
n o r d d ø r er en lille hvidtet og teglhængt bygning
m e d dør i østsiden (ark. Poul H a n s e n og Ib Lydholm) .

Fig. 9. Korets sydside med tilmuret spedalskhedsvindue
(s. 673). NJP fot. 2000. - Siüdliche Chorwand mit zugemauertem Hagioskop.

Tagværker. Korets tagværk, der er stejlere end
skibets, er f o r m o d e n t l i g t lagt op i forbindelse
m e d hvælvslagningen. De ti spærfag, af relativt
spinkelt t ø m m e r , har korte spærstivere og d o b belt lag hanebånd og støttes yderligere af k r y d sende stivere, samlet på østsiden. D e r er b r u g t
både bladede og tappede samlinger. N u m m e -

T Ø R R I N G KIRKE

677

Fig. 10. Kirken set fra sydøst, o. 1920. Foto i N M . — Südostansicht der Kirche um 1920.

reringen er foretaget på østsiden fra vest m o d
øst m e d firpas og øksehugne stregnumre. Skibets
tagværk er nyere og overvejende af fyr m e d e n kelte ældre dele af eg. De 18 spærfag har dobbelt
lag hanebånd, m e n er u d e n stivere. T ø m m e r e t i
tårnet er nyere og af fyr.
Tagbeklædning. Kirken var e n d n u 1766 11 tækket
m e d bly overalt, m e n inden 1862 4 fik koret tegltag. R e g n s k a b e r n e redegør for tilbagevendende
arbejder på blytagene. 1624 indkøbtes således 4
skippd. bly i Lemvig samt 1.600 blysøm, og en
'blymester' arbejdede i 21 dage, før han bragtes
til Ølby. 1661 og igen 1663 var Jens H a n s e n blytækker fra Lemvig beskæftiget på kirken. Førstn æ v n t e år bragtes han videre til Ferring efter at
have omstøbt og oplagt 6 skippd. bly på skibets
('kirkens') sydside og 10 på korets ('altergulvets')
nordside, sidstnævnte år holdtes han på kost selvtredje i ti dage. 5
Vedligeholdelse og reparationer i ældre tid. De righoldige ældre regnskaber leverer os tillige navn e n e på adskillige andre håndværkere samt o p lysninger om materialer. D e n b r æ n d t e kalk, der

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

blev brugt til mørtel, indkøbtes n o r m a l t i D a u g bjerg, m e n enkelte år (1584, 1596) også ved g r u b e r n e i M ø n s t e d . 1592 opførtes som n æ v n t et
lille 'kalkhus' til opbevaring af bygningskalken,
f o r m e n t l i g på kirkegården. — 1630 var østre ende
på 'sangers (korgavlen) ganske nedfalden' og blev
genrejst af en m u r e r m e s t e r fra R i n g k ø b i n g , som
arbejdede 'selvfjerde m e d murerkarle' i 30 dage.
Hertil m e d g i k 92/4 tdr. kalk samt j e r n og træ
til murankre. Igen 1633 var der problemer m e d
kvaderstensmuren, d e n n e gang i den vestlige del
af skibets sydside. To murere, der senere blev k ø r t
til Holstebro, blev betalt for at 'udtage de store
h u g n e sten, som var udskreden fra m u r e n , og
(for) d e m igen at indsætte, øster fra den søndre
kirkedør og til det vestre v i n d u e ' . Kvadrene m å t te hejses ('vindes') på plads, og også m u r k e r n e n
('den gamle m u r inden for stenene') blev f o r b e d ret. 1661 og 1663 engagerede m a n murermester
Markvard Alstrup (Marquor Alsterup), Holstebro, det sidste år tillige hans byfælle, m u r e r m e ster Niels Christensen. Peder m u r m e s t e r i L e m vig arbejdede 1673 selvtredje på tårnets sydside
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og sydvestre h j ø r n e og brugte hertil bl.a. 350
mursten 'af de store' (vel munkesten), hentet i
Lemvig. D e t følgende år købtes igen 300 'store
m u r s t e n ' samt 200 'små m u r s t e n ' , de sidste dels
i R i n g k ø b i n g , dels i Lemvig. T ø m m e r til kirkegårdsporten (måske fra N o r g e ) hentedes 1677 i
H a r b o ø r . 1678 var kvadrene i k o r b u e n ('hvælvingen i korskirkedøren') 'skilt fra hverandre og n e d sunken' og måtte repareres. 5
Kirken g e n n e m g i k 1792 12 en ' t e m m e l i g stor
reparation'. Et tilbagevendende p r o b l e m var b e vægelser i kvaderstensmurværket, hvoraf partier
som n æ v n t var omsat i 1630'erne. 1876 anvendtes (for første gang) c e m e n t til f u g n i n g i f o r b i n delse m e d at m u r e n blev 'udrappet' og kalket.
1880 blev korets sydside sat om og reguleret, og
der indsattes et nyt v i n d u e i granitindfatning (jfr.
ndf.). 1882 ønskede synet, at ' h v i d t n i n g e n ' blev
f j e r n e t fra kvaderstensmurene, mens murstenspartierne skulle pudses m e d c e m e n t . D e n vestre

del af skibets sydside blev 1892 omsat, reguleret
og forsynet m e d store, m ø n j e m a l e d e j e r n a n k r e ,
og samtidig blev de to vestre v i n d u e r forsynet
m e d j e r n r a m m e r (jfr. fig. 10).
1960 styrtede korgavlen ned, så kvadrene lå h u l ter til bulter m e l l e m h i n a n d e n . De genopsattes
indtil rejsehøjde, mens gavltrekanten blev n y m u ret i tegl. En o m f a t t e n d e restaurering 1 9 7 2 - 7 4
(ark. Poul Hansen og Ib Lydholm) indledtes m e d
en omsætning af hele skibets sydfacade, h v o r u n der m a n gengav de to vestre v i n d u e r den f o r m ,
de havde haft før 1892. Indvendig blev v æ g g e ne renset for løstsiddende puds og kalk, hvorved
der f r e m k o m rester af kalkmalerier. T å r n r u m m e t
blev geninddraget i skibet, vestportalen tilmuret,
og indgangen henlagt til det nyopførte v å b e n hus, hvorfra der er adgang til kirken g e n n e m den
genåbnede norddør.
Gulve. Korgulvet, der 1626 5 var belagt m e d
mursten, blev, f o r m e n t l i g o. 1600, hævet b e t y d e ligt i forbindelse m e d indretningen af en u n d e r liggende begravelse (jfr. †muret gravkrypt). Et
trægulv, svarende til kryptens loft, gav ifølge synet 1791 gav anledning til træk. I begyndelsen
af 1800'erne besværede m a n sig gentagne gange
over adgangsforholdene til koret. Synet fandt således 1806, at 'opgangen i koret var skrå og farlig' og burde jævnes og forsynes m e d trappetrin, 7 hvilket må være sket engang i de følgende
år. Korgulvet blev 1973 sænket og de f e m trin
i koråbningen reduceret til de n u v æ r e n d e fire.
Skibets murstensgulv blev 1663 omlagt fra k o r b u e n ('briksdøren') og 'ned m e l l e m begge døre'. 5
Gulvet i midtgangen blev omlagt 1894, da m a n
samtidig f j e r n e d e tre gravsten. 1918 4 blev m u r stensgulvet u n d e r stolestaderne afløst af brædder,
og i dag er der overalt bræddegulv.
I skibets træloft synes de fleste bjælker at være af
fyr. 1766 11 bestod beklædningen af 'gamle fjæl'.
B r æ d d e r n e , der 1862 var malet m e d limfarve,
skulle efter synets ønske 1876 'perlemales'. 4 L o f tet, der før 1972 var malet i b r u n e og sorte farver, står nu i g r ø n n e nuancer.

Fig. 11. Billedkvader i skibets sydside (s. 674). NJP fot.
2000. - Bildquader in südlicher Schiffswand.

Vinduer. D e t høje, granitindfattede v i n d u e i
korets sydside, m e d r u n d b u e t støbejernsramme,
er som nævnt k o m m e t til 1880, 4 mens skibets
falsede og fladrundbuede vinduer (tre i syd og et i
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Fig. 12. Indre set m o d vest. Jesper Weng fot. 2000. — Kircheninneres gegen Westen.

nord), der står med klædelige rødmalede trærammer, er fornyet og til dels retableret ved restaureringen 1972.Vinduerne, hvis f o r m formodentlig
rækker tilbage til 1600'erne, omtales 1862 4 som
'dobbelte vinduer' og målte da 3 x 2 alen. 13 De
to vestre åbninger i skibets sydside stod fra 1892
til 1972 med rundbuede jernrammer, svarende
til den udformning som korvinduet har bevaret
(jfr. fig. 1 og 10). Et †vindue i skibets nordside,
der havde ødelagt det øverste af døren, er tilmuret i forbindelse med dørens genåbning 1974.
Rødkalkning m.m. Teglstenspartierne, dvs. tårnet
og de murede 'stetter' på kirkegården, stod i den
senere del af 1600'erne rødkalkede. Der indkøbtes 'brunrødt' til stetterne 1674 og 1677 - og
1680 til tårnets østside. 1663 brugte murerne to
'spande sværte bag altertavlen', formodentlig til
korets østvæg. 5
Murede †gavlkamme (jfr. fig. 1 og 10). En lav,
glat kam over skibets østgavl, 1862 4 omtalt som

en 'tinding', var nedtaget inden 1954. En noget
spinklere kam over korgavlen, formodentlig af
yngre dato, er nedtaget i forbindelse med gavlens
omsætning 1960.
Opvarmning. En †kakkelovn opstillet 1895 4 i kirkens vestende, med skorsten i tårnrummets sydøstre hjørne, afløstes 1951 af en kalorifer. D e n ne erstattedes 1973 af et elopvarmet luftopvarmningsanlæg.
D e n velholdte kirke har siden 1880'erne stået
med afrensede kvadre, og senest (efter 1954) er
også kvadrene nederst i tårnets facader blevet
renset for kalk. Hvidtet er i dag, foruden våbenhus og tårn, kun korets gavltrekant og — med
heldig virkning — partierne o m k r i n g vinduerne
i skibets sydside. Der er blytag på skib og tårn og
tegltag på kor og våbenhus. Indvendig er alt bortset fra kalkmalerierne - hvidtet. Gulvene er
som nævnt belagt med træ, der i koret er malet
rødviolet.
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Fig. 13. Korets nordvesthjørne, udsnit af hvælv med kalkmaleri fra o. 1500 (s. 680). På korets nordvæg ses blotlagt
romansk murværk (s. 673). NM fot. 1 9 7 3 . - Chor, Nordwestecke, Ausschnitt aus Gewölbemalerei um 1500. An nördlicher
Clwrwand freigelegtes, romanisches Mauerwerk.

KALKMALERIER
Ved istandsættelsen 1922 sås i kirkens vestende
nogle, atter tilkalkede, kalkmalerirester, der ø j e n synligt dateredes af årstallet »1551« i tårnbuen.
1973 f r e m k o m større partier af kalkmaleri, dels
i skib og t å r n r u m , tilhørende samme dekoration
(nr. 3), dels i koret, hvor der afdækkedes to lidt
ældre udsmykninger fra o. 1500 (nr. 1-2); helt
sporadiske var et par stumper af ældre og yngre
dekorationer. (†nr. 1-2). Af det f u n d n e istandsattes en s a m m e n h æ n g e n d e u d s m y k n i n g fra o.
1500 i korets hvælv. D e r i m o d blev f r a g m e n t e r n e
i skib og t å r n r u m atter tildækket, bortset fra en
rest af en figurscene, der blev aftrukket og siden
1974 er opsat på skibets sydvæg.

1) O. 1500, i korhvælvet, malet umiddelbart efter dets opførelse som en 'murerstaffering' alene i
sort og rødt. R i b b e r n e smykkes af et sparremønster, langs ribber og gjordbuer vokser krogede
bladstængler (fig. 13), og øverst afslutter en f a n tasifuld hvælvroset m e d h j e r t e - og k r æ m m e r huslignende former. Disse dele u d g ø r nu korets
hvælvdekoration s a m m e n m e d den n e d e n f o r b e skrevne hvælvudsmykning nr. 2.
2) O.1500, først og fremmest bevaret i korhvælvet, hvor 'murerstafferingen' (nr. 1) kort efter er
blevet suppleret til en fyldigere rankedekoration
(fig. 13). G j o r d b u e r n e er udsmykket m e d kvadermaling i rød og sort streg; selve kvadrene står
på den vestre gjordbue sorte, i n o r d og syd h v i de, mens dekorationen ikke er bevaret på østre
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gjordbue. Hvælvkapperne, u n d t a g e n deres øvre
partier, dækkes af store rankeslyng i d o d e n k o p
og okker, der snor sig i spiraler og ender i en
art korsblomster. Løvværket, der fire steder huser
fugle (jfr. fig. 13), er i østkappen hovedsagelig rekonstrueret, idet u d s m y k n i n g e n her fandtes ø d e lagt af en tidligere cementpudsning. Til dekorationen hørte også en †udsmykning m e d røde og
sorte tern på hvælvets nordvestre pille og ranker
i k o r b u e n (jfr. fig. 13).
3) 1551. På den østlige del af skibets sydvæg er
opsat et aftrukket fragment, måske af K o r s b æ r i n gen (fig. 14), 64x114 cm. I b e h o l d er det meste
af et Jesushoved m e d rødt hår og skæg, let f r e m overbøjet m e d gul korsglorie og en b r u n tegning
over skuldrene, som k u n n e være en rest af korset.
N e d e f r a synes en hånd rakt op m o d Jesu kind,
m e n om den tilhører h a m selv eller eventuelt en
spotter, er svært at afgøre. Fragmentets findested
var en m e t e r u n d e r loftet, lidt vest for det m i d terste vindue.
Til samme dekoration h ø r t e rester af †kalkmalerier i skib og t å r n r u m , af hvilke det f u n d n e
på skibets sydvæg dog var helt utydeligt. Skønt
skibets nordvæg 1922 drev af fugtighed, sporedes
der her malerirester, et sted således lidt indskrift:
»2gnse«(?), der opfattedes som et 'lille navn'. 1973
k u n n e større partier undersøges. Østligst sås to
m e t e r over gulvet en 45 cm h ø j skikkelse m e d
bare fødder, rød og sort dragt og tilsyneladende
glorie. Ved siden af skikkelsen, der bar en stok,
sås den nedre del af en djævel m e d et rødt og
et sort ben. Imellem nordvæggens vinduer iagttoges nederst fire ret stiliserede h u n d e , der jagter
en k r o n h j o r t (til højre). Scenen afgrænsedes f o r n e d e n af randstriber i rød og gulokker, oventil
af et ca. 75 cm h ø j t felt m e d rankeslyng. H e r over fandtes midt m e l l e m v i n d u e r n e m e d t a g n e
rester af Syndefaldet. M a n så A d a m og Eva (i
sorte konturer), stående på hver side af et stiliseret rødt træ, h v o r o m den b r u n e slange snoede
sig. Øst for Syndefaldsscenen sås et ternet m ø n ster og b a g b e n e n e af en hest m e d o m g i v e n d e
frugtklaser. Endelig fandt m a n som n æ v n t 1922
i t å r n b u e n årstallet »an(n)o mdli« (1551), der var
malet m e d rødt u n d e r kragbåndet. O m k r i n g årstallet fandtes en gotisk bølgeranke, der var tvil-

Fig. 14. Fragment af passionsscene, formentlig Korsbæringen. Aftrukket kalkmaleri fra 1551 på skibets sydvæg (s. 681). NM fot. 1974.— Fragment des Leidens Christi, vermutlich die Kreuztragung. Abgezogene Wandmalerei
an südlicher Schiffswand, 1551.

lingdelt, den ene halvdel rød, den anden gul,
som strakte sig op på kragbåndet. Endelig var
der 1973 på t å r n r u m m e t s n o r d v æ g (over trappedøren) afdækket en scene, der vistnok bestod
af en m a n d m e d fjer i hatten og sort skæg, vendt
i m o d en kvinde(?) m e d samme hovedbeklædning. U n d e r scenen og som dens vestlige afslutning sås groft tegnede siksak-borter og o m k r i n g
den rester af ranker som skibets.
†Kalkmalerier. 1) 1400'erne(?). Et par steder i kirken blev 1973 konstateret malerirester, der ø j e n synligt var ældre end de ovenfor beskrevne, således midt på skibets n o r d v æ g og på t å r n r u m m e t s
nordvæg.
2) O. 1600(?). På t å r n r u m m e t s n o r d v æ g blev
1973 oven på dekoration nr. 3 konstateret s t u m per af en yngre indskrift: » n i . . . / c h r i . . . dusga
...«, der stod m e d sorte versaler.
3) O. 1700(?). På korets n o r d v æ g fandtes en
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†præsterækketavle, o m t a l t 1 7 6 6 s o m e n ' m e d s o r te latinske bogstaver t e g n e t series p a s t o r u m fra
1 5 3 7 indtil d e n n e tid f o r T ø r r i n g o g H e l d u m
k i r k e r ' . " Afløst a f n e d e n n æ v n t e p r æ s t e r æ k k e t a v le nr. 1 fra o. 1 7 8 0 .
INVENTAR
Oversigt. Som så ofte er det ældste inventarstykke en
romansk granitfont, der er samtidig med kirken. Det
samme gjaldt måske en †helgengrav i et muret †alterbord. Fra middelalderen stammer endvidere klokken,
der bærer årstallet 1506, og som antagelig er støbt af
den flittige Peter Hansen, klokkestøber i Flensborg.
Hovedstykkerne stammer fra renæssancetiden. Prædikestolen fra 1605 er tilskrevet snedker Kristen Spend
i Lemvig. Altertavlen, opsat 1610, har på gammeldags
vis bevægelige sidefløje, således som det er ret almindeligt i Limfjordsområdet. Og fra 1617 stammer alterbordets panel, der er en genbrugt rest af et pulpitur,
som var opsat dette år.
Det delvis fornyede altersølv fra 1679 er givet af præsten Thomas Christensen Blichfeld og nogle sognefolk, mens arbejdet skyldes guldsmed Peder Rasmussen i Viborg. Alterstagerne er ifølge kirkeregnskabet
skænket 1678 af Abelone Andersdatter, og det sydtyske dåbsfad må dateres o. 1575, men har næppe været
så længe i kirken. Endelig er 1700'erne repræsenteret
ved en præsterækketavle fra o. 1780, 1800'erne hovedsagelig ved stolestaderne og et altermaleri fra o. 1850,
Kristus velsigner vinen og brødet.
Farvesætning og istandsættelser. R u m m e t fik sit nuværende udseende ved en restaurering 1973-74, da det

historiske inventar blev istandsat, stoleværk m.m. farvesat i en mørkokker grundtone, og et nyt orgel leveredes af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Altertavlens staffering fra 1600'erne (o. 1610 og 1678)
er fremdraget og istandsat 1914, mens prædikestolens
staffering i renæssancestil stammer fra en indvendig restaurering af kirken 1922.
Kirkens regnskabsbog 1584-1682 giver ikke blot dateringer på hovedstykker i indretningen, men også
et levende indblik i arbejdsgangene og i kirkeværgernes opgaver med stadige reparationer og nyanskaffelser. Således måtte en maler, kaldet 'kontrafejeren',
1678 tage sig af altertavlen, som fik delvis nystaffering
med nye malerier, der endnu er i behold på fløjene.
1766 kaldte præsten prædikestolen, †stolestaderne og
et (†)pulpitur fra 1617 for 'gamle og gammeldags'. O.
1800 blev der nymalet med perlegrå grundfarve og
lyslilla. H e n imod midten af 1800'erne må de eksisterende stolestader være indsat, måske samtidig med at
altertavlen fik sit Kristusmaleri og prædikestolen en
opmaling i blågrønt, lysegrønt og lyserødt med religiøse †symboler malet i felterne. Efter en istandsættelse 1876, der dækkede alt med egetræsfarve, fremgår inventarets fremtræden af fotografier, der bl.a. viser
prædikestolen med en senere forsvunden †himmel fra
1606 (fig. 30,41).

Alterbordet er f o r m e n t l i g fra 1 8 7 6 , opsat af g e n b r u g t r e n æ s s a n c e p a n e l fra det da n e d t a g n e (†)pulp i t u r fra 1617 (fig. 15). Selve b o r d e t , 1 7 1 x 1 1 1
c m , 101 c m h ø j t , e r a f f y r , dets pålagte a r k a d e f e l ter af e g e t r æ ; på k o r t s i d e r n e f i n d e s to, på f o r s i d e n tre, d e r y d e r s t k a n t e s a f l o d r e t t e lister m e d
s l y n g b å n d . D e ens a r k a d e r h a r u d b u g e n d e p i l a stre m e d beslagværk, s o m , h v o r d e m ø d e s , d a n n e r s a m l e d e m ø n s t r e m e d e n hvirvelroset. O g s å
d e t u n g e d e bueslag h a r u d s m y k n i n g m e d beslagværk, og i sviklerne fyldes ud m e d en hvirvelroset o g små t r e k a n t o r n a m e n t e r . Bagtil h a r b o r d e t i syd to tilsvarende a r k a d e f y l d i n g e r , m e n s en
fyldingslåge fra 1 7 0 0 ' e r n e i n o r d giver a d g a n g til
et s k a b s r u m i n d e i b o r d e t .
B e m a l i n g e n e r fra 1914, s k æ r i n g e r n e står r ø d e
o g g r ø n n e m e d lidt f o r g y l d n i n g o g sølv p å b r u n
b u n d . I f o r s i d e n s m i d t f y l d i n g ses et f o r g y l d t J e s u m o n o g r a m , i sidefyldingerne hjulkors; bordets

Fig. 15. Arkadefag fra (†)pulpitur, 1617 (s. 691), siden
1876 benyttet som alterbordspanel (s. 682). HW fot.
1 9 9 9 . - Bogenfelder aus (†)Empore 1617. Seit 1876 als
Altartischpaneel verwendet.

bagside e r g r å m a l e t . A f ældre f a r v e e r 1 9 1 4 k o n stateret h v i d t m e d m a r m o r å r e r i sort ( o p r i n d e ligt?), 1 9 7 1 lidt gråt samt o l i v e n g r ø n t i to lag på
fyldingerne. 1 9 1 4 stod b o r d e t i ' s k r i g e n d e gule,
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Fig. 16. Indre set m o d øst. Jesper Weng fot. 2000.— Kircheninneres gegen Osten.

blå og g r ø n n e farver', malet nogle år tidligere af
en lokal maler.
Alterbordet må som nævnt være blevet til 1876,
da kirkesynet ønskede (det ældre) bord rykket
en alen og 18 t o m m e r frem. 4 At m a n ved d e n n e
lejlighed har fornyet o p b y g n i n g e n kan aflæses af
panelets lemfældige s a m m e n t ø m r i n g og bestyrkes af den omstændighed, at kirkens renæssancepulpitur skulle tages ned ved samme lejlighed (jfr.
s. 691). 14
D e t middelalderlige †alterbord fandtes e n d n u o.
1675, da dets †helgengrav m e d †relikvier omtales
således: »Sammesteds er der i kirkens alter et firkantet r u m , hvori der er en lille blyæske, som
r u m m e r noget, der ligner en hælknogle, og som
ligger i et stykke silke«. 9

†Alterklæder. 1597 blev alterklædet fornyet, og
1610 købtes lærred til et klæde for 3½ mk. 5 1885
blev kirkens alterklæde kasseret og et nyt af silkefløjl anskaffet. 4
Altertavle (fig. 18), o. 1610, tilhørende den tidliglutherske type m e d bevægelige sidefløje. Storfeltets maleri, Kristus m e d kalken, er fra o. 1850,
mens malerier og staffering i øvrigt er f r e m draget, nymalet og suppleret ved en o m f a t t e n d e
istandsættelse 1914, der havde til formål at g e n skabe tavlens oprindelige fremtræden.
Tavlen har postament og kvadratisk storstykke
m e d bevægelige fyldingsfløje samt et topstykke,
der er en lidt m i n d r e udgave af storstykket og
krones af en trekantgavl. Postamentet har tre fyldingsfremspring, en indskudt storfrise er tilsva-

684

SKODBORG HERRED

Fig. 17. Altertavle, o. 1610, m e d lukkede fløje (s. 683)
HW fot. 1999. - Altar mit geschlossenen Flügeln, um 1610.

rende u d f o r m e t , og stor- og topfelterne i n d r a m mes af tandsnitlister. Af de sidste er storfeltets fra
1800'erne, topfeltets fra 1914, da også andre dele
af listeværket måtte fornyes. Fyldingsfløjenes panel er af fyr, tavlen i øvrigt af egetræ.
Storfeltets maleri, Kristus velsigner vinen og
brødet, er s o m n æ v n t fra o. 1850, u d f ø r t i olie
på lærred. De øvrige malerier og træværkets b e maling går i den n u v æ r e n d e f r e m t r æ d e n tilbage
til 1914, da J o h a n n e s Malling søgte at fremdrage,
fastslå og rekonstruere tavlens ældre stafferinger.
På den oprindelige staffering fra o. 1610 bygger
især træværkets staffering og indskrifter, mens
fløj malerierne og deres indskrifter n æ p p e går længere tilbage e n d nymaling af tavlen 1678, der
synes m i n d e t ved det malede årstal »1673« på
søndre storfløj (forkert opmalet?). 1 5
Bemalingen præges af to røde nuancer, grønt,
sølv og forgyldning samt på fløjenes r a m m e s t y k -

ker sort (på bagsiderne rødt) m e d gyldent bladværk i f o r m af skabelonmaling. Indskrifterne er
i gylden fraktur på sort b u n d . I postamentet læses: »Saa elskte gud verden, at h a n d gaff Sin E n baarne s ø n . . . Johan(n)es 3 (,16)«, i frisen: »Jeg
vil frelse d e m aff helffuede oc redde d e m fra D ø den« samt »Død ieg vil vere dig en forgifft, helffuede ieg vil vere dig en pistilentze. Hoseæ 13
(Hoseas 13, 14)«. Passende til disse skriftsteder
har Johannes Malling i topfeltet derover malet
D e n opstandne Kristus (olie på lærred) som en
renæssancepastiche u d e n belæg i f u n d n e spor (jfr.
N ø r r e Nissum s. 653). 16 Malerierne på fløjenes
forsider er d e r i m o d gamle, malet på træ, og må
henføres til stafferingen 1678. I topfløjene ses, på
b r u n bund, to stående (romerske) krigere m e d
bare k n æ og en m u n d e r i n g m e d spyd og hellebard. Storfløjenes malerier har sort b u n d . I n o r d
ses Kristus som Salvator M u n d i stående m e d h ø j re hånd løftet velsignende og et stort korsæble
i den venstre. U n d e r billedet læses: »Naaden oc
Sand H e d e n er blefuen ved Jesum C h r i s t u m . J o h .
1.17«. I syd ses tilsvarende Moses m e d Lovens
Tavler (fig. 19), hvorpå står et afkortet latinsk citat
fra Luk. 10, 27: »Diliges D o m i n u m D e u m t u u m
ex solo 17 et p r o x i m u m t u u m sicut te ipsum« (du
skal elske H e r r e n din G u d af h e l e . . . og din n æ ste som dig selv). U n d e r Moses læses endvidere
»Loven er gifuen ved Mosen. Joh. 1.17. 1673«.
Årstallet er som nævnt snarest en fejllæsning for
1678.
På bagsiderne af de bevægelige fløje findes følgende indskrifter (fig. 17). I topfløjene læses u n der rødmalede J e s u m o n o g r a m m e r hhv. »Beder,
saa skal Eder gives. Matt 7,7« (i nord) og: »Salige ere I som hungre. Luk 6,21«. På bagsiden af
nordre storfløj læses dels Fadervor, »Fader vor du
som est i himlen ... «, dels Dåbsbefalingen: »Vor
H e r r e Jesus sagde til sine dicipler...« (Mark. 16,
15-16). Tilsvarende er på søndre fløj anført N a d verindstiftelsesordene: »Vor H e r r e Jesus Christus
i den nat...« (1 Kor. 1 1 , 2 3 - 2 5 ) .
Øjensynligt har J ø r g e n Friis på Vadskærgård
(†1632) bestilt tavlen for kirkeværgerne og lagt
ud til anskaffelsen 1610. 18 I hvert fald tales i kirkens regnskaber 1610-13 om afbetaling over flere
omgange, som tilkom velbyrdig J ø r g e n Friis for
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Fig. 18. Altertavle, o. 1610, med maleri, Kristus velsigner vinen og brodet, fra o. 1850, og fløjmalerier fra 1678
(s. 683). HW fot. 1 9 9 9 . - Altar, um 1610. Gemälde, Einsetzung des Sakraments, um 1850. Gemälde in den Flügeln,
1678.
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passe godt m e d indskrifterne (jfr. hans r e k o n struerede t o p m a l e r i ) .
Tavlens opmaling 1678 fremgår af kirkens
regnskaber 1678-79: »Betalt Kontrafeiren for at
renovere altertavlen 6 dlr til kost og løn«. 5 C o n trafejeren, egentlig 'portrætmaleren' (betegnelse
for en bedre maler), synes på træværket at have
holdt sig til en opfriskning af de eksisterende
farver, idet dog fløjenes r a m m e v æ r k fik gult m e d
o r n a m e n t e r i d o d e n k o p ; fløjenes bagsider blev
ladt helt urørte. Malerens største indsats har ligget i malerierne. Billederne på fløjenes forsider
må tilskrives ham, ligesom han meget vel kan have u d f ø r t nye hovedmalerier til tavlen. 22 Således
er der 1914 i storfeltet konstateret et †maleri af
Nadveren, i topfeltet Jesu Dåb, der vel n o k begge
stammede fra 1678. 1766 omtaltes tavlen som:
'aleneste malet og forestiller Nadverens indstiftelse'. 11

Fig. 19. Moses med Lovens Tavler, altermaleri 1678, på
søndre storfløj (s. 684). HW fot. 1 9 9 9 . - Moses mit den
Gesetzestafeln, Altargemälde auf südlichem Flügel, 1678.

tavlen.' 9 Tavlens ungrenæssancetype m e d b e v æ gelige fløje var specielt y n d e t i Limfjordsegnene
( D K Tisted 1080f.), og blandt dens bedste sidestykker i herredet må nævnes Fabjerg kirkes tavle fra 1595. Af altertavlens ældste malede f r e m træden kendes s o m n æ v n t hovedsagelig træværkets staffering og indskrifter, 2 0 der knytter tavlens
lukkede tilstand til de såkaldte katekismusaltertavler (jfr. fig. 17). 21 D e r er ingen tvivl om, at tavlens forside har haft †malerier, i det mindste i
stor- og topfeltet, m e n her fandt Malling ingen
h o l d e p u n k t e r og nøjedes m e d at anføre, at f r e m stillinger af Korsfæstelsen og Opstandelsen ville

I årtierne o. 1800 blev altertavlen nystafferet
m e d en perlegrå grundfarve og dertil lyslilla, sort,
r ø d b r u n t og m ø r k e g r ø n t . Fløjdørene stod grå
m e d gule indskrifter (skriveskrift), og til stafferingen synes endvidere at have h ø r t †malerier
af Kristus m e d kalken og b r ø d e t i storfeltet og
Opstandelsen i topfeltet. 2 3 Til en ny o p p u d s n i n g
midt i 1800'erne hører det n u v æ r e n d e alterbillede. Samtidig maledes der i topfeltet en H e l ligåndsdue på blå b u n d , og også fløjenes fyldinger fik blåt. N o k en opfriskning 1876 gav tavlen
det udseende, 4 den havde f r e m til 1914 (jfr. fig.
41). Træværket var forfaldent m e d egetræsmaling, lidt guldbronzering samt fastsømmede fløje,
hvorpå der sås 'dårligt tegnede skriftsteder' og
store k n æ l e n d e engle (fra o. 1850?). R e s t a u r e ringen 1914 har givet altertavlen sin n u v æ r e n d e
fremtræden.
Altersølv. 1) (Fig. 20), 1679, foræret af præsten
T h o m a s Christensen Blichfeld og nogle sognefolk, u d f ø r t af Peder Rasmussen, guldsmed i V i b o r g 1663-89; kalkens bæger er en m o d e r n e f o r nyelse m e d hældetud, disken nygjort o. 1830 af
Peter Lund, der virkede i Lemvig ca. 1824-49.
Kalken, 18 cm høj, har sekstunget fod, cylindriske skaftled og en k n o p af ovalt tværsnit m e d
seks graverede tunger på over- og undersiden.
Ø v r e skaftled er længere end det nedre og må
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Sygesæt, se u n d e r H o v e kirke. Til et †sygesæt anskaffedes 1665 en tinflaske. 5
Alterstager (fig. 21), 1678, skænket af Abelone
Andersdatter. Messingstagerne, 68 cm høje, har
k l o k k e f o r m e t fod, smalt balusterskaft og aftrappede lyseskåle, hvis lysetorne er fornyede i j e r n .
Stagerne optræder som indtægt i kirkens regnskab 1678 og 'desuden et par lys som Abelone
Andersdatter har foræret kirken'. 5 †Alterstager.
1618 betaltes for en stang i en lysestage, 1619 og
1624 'for en lysestage at færdige'. 5 En syvstage fra
1920, 39 cm høj, er ifølge indskrift m e d kursiv
givet »Gud til Ære. Til M i n d e om G e n f o r e n i n gen 1.6. 1920«.
†Alterbøger. 1603 købtes en ny bibel, 1610 en
alterbog, der atter udskiftedes 1665. 5
Fig. 20. Altersølv nr. 1,1679, udført af Peder Rasmussen, Viborg, skænket af præsten Thomas Christensen
Blichfeld og nogle sognefolk. Disken er nygjort o. 1830
af Peter Lund, Lemvig, kalkens bæger udskiftet i nyere tid (s. 686). HW fot. 1999. - Silbemes Altargerät,
von Peder Rasmussen, Viborg. Gestiftet von Pfarrer Thomas
Christensen Blichfeld und einigen Gemeindegliedern, 1679.
Patene neugeschaffen um 1830 von Peter Lund, Lemvig.
Cuppa neueren Datums.

Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl m e d rygkors og kantning af guldagramaner. 2) Nyere,
gylden. †Messehagler. 1584 betaltes for vask af
messeklæderne, og 1597 betalte værgen »for hag-

være fornyet sammen m e d det enkle halvkuglebæger. På f o d e n ses Peter Rasmussens stempel
og Viborgs bymærke (Bøje 5421, 5443). Disken,
som nævnt fra o. 1830, tvm. 12 cm, er glat m e d
graveret fanekors og har på bagsiden stempel for
Peter L u n d i Lemvig (Bøje 6759). Altersættet,
m e d den oprindelige †disk, omtales 1679 som
'en ny kalk og disk af sølv forgyldt indeni, som
hr. T h o m a s Blichfeld og sognefolk har foræret til
kirken'. 5
2) (Fig. 22), 1979, leveret af Bent Exner. Kalken, 21 cm høj, har gotisk f o r m e t bæger, der hviler på en svungen bøjlefod m e d seks indfattede
ravkugler. D e n glatte disk, tvm. 18 cm, har midt
i fordybningen en tilsvarende ravkugle; på bagsiden stemplet »Exner 1979«. Ravet er f u n d e t og
tilvirket af ravsliber Kristian Jensen, Gjellerodde.
Alterkander. 1) (Fig. 23), o. 1850, af tin, 25 cm
høj, m e d svajet hank og låg, (ustemplet), n æ v n t
i inventariet 1862. 4 2) O. 1875, af sort p o r c e læn, fra Bing og Grøndahl. †Oblatæske. 1862 havde kirken en malet brødæske af blik. 4

Fig. 21. Alterstager, 1678, skænket af Abelone Andersdatter (s. 687). HW fot. 1999. - Altar-Leuchterpaar, gestiftet von Abelone Andersdatter, 1678.
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bægerblade, derover er den glat, og m u n d i n g e n
ledsages af en attisk profil, hvis øvre rundstav er
erstattet af platte. M u n d i n g e n har kraftig lågfals
og fordybningen er regelmæssig m e d afløbshul i
b u n d e n (tvm. 2 cm). På f o n t e n ses rester af kalkning. 1862 var den malet m e d oliefarve, der ø n skedes fuldstændig f j e r n e t 1884. 4 F o n t e n stod da
i korets nordvesthjørne (jfr. fig. 30). Siden 1922 i
skibets n o r d ø s t h j ø r n e .

Fig. 22. Altersølv nr. 2,1979, udført af Bent Exner. Fodens ravkugler er tilvirkede af ravsliber Kristian Jensen
(s. 687). HW fot. 1999.- Silbemes Altargerät, ausgeführt
von Bent Exner, 1979. Die Bernsteinkugeln am Fuß sind
vom Bernsteinschleifer Kristian Jensen angefertigt.

len att ferdig(e) oc fornøye«. 1609 blev en g a m mel hagel og en messesærk vurderet til 6 m k . og
solgt 1615, efter at en ny var k ø b t 1613. 1631
skænkede H o l g e r R o s e n k r a n t z til R o s e n h o l m
vistnok en messehagel, 2 4 og 1678 forærede 'en
u b e k e n d t ' kirken en ny rød messehagel af fløjl
m e d »guld kneple thil Krys och Rondt«. 5 1791
var kirkens hagel g a m m e l og ringe, 1 2 og 1862
anføres en 'hagel m e d rødt, hvidt og guldkors'. 4
Alterskranke, f o r m e n t l i g 1876, af plan som et
cirkeludsnit, m e d spinkle drejede balustre. Træværket har r ø d b r u n bemaling, knæfaldet g r ø n t
betræk. M a n har øjensynligt fornyet den 1876,
da alterskranken ønskedes rykket f r e m (jfr. alterbord) og opmalet; 1915 blev skranken 'oppoleret'
og fastgjort m e d to stivere. 4 †Alterskranker. 1614
k ø b t e v æ r g e r n e i Lemvig træ til »Kneskamle« i
kirken. 5 1862 nævnes et knæfald m e d læderbetræk. 4 En knæleskammel til præsten er fra 1957. 4
†Knæleskammel til præsten. 1665 betaltes for en
lille skammel 'for alteret', 5 måske den b e d e s k a m mel, der 1862 fik nyt betræk af fløjl. 4
Døbefont (fig. 24), romansk, af grålig granit,
92 cm høj, tilhørende den nordvestjyske type
(Mackeprang, Døbefonte 161, 407). Foden har
f o r m af en søjlebase m e d en kraftig øvre vulst,
der danner overgang til det cylindriske skaft.
K u m m e n , tvm. 75 cm, har f o r n e d e n en krans af

Dåbsfad, o. 1575, sydtysk, ganske lille, tvm. 35,5
cm. D e t har i b u n d e n medaljon m e d Bebudelsen,
på fanen en b o r t af stemplede stjerner. Fadet n æ v nes tidligst 1862. 4 Dåbskande (fig. 23), o. 1850, af
tin, 33 cm høj, ustemplet. †Fontehimmel(?). 1862
havde f o n t e n et 'trædæksel', 4 f o r m e n t l i g en h i m mel, eventuelt dog blot et fladt trælåg.
Et f o r m o d e t †vievandskar fra middelalderen
fandtes e n d n u 1922. D e t var af granit, råt tilhugget, tvm. 4 8 - 5 0 cm, m e d en halvkugleagtig f o r dybning, hvis øvre tvm. var 3 0 - 3 1 cm, d y b d e n
10 cm. Stenen stod da i k ø b m a n d e n s hønsegård,
delvis nedgravet, m e n skulle være ret flad på u n dersiden og så stor, at en m a n d k u n til n ø d k u n ne bære den. På stedet forklaredes stenen som en
font, og den sagdes m e d sikkerhed at være k ø b t
fra kirken. 2 5
Prædikestol (fig. 27), 1605, tilskrevet snedker K r i sten Spend i Lemvig. Stolen har seks arkadefag,
af hvilke de fire u d g ø r kurven, mens de to har
karakter af smalfag hhv. ved opgangen og væg-

Fig. 23. Dåbskande (tv.) og alterkande, begge af tin, o.
1850 (s. 687 og 688). HW fot. 1999.- Taufkanne (links)
und Abendmahlskanne, beide aus Zinn, um 1850.
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gen. Fagene (fig. 26) flankeres af dobbeltsøjler,
idet der dog ud i m o d smalfagene er enkeltsøjler.
Søjlerne er joniske, m e d en h ø j hals, der prydes
af karvskåret stjerne, samt prydbælte m e d b e slagværk. A r k a d e r n e udgøres af fyldingspilastre
og et bueslag, som ledsages af tandsnit, mens
der i sviklerne fyldes ud m e d beslagværk. U n d e r
søjlerne flankeres postamentfelterne af vinkelsatte fyldingsfremspring, der på k u r v e n prydes
af snedkerens karakteristiske løvehoveder. Frisen udfyldes af beslagværk og har tilsvarende
fremspring m e d fyldinger, der på kurven f r e m træder dobbelte. U n d e r postamentets fremspring
ses englehoveder, hvoraf tre er fra 1922 ligesom
også hængestykkerne, der har f o r m af rulleværkskartoucher. K r o n - og fodlister er fornyelser i fyr
fra 1800'erne. En læsepult stammer fra en større
istandsættelse 1922, ligeledes stolens bærestolpe
og den svungne opgangstrappe.
Fra 1922 er også stolens bemaling og felternes
malerier, der er u d f ø r t af restauratoren Poul J e n sen efter m o d e l af p r o f e t m a l e r i e r fra renæssancetiden på prædikestolen i Bøvling kirke (Esaias
dog efter andet forbillede). M a l e r i e r n e står på en
gylden, rødkantet b u n d og har foroven et n u m m e r m e d romertal samt profetnavnet i sorte versaler. Fra opgangen ses: »LV Esaias«, » X X I X leremias«, »III Ezechiel« (fig. 26), »IX Daniel«, »XII
Hoseas« og »II Iol«. Træværket i øvrigt er stafferet m e d hovedsagelig to røde toner, grønt, beige,
samt sølv og guld. I p o s t a m e n t e t s felter læses i
gylden fraktur på sort b u n d de 1922 nyvalgte
profetcitater (således Es. 55,6, J e r . 2 9 , 1 1 og D a n .
9,9).
Om prædikestolens udførelse findes oplysning i
kirkeregnskaberne 1605-08. 1605 betaltes v o g n leje for snedkeren og hans 'redskab' til et sted,
hvor stolen skulle udføres (hos kirkeværgen?),
derefter for vognleje m e d den færdige prædikestol til kirken, hvor fire karle hjalp m e d at o p sætte den. Snedkeren var på kost i ni uger, mens
han lavede stolen, og fik som løn ti dl. 5 R e g n skabet n æ v n e r ikke navnet på snedkeren, m e n
ud fra sammenligning m e d andre prædikestole
ses det, at der må have været tale om snedkeren
Kristen Spend i Lemvig, der 1636 leverede Ferring kirkes prædikestol. 2 6
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1606 kan m a n tilsvarende følge arbejdet m e d
tilføjelse af en †himmel, hvortil der i Lemvig k ø b tes ni savdeller, t ø m m e r og h o r n l i m . Atter var
snedkeren på kost, nu i 24 dage, arbejdslønnen
var 3 dl., ligesom der løb vognleje på og penge
til en karl, der hjalp m e d at h æ n g e himlen op.
Endelig blev den ny prædikestol 1608 stafferet
af en maler, der blev hentet og bragt i vogn, ligesom han var på kost (selvanden) i 28 dage og
m o d t o g 18 dl. 5
S o m snedkerens andre prædikestole må stolen
oprindelig have været af karnaptype (jfr. ndf. og
N ø r r e Nissums prædikestol, s. 658 m e d fig. 27). 27
Af den ældste bemaling fra 1608 konstaterede
m a n 1922 blot lidt rødt og gult i et af arkadefelterne, vel fra †malerier, og i et postamentfelt
sås rester af forgyldte bogstaver på sort bund. 2 8
1664 g e n n e m g i k prædikestolen småreparationer,
og 1666 b e h ø v e d e himlen åbenbart støtte, idet
m a n måtte lade en murer indsætte en jernstang
over stolen. 5
1766 karakteriseredes prædikestolen, som det
øvrige inventar, m e d ordene ' g a m m e l og g a m meldags'. 1 1 O . 1 8 5 0 fik den en nystaffering i blå-

Fig. 24. D ø b e f o n t , romansk, af granit (s. 688). HW fot.
1999. — Romanische Granittaufe.
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gråt, lysegrønt og lyserødt samt uægte forgyldning, hvortil i felterne h ø r t e følgende kirkelige
symboler, der var malet i guld m e d rod k o n t u r på
en blågrå, m a r m o r e r e t b u n d (fra opgangen): Lysestage, kors m . m . , anker, hjerte, nøgle og sværd.
Frem til 1876 stod prædikestolen vestligere, idet
m a n da ønskede den flyttet til k o r b u e n 'i samme stilling, hvori den står'. D e n n e bibeholdte
skrå opstilling fremgår af et fotografi fra o. 1900
(fig. 41), der viser stolen m e d egetræsmaling (fra
1876) og en ældre †læsepult, opsat på panelværk,
der havde berøvet den alle h æ n g e o r n a m e n t e r
(jfr. også fig. 25). 29 Fotografiet fra o. 1900 viser
også en 1876 indrettet †opgang m e d kantende
gelænder fra koret, og det viser den f o r s v u n d n e
† h i m m e l fra 1606. D e n s g r u n d f o r m af et smalt
rektangel m e d firsidet fremspring er vidnesbyrd
o m , at også selve stolen oprindelig må have haft
d e n n e k a r n a p f o r m . I øvrigt fremtræder himlen
på billedet enkel og afpillet, loftet m e d m i d t roset, mursiden m e d udsavede hængestykker, der
må have været barokke fornyelser. Tre e n g l e h o veder på himlens forreste h j ø r n e r brugte Poul
Jensen 1922 som led i en rekonstruktion af k u r -

Fig. 26. Prædikestol, 1605, udsnit med arkadefag og
maleri (s. 689, jfr. fig. 27). HW fot. 1999. - Kanzel,
1605.Ausschnitt mit Bogenfeld und Gemälde.

vens h æ n g e o r n a m e n t e r (jfr. ovf.). H a n iagttog i
øvrigt, at himlen hovedsagelig var af fyr. Inderst
på dens træ fandt han lidt g r ø n og rød farve
og herover 'forskellige forgyldte korsblomster og
stjerner', som vel har h ø r t til loftets u d s m y k n i n g
fra o. 1850. Poul Jensen afstod 1922 fra at sætte
himlen i stand og anbefalede, at dens rester sattes
på loftet. 3 0 Restaureringen 1922 har i øvrigt givet prædikestolen dens n u v æ r e n d e f r e m t r æ d e n .
†Prædikestol, 1586, da der opsattes panel, bl.a.
til at sætte prædikestolen på' (en underbygning?).
Året efter købtes for 6 m k . stål 'til at hænge h i m len over prædikestolen m e d ' , og atter 1596 arbejdedes der m e d savskæring af fjæle til himlen.
1586 h e n t e d e m a n t ø m r e r og snedker i Lemvig,
mens m a n 1596 måtte give snedkerne vognleje
fra Fjaltring. 5

Fig. 25. Prædikestol, 1605, tilstand før restaurering 1922
(s. 690). Niels Termansen fot. 1920. - Kanzel, 1605,
Zustand vor Restaurierung 1922.

Stolestaderne er fra 1825-50, af fyr, m e d let skrå
panelrygge og glatte gavle, 120 cm høje, der e n der i et udsvejfet, vaseagtigt topstykke. I skibets
nordre række, vest for indgangen, har en stol (fig.
29) to lidt højere (128 cm) og flottere gavle end
de øvrige: de er fyldingsprydede og ender i en af
bøjler støttet skive. Til alle stole hører fyldingslåger, og langs væggene løber fyldingspanel fra
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1922. Bemalingen er siden 1973-74 rødokker,
idet lister og kanter er markeret m e d sort og lysere rødt. Stoleværket omtales 1862 som 38 kirkestole m e d døre og †hatteknager ved mandsstolene (jfr. fig. 30, 41), alt egetræsmalet. 1879 fik
staderne en ny overstrygning m e d egetræsfarve, 4
og 1922 blev stoleryggene skråtstillede, ligesom
d ø b e f o n t e n fortrængte nogle stader fra skibets
nordøsthjørne. 3 1
†Stolestader. 1586 h e n t e d e m a n en snedker i
Ølby, for at han k u n n e 'gøre skamler (stole) og
panel' ved †prædikestolen, og 1588 arbejdede to
snedkere i 12 dage m e d at forarbejde i n d k ø b t
t ø m m e r til nye skamler. 1668 købtes fire fyrredeller til skamler, og 1679 blev stolene 'bag d ø ren' repareret. 5 1766 var kirkestolene gamle og
gammeldags, 1 1 1791 kaldes de upåklagelige, idet
dog 'nogle menes at k u n n e være bedre', 1 1 og
1806 manglede de fleste stole 'tværtræ til rygstød'. 7
Skrifte- og præstestol. 1806 var skriftestolen og
en del af alterskranken beskadiget, 7 hvorved antydes, at skriftestolen s o m vanligt stod op m o d
alterskranken i korets n o r d ø s t h j ø r n e . 1862 havde
præstestolen og en †degnestol plads på hver sin
side af alteret. 1876 fjernedes begge stole, idet
præsten fik plads i en †armstol bag alteret, d e g n e n
i mandssidens forreste stade. 4
†Pengeblokke. 1601 købtes en kande tjære til at
tjære blokken med, 5 og 1862 stod en fattigblok
ved indgangsdøren. †Klingpung. Inventariet 1862
n æ v n e r en tavlepung. 4
Af et (†)pulpitur fra 1617 i kirkens vestende er
hovedsagelig bevaret ni arkadefyldinger fra brystningen, der efter pulpiturets nedtagning 1876 er
g e n b r u g t som alterbordspanel (fig. 15, jfr. ovf.).
Selve panelet er af fyr, de pålagte arkader af eg.
A r k a d e r n e bæres af u d b u g e n d e pilastre, der som
de t u n g e d e bueslag smykkes af beslagværk, mens
en hvirvelroset fylder ud i sviklerne. 1914 er
på panelet konstateret lidt hvidt m e d m a r m o r årer i sort, der kan gå tilbage til 16-1700'erne.
Fra pulpituret stammer f o r m e n t l i g også en u d svejfet fyrreplanke, 192 cm lang, der må stamme
fra 1700'erne og kan være et da fornyet h æ n g e stykke. 32 O m pulpiturets opsætning 1617 m e d deler regnskabet udførligt: Først købtes det g r o -

Fig. 27. Prædikestol, 1605, tilskrevet snedker Kristen
Spend i Lemvig. Malerierne er udført 1922 som kopier
af renæssancemalerier på prædikestolen i Bøvling kirke
(s. 688f.). HW fot. 1999. - Kanzel, dem Schnitzer Kristen
Spend in Lemvig zugeschrieben, 1605. Gemälde ausgeführt
1922 als Kopien von Renässancegemälden an der Kanzel
von Bøvling Kirche.

vere t ø m m e r ind i Lemvig og kørtes til kirken,
bl.a. f e m 16 alen lange 'træer' til ' d e n pulpitur'.
D e r p å leverede Svend Poulsen i Lemvig træ til
pulpiturets trappe og stole ('loft skamler'), mens
S i m o n Christensen solgte værgerne otte deller
til » R u n d b o u e r « (arkader), s o m de derpå selv
kørte h j e m . Endelig brugte to tømrere 16½ dag
m e d at 'hugge trappen og bjælkerne', mens en
snedker selvtredje var i gang i f e m uger på nær
tre dage og m o d t o g 10 dl.
m k . i løn. 5 P u l p i t u ret, 'i den vestre ende', kaldtes 1766 for 'gammelt
og gammeldags', 1 1 og 1862 sagdes det 'indad til
kirken' at være malet m e d oliefarve og udskåret
i træarbejde. Samtidig nævnes fire 'tilhørerstole'
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modificeret udgave af disse arkitekters arbejde i
Åsted Kirke, V i b o r g A m t . I t å r n r u m m e t .
†Orgel, 1939, m e d fem stemmer, bygget af
A. C. Zachariasen, Århus. Disposition: Manual:
Q u i n t a t ø n 16', Principal 8', G e d a k t 8', O k t a v
4', R a u s c h q u i n t II; oktavkoppel, svelle. P n e u m a tisk aktion og vindlade. Ved nordvæggen i skibets
vestende. 3 3
Salmenummertavler, 1922, tre ens, 8 3 x 5 7 cm,
m e d kraftig profilramme, hængecifre af letmetal
og bemaling s o m stolestaderne. †Salmenummertavler. 1862 nævnes seks tavler til salmenumre. 4
O. 1900 h a n g en enkel sort tavle til påskrift m e d
kridt nord for k o r b u e n (jfr. fig. 30, 41).

Fig. 28. Præsterækketavler, den ældste (tv.) fra o. 1780
(s. 692). HW fot. 1999.- Pastorentafeln, die ältere (links)
um 1780.
på pulpituret, der havde opgang 'fra våbenhuset'.
1876 blev pulpituret borttaget, 'da det ej er f o r n ø d e n t for m e n i g h e d e n og hindrer lyset'. 4
Orgel, 1974, m e d seks stemmer, ét manual og
pedal, bygget af T h . Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby. Disposition: Manual: R ø r f l ø j t e 8', P r i n cipal 4', Gedaktfløjte 4', Spidsfløjte 2', O k t a v 1'.
Pedal: Subbas 16'. D e n enkle, femdelte facade er
tegnet af Poul H a n s e n og Ib Lydholm som en

Fig. 29. Stolestade vestligt i skibets nordside, 1825-50
(s. 690). HW fot. 1999. - Gestühl im Westteil der Schiffsnordseite, 1825-50.

Præsterækketavler (fig. 28). 1) O. 1780, m e d e n kel profilramme, 1 4 0 x 7 3 cm. R a m m e n står m a let i rødt, sort, gult og grønt, og præsternes navne
er angivet m e d gul skriveskrift på sort b u n d u n der overskriften: »De evangeliske Præster i T ø r ring og H e l d u m siden 1537«. Endelig læses n e derst: »Restaureret 1914« og »Sluttet 1917«.Tavlen har afløst en kalkmalet præsterække på korets
n o r d v æ g (†kalkmalerier nr. 3). H e r h a n g tavlen
1914, nu vestligt på skibets nordvæg. 2) 1914 eller 1922, som nr. 1 og fortsættende dennes p r æ sterække. I skibet ved siden af nr. 1.
En kirkestævnetavle fra o. 1850, ganske enkel,
2 8 x 2 0 cm, er sortmalet m e d hvid skriveskrift:
»Kirkestævne«. O p h æ n g t i våbenhuset.
To ens lysekroner i barokstil, vistnok fra 1922,
er o p h æ n g t i skibet.
†Ligbårer. 1593 betaltes en dl. for en ligbåre 'med
al bekostning'. 1633 var båren brækket og blev repareret, og 1664 forsynet m e d to nye fødder. 1672
udførtes atter en ny ligbåre. 5
Klokke (fig. 40), 1506, tvm. 91 cm, tilskrevet
Peter Hansen, klokkestøber i Flensborg (Uldall,
Kirkeklokker 234). 34 Klokken har profilering ved
overgangen fra legeme til slagring og om halsen
en tolinjet latinsk minuskelindskrift, i n d r a m m e t
af lister: »anno d o m i n i mdvi in h o n o r e [ m ] sancte
trinitatis sancte marie uirginis et sancti ionannis
baptiste patroni ecc(lesi)e t h u r i n g h e ihesus nasarenus rex i u d e o r u m sit titolus triumphalis inter
nos et o m n e s inimicos in n o m i n e patris et filii et
spiritus sancti am(en)« (I H e r r e n s år 1506 til ære
for D e n hellige Treenighed, den hellige j o m f r u
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Fig. 30. Indre set m o d øst 1920. Niels Termansen fot. — Kircheninneres gegen Osten 1920.

Maria og den hellige Johannes D ø b e r e n , T ø r r i n g
kirkes værnehelgen. Jesus af Nazareth, J ø d e r n e s
konge være det sejrende navn imellem os og alle
fjender. I Faderens, Sønnens og den hellige ånds
navn, amen). H a n k e n e er tovsnoede. O p h æ n g t
i nyere slyngebom af eg; en ældre knebel er o p h æ n g t i våbenhuset. 1601 fik klokken nye lejer
og pander, og 1626 måtte akslen repareres. 1671
købtes egetræ til en ny b o m , og ved samme tid
blev indskriften gengivet i Resens Atlas, der forargedes over omtalen af Maria og Johannes, »som
om Maria og Johannes havde lige så stor værdighed som G u d selv. D e t er en såre afskyelig
afgudsdyrkelse og n æ p p e m e r e tålelig end hine
assyreres...«. 9 1766 pristes tårnet for dets 'meget
skønne klokke'. 1 1
S o m klokkestol tjener to af klokkestokværkets
bindbjælker. En †klokkestol opsattes 1601, da m a n
købte t ø m m e r til 'klokkeværket' og betalte vogn-

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

leje og havde to tømrere på kost i ni dage. Atter
1679 reparerede en t ø m r e r på klokkeværket. 5

GRAVMINDER
†Epitafium, o. 1628, over sognepræst hr. Hans
Lauridsen Juel Morsing, *1577, ordineret 1600,
†1628 i Hestdal, og hans kære hustru A n n e M a t thiis Dotter, †1628, som fødte h a m syv b ø r n .
Epitafiet, utvivlsomt af træ, synes at have haft
gravskrift på hængestykket, afsluttet m e d ordene:
»Gud samle d e m i det evige lif«. Storfeltet r u m m e d e følgende latinske vers og d e r u n d e r hans,
hustruens og børnenes 'skilderier': »Ah! Miser est
h o m o tantisper, qvando in orbe est./Vita ubi d e sierit, desinit esse h o m o . / O! vita invita, O! læti
bona clausula lethi/ H o r a venit vitæ, c u m neus
hora venit« (Ak, mennesket er ulykkeligt, så læn-
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2) (Fig. 34), romansk, svarende til nr. 1 , 1 1 9 x 4 1
cm, m e d dobbelte kantstave. I n d m u r e t lavt i tårnets vestmur. H e r nævnes den tidligst 1894, m e n
f o r m e n t l i g var den til stede også 1843, ligesom
den kan have været det o. 1675 (jfr. nr. 1). 38

Fig. 31. Gravsten nr. 4, romansk, et fragment af h o vedenden (s. 694). Tegning af J. B. Løffler 1879. - Romanischer Grabstein, Fragment vom Kopfteil

ge det er i verden. N å r livet ophorer, o p h o r e r
han m e d at være menneske. O h , u v e l k o m n e liv,
oh, glædelige død, som afslutter det. Livets time
k o m m e r , når dødens time k o m m e r ) . Af beskrivelsen fremgår, at der kan have været tale om et
epitafium som det over sognepræst Jens Iversen
Bork fra o. 1614 i R i n g k ø b i n g kirke (s. 134). E p i tafiet hang på korets n o r d v æ g 1766, da p o r t r æ t t e r n e omtaltes s o m 'nu ukendelige'. 3 5
Gravsten. 1) (Fig. 33), romansk, af rodgrå granit, 1 2 3 x 3 9 cm. Stenens langsider ledsages af
en spinkel kantstav, og fladen smykkes af et særegent korsmotiv i lavt relief. D e t udgøres af en
lang stav, der midtdeles af en propelagtig tværarm, og som i begge ender afsluttes som et p r o cessionskors af hjulkorstype. Stenen er indmuret
lavt vestligst i skibets n o r d m u r , hvor den også
fandtes 1843 36 og f o r m e n t l i g er indsat ved tårnets opførelse. Resens Atlas afbilder o. 1675 dens
korsmotiv som værende at se på en 'i m u r e n i n d sat sten' (fig. 32). 9 D e n gengivne sten kan dog
også være nr. 2 eller 3 (jfr. ndf.), der er tilsvarende og må skyldes s a m m e stenhugger. Ingen
ganske lignende gravsten kendes andetsteds fra,
m e n motivet m e d ét eller flere processions- og
hjulkors var udbredt i tidens gravstenskunst. 3 .

Fig. 32. R o m a n s k e gravsten (s. 694), tv. nr. 4, th. en
gengivelse af dekorationen på nr. 1-3. Tegning i Resens
Atlas. - Romanische Grabsteine. Rechts eine Wiedergabe der
Dekoration auf den in Turm vermauerten Grabsteinen.

3) (Fig. 35), romansk, af rød granit, den ene
ende skjult, stenens synlige længde er 127 cm,
dens bredde 50 cm. Svarende til nr. 1-2, i n d m u ret østligst i tårnets sydsokkel m e d den ene endes
korscirkel skjult bag skibets sokkel. Stenen kan
være omtalt allerede o. 1675 (jfr. nr. 1), og da J.B.
Løffler tegnede den 1879, fandtes den tydeligvis
sammesteds i murværket s o m nu.
4) (Fig. 31) Et romansk gravstensfragment af
rodsort granit. Bevaret er et 44 cm langt stykke
af h o v e d e n d e n , der er 59 cm bred og prydes af
et h a m m e r k o r s i lavt relief. Ved stenens venstre
side løber en perlestav eller t u n g e b o r t , og ved
den højre anes et siksak- eller t r a p p e o r n a m e n t .
Fragmentet er stærkt stiliseret gengivet o. 1675
i Resens Atlas (fig. 32). D e t var da 'indsat i m u ren', 9 sandsynligvis i tårnets sydmur, hvor stykket sidder nu, og hvor det også er beskrevet og
tegnet af Magnus-Petersen 1894.
5) (Fig. 36), o. 1656, over ...s Christensen Kier
(Kjær), †1656, (og hustru) ... †16.. i h e n d e s . . .
år. R o d l i g kalksten, 2 0 0 x 1 2 9 cm, m e d næsten
udslidte versaler i et skriftfelt, der optager hele
stenens bredde, og som i m i d t e n har rester af
et bomærkeskjold. Øverst afslutter et smalt felt
m e d reliefhugget englehoved, nederst et tilsvarende m e d timeglas, k r a n i u m og korslagte k n o g ler. Felterne giver i stenens h j ø r n e r plads for m e daljoner m e d evangelisternes symboler og deres
navne hugget i reliefversaler på m e d a l j o n k a n ten. Foroven læses »M[atthæus]« (tv.) og »S. M a r cus«, f o r n e d e n »S. Io[han]nes« (tv.) og »[S.] L u cas«. Stenen lå 1894 (med h o v e d e n d e n i øst) i
kirkens midtgang mellem nr. 6 og n e d e n n æ v n t e
†gravsten nr. 1. D e r k u n n e da vistnok på b o mærkeskjoldet læses initalet »K«. M a g n u s - P e t e r sen anbefalede 1894 stenen opsat nordligst i m o d
skibets vestvæg. Nu opsat i m o d tårnets sydvæg,
vestligst.
6) (Fig. 37), O. 1676, over v e l f o r n e m m e m a n d
M o g e n s [Sørejnsøn, forpagter på Waskerg[aard],
†29. april ... i sin alders 35. år, (og hustru) ...
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Fig. 33-35. Gravsten af granit, romanske (s. 694). 33. Nr. 1, indsat i tårnets nordmur. 34. Nr. 2, indsat i tårnets
vestmur. 35. Nr. 3, indsat i tårnets sydmur. NJP fot. 2000. - Romanische Granitgrabsteine, im Turm vermauert.

Andersdatter, † . . . De fik s a m m e n tre sønner og
tre døtre. Grå kalksten, 2 0 4 x 1 1 6 cm, m e d rester
af gravskrift m e d i n d h u g g e d e versaler, der optager hele stenens bredde. I h j ø r n e r n e ses højovale
m e d a l j o n e r m e d reliefhuggede fremstillinger af
siddende evangelister, der alle er vendt m o d stenens midte og ledsages af deres symbolvæsener.
Øverst ses (tv.) Mattæus og en stående engel,
begge læsende, samt Markus skrivende m e d løven liggende bag sig. F o r n e d e n sidder Lukas (tv.)
m e d hånd u n d e r kind, g r u b l e n d e over teksten,
m e n s Johannes ses bladende i evangeliebogen.
M o g e n s Sørensen blev begravet 11. maj 1676
u n d e r deltagelse af et større antal præster og

agtværdige m æ n d , h e r u n d e r borgmester Peder
Olufsen D a m s t r ø m i Lemvig. 3 9 Stenen lå 1894
vestligst i skibets midtgang, hvor M a g n u s - P e t e r sen foretog en delvis afskrift, der på nogle p u n k ter kan supplere det nu læselige. H a n anbefalede
stenen opsat sydligt på skibets vestvæg. Nu opsat
i m o d tårnets sydvæg, østligst.
†Gravsten. 1) 1700-50, over ukendte, alene kendt
g e n n e m Magnus-Petersens beskrivelse 1894. D e n
var af hvidgrå kalksten, »norsk marmor«, og målte 3 alen 15 t o m m e r x 2 alen 6 t o m m e r (ca.
2 2 5 x 1 4 0 cm). Skriftfelt i stor cirkulær bladkrans,
i h j ø r n e r n e »halvfigurer af evangelisterne«, og
i m e l l e m r u m m e n e udfyldende »barokke o r n a -
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Clausen Borgens indberetning 1766, der oplyser, at indskriften på Laurits Jensen W a d u m s
' u d h u g n e ligsten' viste overensstemmelse m e d
det meddelte. 1 1
†Muret gravkrypt. U n d e r korgulvet indrettedes
o. 1596 en begravelse for ejerne af Vadskærgård.
R u m m e t giver sig til kende derved, at korets
gulv er hævet fire trin over skibets, indtil 1973
var det hævet f e m trin. Ved restaureringen dette
år sås krypten som et dybt r u m , m u r e t af ret
store teglformater. I m i d t e n stod fire kvadratiske, m u r e d e piller, og i nordvæggen sås tre skifter
over gulvet en fladbuet niche til en luftkanal, der
m u n d e r ud i korets sokkel. 1596 overlod J ø r g e n
Friis til Vadskærgård kirkeværgen 'gamle mursten

Fig. 36. Gravsten nr. 5, o. 1656, over ...s Christensen
Kjær og hans hustru (s. 694). HW fot. 1999. — Grabstein
für ...s Christensen Kjær unci seine Ehefrau, um 1656.

menter« (formentlig storakantus). U n d e r skriftfeltet sås et k r a n i u m m e d knogler og over det et
noget større motiv, der beskrives således: »en d a n sende kvindelig Skikkelse, der griber et p h a n tastisk, firbenet D y r om dets Tynde Svanehals«.
Stenen lå 1894 i skibets midtgang nærmest k o r indgangen. D e n anbefaledes da opsat m o d triu m f v æ g g e n nord for k o r b u e n , m e n må snart efter være blevet kasseret.
2) O. 1755, over sognepræst Laurits Jensen W a d u m , *19. dec. 1706 i Aalborg, sognepræst for
T ø r r i n g og H e l d u m m e n i g h e d e r i 22 år og tre
måneder. 1734 g. 1° m. sin f o r m a n d s enke M e t te Bie, som d ø d e barnløs 1. marts 1735, g. 2°
m. Elisabeth M a r i e Elling, m e d h v e m han avlede otte b ø r n , der som m o d e r e n e n d n u levede.
Gravskriftens oplysninger er uddraget af en u d førligere levnedsskildring i efterfølgeren Marcus

Fig. 37. Gravsten nr. 6, o. 1676, over Mogens Sørensen,
forpagter på Vadskærgård og hans hustru,... Andersdatter (s. 694). HW fot. 1999. - Grabstein für Mogens Sørensen, Pächter des Vadskærgård, und seine Ehefrau, ...Andersdatter, um 1676.
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tværarme er m e d sølvbogstaver anført gravskrifter for Niels Balleby, * 1 7 . j a n . 1839, †18. sept.
1912, Christine Madsen, *3. nov. 1821, †5. jan.
1912 samt J e n n y Onsgaard. Siden 1956 i NM
(inv.nr. 2 8 4 1 - 4 3 / 1 9 5 6 ) .
†Begravelsesskjolde. Yderligere fire begravelsesskjolde fandtes o. 1900 stående på alteret (jfr. fig.
41).
Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 38), o. 1800, af
f o r m som en gravsten, på gravsted m e d et y n g re støbejernskors, der alene bærer navnet »M.
Fanøe« (se nr. 2). Gravstenen er af grå kalksten,
1 9 1 x 1 2 8 cm, og optages næsten helt af et stærkt
udvisket, todelt skriftfelt m e d rester af frakturskrift. E n kantende o r n a m e n t b o r t r u m m e r n e derst et groft u d h u g g e t k r a n i u m m e d knogler,
øverst vistnok en olielampe. I stenens h j ø r n e r

Fig. 38. Gravsted med kirkegårdsmonument nr. 1, en
gravsten fra o. 1800, og nr. 2, et støbejernskors fra o.
1850 over M. Fanøe (s. 697f.). HW fot. 1999.- Grabstätte mit Friedhofsmonumenten. Grabstein um 1800, und
Gußeisenkreuz für M. Fanøe, um 1850.

og kalk til gravkrypten', der da omtales som grav
for hans fader Godske Friis. 5 1792 nævnes, at der
imellem koret og skibet var en åben begravelse
i gulvet, som forvoldte trækvind, 4 0 og 1899 i n d sattes en lem i korgulvet ned til gravkælderen. 4
Fra k r y p t e n stammede en †kiste af fyrretræ, der
1922 var hensat stærkt medtaget på kirkeloftet.
D e n kaldtes da en 'rokokokiste' m e d gråt i blåt
malede o r n a m e n t e r og skriveskrift.
*Begravelsesskjolde (lyseskjolde). 41 1) 1889,af j e r n blik, ovalt, 3 1 , 5 x 2 6 cm, m e d k r o n e n d e kors og
sløjfer. Sort m e d påmalede egeblade og gulbrun
gravskrift i fraktur og skriveskrift over Else Villumsdatter Agger, *20. aug. 1810, †10. jan. 1889 i
T ø r r i n g . Siden 1956 i NM (inv.nr. 3 7 1 5 / 1 9 5 6 ) .
2)1893, som nr. 1, m e n lidt større, 3 3 x 2 6 cm;
en af sløjferne er b o r t k o m m e t . For N. C h r i s t e n sen Seiberg, *18. j a n . 1811, †27. dec. 1893. Siden
1956 i NM (inv.nr. 3 7 1 6 / 1 9 5 6 ) .
3-5) 1912, tre ens i f o r m af sorte papkors m e d
fløjlsbelagte forsider, 37 cm høje. På korsenes

Fig. 39. Kirkegårdsmonument nr. 4, o. 1872, over Dannebrogsmand Vill Jeppesen Søgaard og hustru, Birgitte,
f. Christensen (s. 698). HW fot. 1999. -Friedhofsmonument für Träger des Silbernen Kreuzes des Dannebrogsordens,
Vill Jeppesen Søgaard und Ehefrau, Birgitte, geb. Christensen, um 1872.
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giver skriftfeltet ved retvinklede indskæringer
plads for kvadratiske felter m e d småmotiver, bl.a.
en tulipan og vistnok en h j o r t .
2) O. 1850, et støbejernskors (jfr. fig. 38), fra o.

1850, der alene bærer en indskrift, m e d reliefversaler, »M. Fanøe«. Korset er glat m e d trekløverender, 81 cm højt, og står på samme gravsted som
nr. 1.
3) O. 1850, m e d indskriften »Gravsted Familien Nelle[mand]«. M o n u m e n t e t består af en cementplade, 1 7 2 x 9 2 cm, hvori er nedlagt en hvid
m a r m o r s t e n m e d s p æ r f o r m e t afslutning, 7 5 x 3 5
cm. H e r p å gravskriften i i n d h u g g e t antikva u n der kors og bladværk. Liggende øst for koret
s a m m e n m e d nr. 4-5.
4) (Fig. 39), o. 1872, over D a n n e b r o g s m a n d
Vill(um?) Jeppesen Søgaard, *6. jan. 1782, †26.
juli 1872 90/4 år gammel og Birgitte C h r i s t e n sen Søgaard, *30. sept. 1777 i G r ø n k j e r i Flønder, †8. jan. 1866 i Søgaard 88/4 år gammel. De
indgik ægteskab 16. jan. 1807 og levede lykkeligt s a m m e n i 59 år, velsignet m e d fem b ø r n , to
sønner og tre døtre, af hvilke en datter m o d t a ger d e m hisset. Støbejernsmonument af f o r m s o m
en gravsten, 1 8 5 x 1 2 1 cm, m e d stort reliefkors
og påsatte skriftplader af zink. 4 2 En profilkant
indfatter m o n u m e n t e t , h j ø r n e r n e har bladværk,
korset trekløverender og håndtryk i midten. O v e r
de vandrette korsarme r u m m e r smalle skriftplader ordene: » H e r u n d e r hviler støvet af«, mens
selve gravskrifterne meddeles på to h ø j ovale tavler u n d e r k o r s a r m e n e og en større rektangulær
tavle u n d e r korsets fod. Indskriften afsluttes m e d
gravvers. Liggende øst for kirken sammen m e d
nr. 3 og 5.
5) O. 1878, over Jeppe Christian Villumsen,
*12. j u n i 1807 i N ø r r e Søgaaard i T ø r r i n g ,
†16. dec. 1878 sammesteds. Støbejernsmonument af
f o r m s o m en gravsten, 1 8 8 x 8 9 cm, der stort set
f r e m t r æ d e r glat, bortset fra indskriftens reliefversaler. 42 O v e r indskriften ses et håndtryk, mens
et lille kors afslutter f o r n e d e n u n d e r et gravvers:
»Se Træets Løv, hvor det n e d f a l d e r / og visne
paa N a t u r e n s B u d , / Saa er vort Liv naar H e r r e n
Kalder,/ vi vandre maa af Verden ud«. M o n u m e n t e t ligger øst for kirken s a m m e n m e d gravm i n d e r n e nr. 3 - 4 .

KILDER OG HENVISNINGER

Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56f. Endvidere er benyttet:
Ved e m b e d e t . Synsprot. 1862ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. T ø r r i n g kirkes rgsk.
1584-1636 og 1654-82 (C K R B 468-69).
N M . Håndskrifter. R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærkværdigheder i det 19,de Aarhundrede I, 1843. F. Uldall, Om
de danske landsbykirker V, 1890, 318-23. Notebøger. Søren
Abildgaard VIII, 168. Indberetninger. J. B. Løffler 1879
(bygning og inventar). Magnus-Petersen 1894 (gravsten). Jørgen Malling 1913 og 1914 (altertavle). Niels
Termansen 1921 (inventar). Chr. Axel Jensen 1922 (inventar). Poul Jensen 1922 (prædikestol, kalkmaleri).
Mogens Larsen 1971 (inventar). R o b e r t Smalley 1973
(kalkmaleri). Olaf Hellvik 1973 (kalkmaleri). Kirsten
Trampedach 1975 (kalkmaleri). Anne-Mari Steimle
2000 (gravminder). Tegninger og opmålinger. Tegning af
romansk gravsten i R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærkværdigheder i det 19de Aarhundrede I, 1843, 114. Tegninger af fire romanske gravsten ved J. B. Løffler (1879).
Opstalt og snit af altertavle, tegning af detaljer (med
farveprøver) samt akvarel og kalke af ornamenter på
altertavlen ved Johannes Malling 1914. Tegning af indskrift på prædikestolen ved Poul Jensen 1922. Tryk af
plan, opstalter og snit af kirken samt forslag til våbenhus ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1970 og 1973.
Tværsnit af kirken ved Peter D u u n Andersen 2000.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Annelise Olesen. Tyske oversættelser ved
Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 2000.
1

Oldemoder 112.
Kronens Skøder III, 312.
3
LAVib. Retsbetjentark. Viborg Landstings skøde- og
panteprot., 29. aug. 1702.
4
Synsprot. 1862ff.
5
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Tørring kirkes rgsk.
1584-1636 og 1654-82 (C K R B 468-69).
6
Jfr. Olaf Olsen, Hørg, hov og kirke, 1966, 269.
7
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-06
(C 4.707).
8
I Thy og på Mors kendes adskillige sådanne lavtsiddende 'spedalskhedsvinduer', normalt vestligst i korets
sydmur ( D K Tisted 1062).
9
Resen 140-41.
10
Blandt sokkelkvadrene, der kun er anvendt i vest,
indgår en sten med rundstav, som næppe kan stamme
fra kirkens sokkel.
2
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Fig. 40. Klokke, 1506, tilskrevet Peter Hansen i Flensborg, støbt til ære for Treenigheden, Maria og Johannes D ø b e r e n (s. 692). HW fot. 1999. — Glocke, zugeschrieben
Peter Hansen in Flensburg, 1506. Ein Guß zu Ehren der Dreifaltigkeit, Maria und Johannes
dem Täufer.

11

LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4.774).
12
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
13
I skibet var der da et enkelt vindue m e d k u n et fag.
14
Jfr. også bagsidens arkadefyldinger, der bedst kan
forklares med, at man 1876 har haft rigeligt af disse for
hånden.
15
Johannes Malling angiver selv årstallet 1673 som
'noget tvivlsomt'. En overgang læste han det »1573«.
16
Lærredet er limet på fyldingens træ. På maleriet læses signaturen: »Nyt. 1914. Johs. Malling pinx«. Som
forlæg har Malling angiveligt brugt et epitafiemaleri i
Køge kirke.
17
Burde lyde »ex toto corde tuo« (af hele dit hjerte).
18
D e t må være fejlagtigt, når DaAtlas 824f. oplyser,

at tavlen skulle være skænket 1601 af O v e Lykke til
Vadskærgård.
19
N o t e 5. Bogens smuldrende papir vanskeliggør læsningen. 1611 læses bl.a. »Giffuitt Jørgen Fris y betaling
for thend thaffle y Kiercken X rix dir...«.
20
Johannes Malling angiver følgende om de f u n d n e
indskrifter: I postamentets felt afdækkedes det anførte
Johannescitat fuldt bevaret. I frisens nordre felt fandtes alt afskrabet, i syd læstes: »Død j e g vil vere dig...
f o r . . . helfuede j e g ... vere dig en pistilentze... oseæ
13«. På nordre sidefløjs bagside fandtes tilstrækkeligt
til at identificere Fadervor og endnu mere af citatet fra
Dåbsbefalingen. På søndre sidefløjs bagside f r e m k o m
lige n o k til at identificere Nadverordene: »...esus... i
den N a t . . . foraad... hukommelse...« osv., og bag på
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Fig. 41. Udsnit af kirkens indre set m o d øst, o. 1900.
L. Poulsen, Vejen fot. - Ausschnitt aus Kircheninnerem
gegen Osten, um 1900.

topflojene anedes kun rester af tre linjer med gylden
frakturskrift og ordet »Jesus«. Indb. 1914, i N M .
21
Se Ebbe N y b o r g , »Lektorieprædikestole og katekismusaltertavler. Om inventaranskaffelse i de sydvestjyske kirker i Reformationsårhundredet«, Tro og bilde i
Norden i Refonnasjonens århundre, red. Martin Blindh e i m m.fl., Oslo 1991, 23 lf.
22
Øjensynligt har han forud for udførelsen af sine m a lerier afskrabet alt ældre, hvilket forklarer Mallings
vanskelighed ved at finde spor af de oprindelige m a lerier.
23
Synsprot. (note 4) omtaler storfeltets motiv som
'Kristus ved Nadveren'. Ifølge Johannes Malling sva-

rede motivet til tavlens nuværende, m e n var blot ' e n d nu dårligere'.
24
Identifikationen af kildens »Tøring kirche« er noget
usikker. Se Sophie Brahes Regnskabsbog 1627-40, udg.
ved H e n n i n g Paulsen under tilsyn af j o h a n Hvidtfeldt,
Århus 1955,56.
25
Stenen er i nyeste tid forgæves eftersøgt og efterlyst.
26
Se under N ø r r e Nissum kirkes altertavle og prædikestol s. 654, 658 m e d n o t e r n e 51, 52, samt epitafium
i H e l d u m kirke s. 718.
27
Om stolen oprindelig havde haft underbaldakin, k u n ne ikke afklares 1922, da den oprindelige b u n d for
længst var udskiftet.
28
1971 er inderst konstateret lidt grønt direkte på træet.
29
På yderligere et nærbillede af prædikestolen (i N M )
læses dele af postamentets indskrift fra 1876 (antikva):
»...Guds Ord...det« (vel Luk. 11,28).
30
D e t er uvist, om det skete, og i givet fald, hvornår
resterne er forsvundet fra loftet.
31
På loftet ligger seks stolegavle og fem fyldingslåger
som skibets almindelige.
32
Planken, med rester af grå maling, er nu på kirkeloftet.
33 1918 overvejedes det at bekoste et pulpitur til et nyt
orgel (harmonium?). (Note 4).
34
Jfr. også Bjørn Poulsen, »Klokkestøberen«, Skalk 5,
1986, 26ff.
35
N o t e 11, DaAtlas 824f. og Nielsen 1894, 366.
36
R. H. Kruse, Nørrejyllands Mærkværdigheder i det 19 de
Aarhundrede I, 1843, 114. Manuskript i N M .
37
Løffler, Gravsten 13 (note) samt Tavle VII, fig. 40 med
nabotavler. Se også Hinrichsen, Grabsteine III, 779f.
38
Hinrichsen (note 37) antager, at stenen 1843 er overset af Kruse.
39
Nielsen 1894, 348.
40
DaKanc. 1792 F.47.
41
Jfr. S. Ellkier-Pedersen, »Offerlys og mindeskjolde«,
Vejle Amts Årbog 1982, 7-60.
42
Faye, Støbejernskors 65.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. NJP fot. 2000. — Südostansicht der Kirche.
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Trods sognets lidenhed (1801 k u n 58 indbyggere) er
kirken i R i b e Oldemoders liste o. 1350 sat til en relativt høj afgift af 4 sk. sølv, mens den ved landehjælpen
1524-26 var takseret til 8 mk. (jfr. s. 584f.). Sognet
var ifølge et sognevidne 1455 udskilt af modersognet
T ø r r i n g , idet H e l d u m kirke skulle være bygget af en
vis »Halli Byunde« (Bunde?), som også lagde j o r d til. 1
Oplysningerne, der også nævnes af præsten 1766, 2 er
vel delvis sagnagtige, m e n kan meget vel have en sand
kerne. I så fald har kirkegrundlæggeren været en stedlig storbonde eller måske en kongelig lensmand, idet
»Høldum« 1231 nævnes som et kongeligt gods, der synes at have udgjort en betragtelig del af sognet. 3 Om
en tidlig tilknytning til kongemagten vidner også et
romansk †kalkmaleri m e d en kongelig stifter (jfr. s.
709). For sogneudskillelsen, der i givet fald må være
sket med H e l d u m kirkes ibrugtagning ca. 1175-1200,
taler såvel sognets beskedne størrelse som dets geografi og det forhold, at H e l d u m så langt tilbage, som der

foreligger oplysninger, var anneks til T ø r r i n g . Anneksforholdet varede til 1968, da sognet blev lagt under
Lemvig pastorat.
D e t tidligt bevidnede forhold til kongemagten spores ikke i f o r m at senere kongelige patronatskrav, før
kirken m e d reformationen blev kongelig. Efter kronens bortsalg k o m den 1700 - sammen m e d T ø r r i n g
kirke (s.d.) — u n d e r M e t t e Christensdatter til Vadskærgård og hendes svigersøn, Jacob Lauridsen H o l m ,
sognepræst i Saltum (jfr. †altertavle). D e n fulgte herefter Vadskærgård m e d skiftende ejere, i hvert fald til
1766, 4 m e n var inden 1801 5 overgået til selvejer R a s mus Christensen, der dette år afhændede den til Jens
Breinholt til Sønder Vinkel. 1809 6 ejedes den af sognemændene, og kaldsretten tilhørte igen kongen. Kirken overgik til selveje 1934.
Kirkens regnskaber, 7 der er bevaret 1584-1682, indledes m e d en oversigt over 'tilstanden (udestående) gæld'
siden 1530 og giver et meget detaljeret billede af kir-
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kens administration. 8 — Sognepræsten, hr. O l u f C h r i stensen, udbetaltes 1630 4 sldl. 'til hans kollats og
vandring til R i b e at lade sig ordinere'. 9 U n d e r Torstenssonfejden 1643-44, 'da f j e n d e r n e havde landet',
m o d t o g kirken hverken jordskyld (lejeindtægter) eller tiende, og regnskaberne blev ikke revideret. 1654
i n d k o m der ingen kvægtiende, 'da pesten regerede'
(formentlig kvægpest). U n d e r svenskekrigene 1657-60
ødelagde 'de brandenburger' kirkens stige.
En påsat brand 19. nov. 1908 anrettede store skader
på kirken.
Et sagn bygger videre på traditionen om kirkens
grundlægger Halli eller Helle. H a n var en mand, der
boede på en stor gård, Ballegård, midt mellem Lemvig
og T ø r r i n g . Da der ingen kirke var i nærheden, gik
han i kirke i T ø r r i n g , m e n blev her m ø d t med tilråbene: 'der gik vor stumphalede herremand!' Så søgte han
Lemvig kirke, m e n her spyttede kordrengene på ham.
H a n rejste da til kong Valdemar på R i b e r h u s og bad
kongen om at måtte gøre et sogn af sine e j e n d o m m e
og bygge sig en kirke, og den blev opført 1366. Som

byggeplads udså han sig en stor k æ m p e h ø j , hvorfra
han k u n n e se alt, hvad han ejede, og her ville han også
stedes til hvile. H a n lod højen j æ v n e og byggede kirken på dens plads, og den blev kaldt Helles kirke, senere H e l d u m kirke. 10

D e t lille s o g n e r k l e m t i n d e m e l l e m L e m v i g o g
det gamle hovedsogn T ø r r i n g på en sådan m å d e ,
at det f o r e k o m m e r sandsynligt, at H e l d u m e n gang er udskilt af T ø r r i n g sogn. D e t er u d e n
e g e n t l i g e landsbyer, d e n æ l d r e b e b y g g e l s e v a r
p r æ g e t af store gårde: N ø r r e og S ø n d e r V i n k e l i
d e n n o r d r e del, o g K i r k e g å r d , Ø s t e r g å r d o g B a l legård i d e n søndre. K i r k e n ligger frit i det j æ v n t
bakkede landskab ved vejen m e l l e m L e m v i g og
H a r b o ø r . N æ r m e s t e nabo er et nyere beboelseshus og en maskinfabrik, tidligere k v æ r n f a b r i k .

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000, sammenstykket af fem forskellige kort, hvoraf afsnittet m e d kirken (Sønder og
N ø r r e Vinkel) er målt 1817 af C.Trolle og kopieret af Søderberg 1867. På kortet ses nord for kirken Kirkegård
og øst for denne Østergård og Ballegård. Tegnet af Jørgen W i c h m a n n . — Katasterkarte, aus fünf verschiedenen Karten
zusammengestückt. Der Abschnitt mit der Kirche (Sønder und Nørre Vinkel) wurde 1817 vermessen und 1867 kopiert. Auf
der Karte ist nördlich der Kirche der Hof Kirkegård sichtbar. östlich davor die Höfe Østergård und Ballegård.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra nordøst. Odense Luftfoto 1958. KglBibl. - Luftaufnahme von der Kirche, Nordostansicht,
1958.

Kirkegården, der hegnes af stendiger, har bevaret
sine gamle skel, således s o m det fremgår af m a trikelkortet 1817 (fig. 2).
Oldtidshøj(?). Kirken er rejst øverst på en b a k k e k a m (jfr. fig. 3), der synes yderligere forhøjet
og d e r m e d k u n n e være en u d j æ v n e t gravhøj, således som det fortælles i ovennævnte sagn. Terr æ n f o r h o l d e n e søgtes afklaret 1965 i forbindelse
m e d udgravningen til en varmeledning fra kirkegårdens vestside til kirkens vestende, og en f o r sigtig konklusion blev da, 'at m e g e t taler for, at
den lille høj, kirken ligger på, er kunstigt opbygget'. 1 1

'ligport') synes at have stået på o m t r e n t samme
plads, idet hovedindgangen dog fandtes i nord.
H e r lod kirkeværgen K n u d Gregersen og hustru
A n n e Georgsdatter 1642 opsætte 'en stor stette
(port) af godt fast e g e t ø m m e r ' s o m betaling for
gammelt altersølv. Porten var — som også en ældre p o r t — tækket m e d træ. 7
Et graverhus m e d kontor, toiletter og redskabsr u m er 1984 o p f ø r t sydøst for kirkegården (ark.
Svend Aage Jensen). D e t er en hvidtet, teglhængt
bygning m e d afvalmede gavle i n o r d og syd. Et
†redskabshus inden for vestdiget blev nedrevet
samme år.

Kirkegårdens indgange består af p o r t e i nord og
syd og en låge i vest, lukket m e d hvidmalede fløje fra 1970'erne. H o v e d i n d g a n g e n er i dag i syd
m e d adgang fra en asfalteret parkeringsplads. Æ l dre, t ø m r e d e †indgange (1862 5 to 'stenter' og en

En tømret klokkestabel (jfr. fig. 6), hvidmalet og
m e d tag af bly, er rejst vest for kirken 1984 (ark.
Svend Aage Jensen). Et †klokkehus (fig. 10), n o r d vest for kirken, var opført 1910 efter tegning af
ark. H o t h e r Paludan, m e n blev nedtaget igen o.
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Fig. 4. Plan 1:300. Tegnet af MN 2000 efter opmåling
ved H o t h e r Paludan 1909.— Grundriß.

1929. 5 Det var en traditionelt udformet t ø m m e r konstruktion med pyramidetag og med motiver
hentet fra norske stavkirker, således rundbuede
småvinduer 1 2 (jfr. også klokkeophæng i vestgavlen).
BYGNING
D e n lille kullede kirke er en romansk kvaderstenskirke fra ca. 1175-1200, bestående af kor og skib. Efter
branden 1908 blev store dele af koret fornyet, og ved
skibets sydside opførtes et våbenhus, fornyet 1965.
Klokken hang indtil 1910 og atter efter 1929 i et o p h æ n g i vestgavlen. O r i e n t e r i n g e n har en mindre afvigelse m o d syd.

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
af Peter Duun Andersen 1999 og tegnet af MN 2000.
— Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

Kvaderstenskirken, der er godt 21 m lang, er rejst
over en sokkel med skråkant. Planen er afsat med
rette vinkler, og skib og kor holder samme h ø j de. Arkitektonisk mest interessant er triumfvæggen, der smykkes med en profileret sokkel og har
sidealternicher (jfr. ndf.). Der er brugt 11 skifter
kvadre i både kor og skib, m e n der er ikke forbandt mellem de to afsnit, idet det nederste skifte i koret er noget højere (53-54 cm) end det
tilsvarende i skibet (42-43 cm). Som vanligt er
de største formater brugt i de nedre skifter, dog
er 5. skifte i skibets vestmur særlig højt, og det
gælder også samme skifte mellem nordvesthjørnet og norddøren. Koret, hvis gavlmur var omsat
1663, blev på det nærmeste nyopført fra g r u n den 1910. Også skibets vestgavl (jfr. fig. 7d) er
stærkt forstyrret; her er der i øverste halvdel indsat en halv snes groft tilhuggede kampesten, som
springer 5-10 cm frem fra murplanet. Det er ikke umiddelbart muligt at give en forklaring på
disse udkragede sten, som sidder spredt i forhold
til hinanden.
Der er bevaret et enkelt vindue i skibets nordside, mens to vinduer i koret, det østre og nordre,
er rekonstrueret 1910. De monolite overliggere,
der er falsede på oversiden, er hhv. ophugget og
helt fornyet. Forud for branden 1908 var åbningerne tilmuret med tegl, og korets østvindue var
kun erkendeligt i det indre, hvor det stod som en
lille niche. F. Uldall bemærkede under sit besøg
i kirken 1887, at overliggeren i skibets nordvindue m e d udhuggede fuger var delt i fire kilesten, som tilsammen udgjorde et falsk stik. Kirken
havde efter hans formening oprindelig k u n haft
fem vinduer: tre i koret og et i hver af skibets
langsider.
Af dørene fremtræder den nordre som retkantede nicher ude og inde. 13 Åbningen hæver sig
over soklen 14 og dækkes af stenbjælker, hvoraf
den ydre er brækket i to dele. Karmene, også de
indvendige, er af rejste kvadre. Syddøren er flyttet m o d vest, muligvis 1862 (jfr. ndf.). Det gamle dørsted, der indvendig er tilmuret med tegl,
spores udvendig kun svagt. — Som det også var
tilfældet i Tørring, var der indtil nyeste tid u m i d delbart adgang til kirken uden våbenhus. M e n
selvom kirkegårdens hovedindgang var i nord,
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Fig. 6. Kirken set fra sydvest. Jesper Weng fot. 2000. — Südwestansicht der Kirche.

synes norddøren at være blevet tilmuret på et
tidligt tidspunkt, måske allerede i middelalderen,
idet de ældre regnskaber konsekvent taler om
'kirkedøren', 1648 entydigt om 'døren på kirkens søndre side'. 7
Indre. D e n rigt udstyrede triumfvæg (fig. 7f, 14),
hvis korbue flankeres af sidealternicher, er trods
ændringer og ødelæggelser bevaret i sine hovedtræk. Den er af tildannede granitkvadre, som vist
oprindelig nåede næsten til loftsbjælkerne, 15 m e n
som 1910 erstattedes med tegl i væggens øverste tredjedel. Koråbningen er nederst udstyret

med en profileret sokkel (jfr. s. 598, fig. 2), som
er ført om på vestsiden og oprindelig har prydet
denne helt til hjørnerne. Korbuen, hvis vanger
og rundbuede stik også er af kvadre, smykkes af
omløbende, affasede kragbånd.16 Af de halvcirkulære, rundbuede sidealternicher er den søndre rekonstrueret i tegl 1910, efter at den gamle niche
var ødelagt i 1500'erne ved en gennembrydning
fra koret til prædikestolen. D e n nordre bue, derimod, har bevaret sit rundbuede stik, dannet af
seks kilesten. D e n k r u m m e bagvæg og halvkuppelhvælvet er formet af marksten, hvis pudsede
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Fig. 7a-f. Opmåling af kirken efter branden 1908 ved Hother Paludan. 1:300. a. Opstalt af kirkens sydside, b. Opstalt
af kirkens nordside. c. Længdesnit set mod nord. d. Opstalter af vest- og østgavl. e. Plan. f. Tværsnit gennem skib
og kor set mod øst. — Vermessung von der Kirche nach dem Feuer 1908. a.Aufriß von Südwand.. b.Aufriß von Nordwand.
c. Längsschnitt nach Norden. d. Aufrisse von West- und Ostgiebel. e. Grundriß.f. Querschnitt durch Schiff und Chor gegen
Osten.

flade d a n n e d e b a g g r u n d for interessante, r o m a n ske †kalkmalerier (jfr. ndf.).
De øvrige vægge er af rå kampesten, 1 7 der dog
i koret k u n er bevaret nederst i langsiderne, mens
hele østvæggen og de øvrige overvægge er af
gule, pudsede mursten. Også korets vestvæg er
o m m u r e t i tegl, bortset fra en smal stribe ved k o r buens sydside, indtil vederlagshøjde. R u m m e n e
dækkes af trælofter, hvis bjælker er fornyet 1910.
Gavltrekanten i skibets østende er fornyet 1910,
den vestre er o m m u r e t i tegl i 1600'erne. K o rets og skibets østre †gavltrekanter var før branden
af store, rå marksten, korgavlen udvendig dog til

dels af tegl. I gavlen mellem kor og skib var 1642
b r u d t en †loftsdør. 7
Ændringer og tilføjelser. Kirken har i hovedtrækkene bevaret sin romanske skikkelse.Væsentligste
æ n d r i n g e r f o r u d for branden 1908 var — bortset
fra dørene — udvidelsen af sydsidens vinduer i
senmiddelalderen, og sandsynligvis samtidig h e r m e d tilmuringen af v i n d u e r n e i nordsiden og i
korgavlen. De tre †vinduer i syd stod f o r u d for
b r a n d e n 1908 s o m fladbuede, falsede åbninger,
indfattet i tegl og m e d r a m m e r af træ.
Vedligeholdelse og istandsættelser i ældre tid. 1614
genopsattes nedfaldne kvadre i skibets nordside,
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Fig. 8. Valfart til den udbrændte kirke med skolebørn og konfirmander siddende på syddiget. Foto i KglBibl.
— Wallfahrt zu der ausgebrannten Kirche: Schulkinder, Konfirmanden und Konfirmandinnen auf dem südlichen Friedhofs-

og to karle hjalp m u r e r n e m e d at løfte 'de store
h u g n e sten i vejret'. Trods denne og flere andre
reparationer i første halvdel af 1600'erne betegnedes kirken 1653 som 'meget brøstfældig', formodentlig på g r u n d af det lille sogns ret beskedne
indtægter. K n u d Gregersen overtalte i sin tid som
kirkeværge (1636-45) i flere tilfælde håndværkerne til at arbejde u d e n kost, idet kostpengene
i stedet blev foræret til kirken 'for hendes armods skyld'. Han lod foretage en omfattende fornyelse af lofter og tagværk

1642,18 da de var i en

meget ringe forfatning: Bjælkerne over 'altergulvet' (koret) og langt ned i skibet var formuldede,
'spareværket og overrejsningen' (dvs. tagværket)
var sunket ned, og 'det ganske kirkeloft var så
forrådnet, at det ikke k u n n e holde at gå på'. D e r
indkøbtes t ø m m e r ('sparer og korsbånd') til tagværket, en mast til ' h a m m e r og opstander' u n d e r
bjælkerne i koret og 9 dusin 'deller af rød fyr' til
'himle og loft'. 1 9 Hertil k o m m u r e r - og blytækkerarbejde, så i alt syv håndværkere 2 0 var beskæftiget ved kirken. — 1648 omsatte Jens m u r m e s t e r

i Ellerbæk 21 korets sydside, og 1663 omsattes også korets østende (Peder murmester i Lemvig).
D e n n e reparation blev mindet ved †jernankre m e d
årstallet »1663«, der stod at læse på korgavlen indtil 1909.— Af materialerne hentedes den brændte
kalk til b r u g for mørtel som oftest i Daugbjerg,
m e n 1614 og 1627 også i Mønsted, og 1654 k ø b tes kalk af 'en m a n d fra Mariager'. 2 2
Tagbeklædning. Hele kirken er igen tækket m e d
bly, idet kor og våbenhus, der tidligere var tækket m e d tegl, 1965 også fik blytag. Tagsten n æ v nes første gang 1627 og da k u n på den vestre
del af skibets nordside. Efter tømmerets fornyelse
1642 tækkede man m e d både bly og tegl, som
på skibets nordside blev suppleret m e d brædder,
fordi tagstenene ikke rakte til. 1649 indkøbtes
bly i både Holstebro, R i n g k ø b i n g og Lemvig, og
Jens Hansen blytækker 2 3 'omstøbte og oplagde'
49½ skippd. nyt og gammelt bly på kirken, hvor
der fortsat var tagsten på en del af skibets n o r d side. O m s t ø b n i n g e n foregik i Vinkel, og der b e taltes for leje af Lemvigs skippundvægt 'for at
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Fig. 9. Kirken under genopbygning 1909. Foto i KglBibl. — Die Kirche während dem Wiederaufbau, 1909.

veje det nye og gamle bly 7 før og efter at det
blev omstøbt'. En Jens blytækker (den samme?)
arbejdede igen på kirkens sydside 1663, og i den
forbindelse blev der gravet en ny grav 'at smelte
blyen i'. — 1862 var der blytag på skibet og tagsten på koret. 5
†Forhal i skibets vestende ('skillerum, våbenhus'). I den sidste generation inden branden var
vestenden afskilret fra selve kirken ved en trævæg, opsat 1862 og atter nedtaget 1909. Væggen, der i midten indeholdt en lille dør, ønskedes
1863 malet med 'perlefarve'. 5 Det er muligt, at
syddørens flytning er foretaget samtidig med indretningen af dette rum, hvis døren da ikke allerede var flyttet forinden. 2 4 Over døren var der
1862-1909 et lille vindue.
Ved branden 19. nov. 1908 25 ødelagdes korets
loft og tegltag, som styrtede ned. Et ekstraordinært syn 7.dec. konstaterede, at korets vægge og
triumfmuren var molesteret af varmen, og at også dele af loftet og tagværket i det blytækkede

skib var beskadiget. 5 Arbejdet med kirkens genopbygning blev overladt til arkitekt H o t h e r Paludan, som leverede to sæt detaljerede tegninger,
der dels viste den brandlidte kirke (jfr. fig. 7),
dels gav forslag til dens istandsættelse. Ved genopbygningen i 1909-10 26 (jfr. fig. 9) genrejstes korets mure af kvadre, der udvendig førtes helt til
tagspidsen; indvendig blev væggene som nævnt
muret af gule mursten. Korets romanske vinduer
blev rekonstrueret i øst og nord, mens de teglindfattede vinduer i korets og skibets sydside afløstes af romaniserende rundbuede og smigede
åbninger, hugget i granit og med jernsprosser.
Det lille, blytækte våbenhus ved skibets sydside
er opført 1966 efter tegning af ark. Poul Hansen
og Ib Lydholm. Det afløste et teglhængt †våbenhus af samme størrelse, bygget 1910 af ark. H o ther Paludan.
Med genopbygningen 1909-10 fik kirken i det
store og hele det udseende, den har i dag. Ved
en hovedrestaurering 1965-66 (ark. Poul Hansen og
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Ib Lydholm) fornyedes som nævnt våbenhuset,
og koret blev tækket m e d bly, så hele kirken nu
er blytækt. Kvaderstensmurene står i blank mur,
hvidtet er f o r u d e n våbenhuset k u n den vestre
gavltrekant og m u r k r o n e n i skibets sydside. Indvendig er væggene hvidtede m e d undtagelse af
korbuen, og bjælkelofterne er malet røde. I korgulvet ligger ferniserede Ølandsfliser, i midtgangen
gule mursten, og under bænkene er der trægulv.
Et lille t ø m r e t klokkeophæng i skibets vestgavl
er genopsat o. 1929, 5 efter at klokken fra 1910
havde hængt i et †klokkehus på kirkegården (jfr.
ovf.). Et ældre †klokkeophæng på samme sted (jfr.
fig. 7d), der blev nedtaget 1910, omtales 1862 5
som 'et træhus på vestre ende af kirken'. K l o k kens anbringelse i kirkens vestende rækker langt
tilbage, u d e n at det helt kan afgøres, hvordan den
var hængt op. 1766 4 h a n g den i et †glamhul i
vestgavlen, og regnskabernes omtale af et ' k l o k keværk' (1588) eller 'klokkehus' (1594) refererer
sandsynligvis til en t ø m r e t klokkestol i l o f t s r u m met. 1642 indkøbtes således 'en stor mast (stolpe) til den nederste (vestre) bjælke i kirken, som
klokkeværket står på'. 7
Opvarmning. En †kakkelovn, f o r m o d e n t l i g anskaffet kort før 1900, var opstillet ved skibets
n o r d v æ g m e d skorstenen i selve r u m m e t . D e n
flyttedes 1910 til vestvæggen og afløstes 1965 af
et varmeanlæg m e d k e d e l r u m i redskabshuset i
kirkegårdens vestre del.

Fig. 10. Forslag til tømret †klokkehus ved H o t h e r Paludan 1909 (s. 703). - Entwurf zu einem aus Holz gebauten
†Glockenhaus, 1909.

Danmarks Kirker, Ringkøbing amt

Fig. 11. Indre set m o d vest. Jesper W e n g fot. 2000. —
Kircheninneres gegen Westen.

†KALKMALERIER
I forbindelse m e d b r a n d e n 1908 f r e m k o m i triumfvæggens nordre sidealterniche en kalkmalet
u d s m y k n i n g fra romansk tid, ligesom der ved u n dersøgelser de næstfølgende år og 1965 er k o n stateret enkelte senere malerirester. Alt er atter
overkalket.
1) (Fig. 12) 1175-1200, i triumfvæggens n o r dre sidealterniche, der k u n blev delvis afdækket.
S o m det fremgår af fotografiet, der er h o v e d kilden til vor viden om maleriet, sås i nichens
b u n d en stor fremstilling af Majestas D o m i n i på
et rigt udsmykket tronsæde m e d r u d e m ø n s t r e
og en snoet bort. Af hovedet viser fotografiet
det meste af ansigtet, skægget, et fyldigt hår samt
korsglorien, ved siden af hvilken der i syd anes
et Georgskors. I øvrigt fremgår, at hovedsagelig
motivets søndre del var bevaret, således en stor
Livets Bog, der holdes vidt åben f r e m og hviler
på figurens venstre knæ, h v o r u n d e r der løber
langsgående klædefolder ved u n d e r b e n e t . I ni-
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Fig. 12. Alterniche med †kalkmaleri fra 1175-1200, Majestas Domini med Paulus, der får overdraget loven (Traditio
Legis). Forneden en kongelig stifter, der præsenteres af Kristus (s. 709). Eigil Rothe fot. 1908. - Altarnische mit
†Wandmalerei i 175-1200. Maiestas Domini mit Paulus, dem das Gesetz übergeben wird (Traditio Legis). Unten ein königlicher Stifter, der von Christus vorgestellt wird. Bildaufnahme 1908.
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chens søndre side står en helgen med glorie,
formentlig Paulus, som bøjer hovedet og foran
brystet holder et hvidt skriftbånd eller en skriftrulle. Foran hans ben flyver en firvinget engel,
der synes at skulle forstås i sammenhæng med et
stifterbillede nedenfor ved majestasfigurens fødder. Her aner man forrest en formentlig knælende konge med bøjlekrone og umiddelbart bag
ham en Kristusfigur, der har tydelig korsglorie,
og som åbenbart løfter hænderne som for at velsigne eller anbefale kongen. Endelig viser fotografiet på nichens forkant i syd et stykke af en
knækbort, der åbenbart må have omsluttet hele
nichen.
Det må antages, at sydsidens stående helgen
som pendant i nord har haft Peter med nøglerne, og at motivet således har været nøglemagtens og bogens overdragelse til den kristne kirke
i skikkelse af de to apostelfyrster. Motivet er ikke
usædvanligt herhjemme, 2 7 men dets plads i en sidealterniche er enestående, idet man her snarere
ville forvente et billede af Maria eller en anden
helgen. Formentlig er forklaringen, at nichens
alter har været indviet til Kristus eller 'Drotten'.
At det et stiftet som led i sjælekulten for en
af landets konger, må være åbenbart og understøttes derved, at Heldum 1231 nævnes som
krongods (jfr. historisk indledning). 28 M e d m i n dre Halli Byundes indsats som kirkens stifter ligger før kronens erhvervelse af Heldum, kan han
tænkes at have haft en rolle som kongelig lensmand både i iværksættelsen af kirkebyggeriet og
af den kalkmalede udsmykning.
Hvilken konge, der var afbildet, kan vanskeligt afgøres på grund af maleriets usikre datering.
Det har vel nok sit nærmeste sidestykke i Ferring kirke (Vandfuld hrd.), hvis fremstillinger har
samme 'tegneriske karakter', og som Poul N ø r lund daterer 1150-1200. 29 Kongens krone med
tre bøjler svarer ikke ganske til kronerne i Ferring, men er i øvrigt velkendt i 1100'ernes j y ske kunst; således ses den på de gyldne altre
fra Lisbjerg og Ølst samt på stenmesteren ' H o r ders' østjyske kirkeportaler. 30 Selv om adskillige
træk i malerierne peger tilbage mod første del
af 1100'erne, må en nok så sandsynlig datering
være 1175-1200. 31

2) O. 1600. Anført 1910 som 'ganske enkelte
løstsiddende klatter hvidtekalk, renaissanceløvværk'. 32 Til samme udsmykning hørte rimeligvis
en med sort kontur malet søjle på søndre del af
skibets vestvæg, konstateret 1965.

INVENTAR
Oversigt. Samtidig m e d den romanske bygning er alene granitdøbefonten, mens en interessant klokke med
indskrift »Ave Maria« må dateres o. 1275. Kirkens ø v rige historiske indretning, der især stammede fra renæssancetiden, blev stort set ødelagt ved branden 1908.
D e n har hovedsagelig skånet det værdifulde altersølv,
som ifølge indskrift er skænket 1623 af ridefoged på
Bøvling, K n u d Gregersen, og A n n e Gregorisdatter,
N ø r r e Vinkel, samt alterstagerne fra o. 1700 og dele af
stoleværket fra 1825-50.
Indretning, farvesætning og istandsættelser. Kirkens indre præges af nyindretningen 1909 og mindre forandringer ved indvendige istandsættelser 1963-65 og
1988. Alteret bærer et maleri, Getsemane, udført 1909
af Niels Bjerre, den samtidige prædikestol har enkle
renæssanceformer, og 1800'ernes stader er i hovedsagen fornyet 1963-65. Senest er alt 1988 blevet farvesat
i gråt m e d lidt hvidt og forgyldning samt mørkegrønt
på alterbordet, stolestaderne og orglet, der er leveret
1974 af T h . Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby.
Indretningen frem til 1908, der belyses af kirkens
righoldige regnskaber, fremgår af et interiørfoto og en
møbleret plan (fig. 7c, 17). Branden fortærede en †altertavle fra 1590, en †prædikestol fra 1608 og dele af
1800'ernes stolestader, mens en †lysekrone fra 1600
smeltede tillige m e d et †dåbsfad.

Alterpartiet, fra 1909, er udført efter tegning af
arkitekt Hother Paludan. Alterbordet er et panelværk affyr, 78x168 cm, 100 cm højt, prydet af
felter og nederst en omløbende tovstav, der skal
lede tanken hen på et gyldent alter. I forsidens
centrale mandorlafelt er malet et gyldent Jesumonogram. Rammeværket står gulgråt, felterne
grå, profilerne grønne ligesom tovstaven.
†Alterbord, romansk, muret af granitkvadre, ca.
130x90 cm, 100 cm højt. Bordet, der stod ca.
50 cm fra østvæggen, eksisterede indtil branden
1908 (jfr. fig. 7).
†Alterklæder. 1638 skænkede Knud Gregersen
og Anne Gregorisdatter (jfr. altersølv) et alterklæde af lærred, og 1650 blev et lignende givet af
Iver Knudsen, Vinkel. 7 Et alterklæde med guld-
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Fig. 13. Alterparti 1909 med maleri, Getsemane, af Jens
Bjerre (s. 711f.). Jesper W e n g fot. 2000. — Altarpartie
1909 mit Gemälde, Ölbergszene, von Jens Bjerre.

kors og kantende guldgaloner fra 1885 ses på et
interiørbillede o. 1900 (fig. 17). 5
Alterprydelsen

(fig.

13)

er et maleri fra

1909,

Getsemane, udført af Niels Bjerre i olie på lærred. Billedet er indsat i en samtidig, tavleagtig
opbygning i skønvirkestil, hvis predella prydes af
aks og druer, mens et kronende topstykke r u m mer en Helligåndsdue. Bemaling i gråt med lidt
hvidt og forgyldning.
†Altertavle, 1590, af enkel tidlig luthersk type
med bevægelige sidefløje (fig. 17). Tavlen havde
lav predella, storstykke med kronende trekantgavl og kuglespir samt to tilsvarende, smallere
sidefløje. I forbindelse med tavlens anskaffelse
1590 anfører regnskabet bl.a. køb af syv 'savdeller til en tavle på alteret', vognleje, kost og løn
i otte dage til to snedkere samt særskilt betaling

til en snedker, der satte 'krone på samme tavle'.
Herefter holdt man en maler på kost og løn i
16 dage, hvorpå en snedker fik betaling for 'to
opstandere at fæste tavlen på'. 7 Tavlen må have
faet en større istandsættelse 1706, da det senere
i århundredet hed sig, at altertavlen var »bekostet 1706 af da værende Kirke-Eier Laurids Jacobsen Holm, Sognepræst i Saltum« (fejlafskrift
for Jacob Lauridsen Holm). 3 3 Rimeligvis var det
malerier fra denne istandsættelse, der 1766 blev
beskrevet som »Christum staaende for Pilato«,
hans lidelse og opstandelse. 4 H e r m e d skal rimeligvis forstås, at Korsfæstelsen ('lidelsen') var
malet i storfeltet, Kristus for Pilatus på nordre
sidefløj, og Opstandelsen i den søndre. 1845 fik
tavlen de malerier, der eksisterede o. 1900 (jfr.
fig. 17), og som var udført af en maler i L e m vig. 34 I storfeltet sås Kristus, der velsigner vinen
og brødet, siddende bag et stort nadverbord med
hvid dug. I baggrunden sås et lille vindue med
Helligåndsduen og derover et stort hængedraperi. Sidefløjene havde malerier af apostlene Jakob (i nord) og Simon, stående på store plinte
med deres navne i sort skriveskrift. I storstykkets
gavle læstes med hvid fraktur: »Jeg er Veien og
Sandheden og Livet«. D e n n e indskrift kan være
k o m m e t til eller være opmalet 1877, da tavlens
rammeværk blev egetræsmalet og 'kuglerne' forgyldt. 5 1894 kaldtes tavlen for et »i alle Henseender smagløst Arbejde«. 35
Altersølvet fra 1623 skadedes stærkt ved brand e n 1 9 0 8 . A f kalken (fig. 15), 1 5 c m h ø j , e r k u n

foden i behold, nært beslægtet med Holstebro
kirkes *kalk fra 1622 (s. 247). Foden er sekstunget, stejlt opdrevet imod skaftet og smykket med
akantusløv på nopret bund. På den brede fodplade ses en prikgraveret indskrift i skriveskrift fra
1793: »Denne Kalckes Brøstfældighed har Rasmus Chrestensen Bieregaard A n n o 1793 ladet reparere«, mens den oprindelige giverindskrift er
anført med versaler på fodens underside (fig. 16):
»Anno 1623 hafver Knvd Gregersøn och Anne
Gregoris dater gifvid denne Kalck och Disch til
Gvds Erre til H e l d o m Kier[ke]«. De 1909 fornyede dele er et cylinderskaft med flad kugleknop (atter fornyet i samme f o r m 1993) samt
et halvkuglebæger med graveret kors på siden.
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Fig. 14. Indre set m o d øst. Jesper Weng fot. 2000. — Kircheninneres gegen Osten.

Ligeledes fornyet 1909 er disken, tvm. 12,5 cm,
der fremtræder glat m e d cirkelkors på fanen og
bærer Københavnsmærke.
Som Knud Gregersen og Anne Gregorisdatter
skænkede altersølvet, vejede det ifølge kirkens
regnskabsbog 24 lod, en oplysning, der vedføjes
ordene: 'for hvilken deres foræring Gud dem
og deres børn vil rigeligen belønne'. 7 D e n med
indskrift mindede reparation 1793 var led i en
istandsættelse af kirken og dens udstyr. 36 Efter
branden 1908 fandtes kalk og disk 'som en klump

sølv', idet kalkens fodstykke dog var næsten intakt. 37 En istandsættelse af altersølvet er foretaget
1993 ved guldsmed Ebbe H j o r t Gettrup. 5
†Altersølv. 1584 måtte en guldsmed 'færdige'
noget ved kalken, og 1593 betaltes »for Kalckien
att giøre Reijen«. D e n n e kalk med disk nævnes
endnu 1629, da en guldsmed betaltes for 'den
gamle kalk at gøre færdig'. 7 1631 erhvervedes
sættet af Knud Gregersen og Anne Gregorisdatter, der 1623 havde skænket kirkens nuværende
altersølv, og som nogle år senere skænkede det
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blågråt stentøj, 18 cm høj, i enkel f o r m m e d et
gyldent kors på siden.
Alterstager, o. 1700, 54 cm høje. F o d e n er k l o k k e f o r m e t , skaftet cylindrisk m e d et nedre vaseled. Lysetornene er fornyet i j e r n . Efter b r a n d e n
1908 fandtes begge stager k n æ k k e d e og m e g e t
medtagne, m e n lod sig dog istandsætte. 37 Et sæt
†alterstager købtes 1596 og kaldtes i inventariet
1638 for 'store'. 7
En syvstage fra 1920 bærer på f o d e n indskrifterne: »Gud til Ære« og »Til m i n d e om G e n f o r eningen 1 5 / 6 1920«.

Fig. 15. Altersæt, skænket 1623 af Knud Gregersen og
Anne Gregorisdatter, skaft, knop, bæger og disk fornyet
efter branden 1908 (s. 712). Jesper Weng fot. 2000. Altarsatz, gestiftet von Knud Gregersen und Anne Gregorisdatter, 1623. Schaft, Knauf, Cuppa und Patene erneuert
nach dem Feuer 1908.

gamle til R o m kirke. I d e n n e forbindelse oplyses, at den gamle kalk og disk vejede 14 lod og
var af 'hvidt sølv, som er tynd og næsten f o r b r u g t ' . K n u d Gregersen lovede 1631 at betale for
sættet og anvende p e n g e n e på kirkens bygning
eller anden f o r n ø d e n h e d ; de blev 1642 brugt på
en ny 'stette' (jfr. kirkegård). 7
Oblatæske, o. 1875, af sort porcelæn m e d guldkors, fra B i n g & Grøndahl. Alterkanden er ny, af

Fig. 16. Alterkalk, 1623, fodens underside med stiftelsesindskrift (s. 712). Jesper Weng fot. 2000. - Kelch,
1623. Stifterinschrift an der Unterseite des Fußes.

†Alterbøger. 1614 købtes en alterbog, 1635 en
ny bibel, 'som skal altid blive hos f o r n æ v n t e kirke', og som anføres i inventariet 1638 s o m en
bibel 'af den sidste tryk'. Atter 1673 købtes en
alterbog. 7
Messehagler, to nyere, den ene rød, den anden
grøn, u d f ø r t af væver Lene Abildgård K n u d s e n .
†Messehagler. 1595 anskaffedes en messehagel af
rødt fløjl m e d guldkniplinger, som »Matz B l o c h gordt« havde forpligtet sig til at forskaffe til
kirken. I inventariet 1638 anføres en g r ø n fløjlshagel, 7 1791 var messeklæderne u n d e r reparation, 3 6
og 1907 anskaffedes en ny hagel af silkefløjl. 5
Alterskranke, 1909, af fyr, halvcirkulær m e d u d savede balustre. Gråmalet m e d g r ø n håndliste,
knæfaldet m e d gråt betræk. D e n tidligere †alterskranke var fra m i d t e n af 1700'erne, opsat tværs
over korgulvet, m e d låge m i d t f o r og udsavede
balustre (jfr. fig. 17).
Døbefont (fig. 18), romansk, af rødlig granit,
95 cm høj, tilhørende den nordvestjyske type
(Mackeprang, Døbefonte 156ff.). Søjlebasefoden
har skarpe h j ø r n e k n o p p e r , skaftet er kraftigt m e d
o m l ø b e n d e vulst, og k u m m e n er halvkugleformet, tvm. 85 cm. Dens underside har en krans
af bægerblade, siderne prydes af overgribende
cirkler, og m u n d i n g s r a n d e n har en attisk profil,
hvis øvre rundstav er erstattet af platte. Å b n i n gen er forsynet m e d lågfals, f o r d y b n i n g e n harmonisk. D e r ses spor af n o g e n o p h u g n i n g , især
på k u m m e s i d e r n e . 1884 ønskedes 'malingen på
d ø b e f o n t e n fuldstændig f j e r n e t ' . 5 Før b r a n d e n
1908 stod f o n t e n i korets n o r d v e s t h j ø r n e (jfr. fig.
7). 37 D e n blev ret skadet ved b r a n d e n og måtte
derefter sammenholdes af et j e r n b å n d , der atter
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Fig. 17. Indre set m o d øst o. 1900. L. Poulsen, Vejen fot. — Kircheninneres gegen Osten, um 1900.

er f j e r n e t ved en istandsættelse 1963. Siden 1909
i skibet foran nordre sidealterniche.
Dåbsfad, nyere, af messingagtig legering, tvm.
43 cm, glat m e d halvrund fordybning. 1879 anskaffedes et †dåbsfad, der havde 'messingdækken'
(låg) m e d knop, 5 og som smeltede ved b r a n d e n
1908. Dåbskande, o. 1860, af tin, 32 cm høj, m e d
kuglekorpus og korskronet låg. Et †fontelåg anskaffedes 1605; regnskabet anfører t ø m m e r , savdeller og løn til snedkeren. 7
Til f o n t e n hører et krucifiks, der er u d f ø r t
1978 af billedhuggeren G u n n a r H a n s e n i b e m a let gips, 63 cm højt, opsat i den tilstødende sidealterniche, hvor der endvidere står to lysestager af
granit. En sammesteds tidligere opstillet gipskopi
af Thorvaldsens Kristus fra 1909, 95 cm høj, er
nu på kirkeloftet.
†Skranke. 1862 udførtes en 'skillevæg' af træ
' m e d glat d ø r ' til aflukke af kirkens vestende, der
før havde r u m m e t en åben begravelse (†nr. 3),

m e n som nu indrettedes til en art forhal for kirken (jfr. fig. 7e og s. 708). 1862 ønskedes skranken malet m e d perlefarve; nedtaget 1909. 5
Prædikestolen, fra 1909, er u d f ø r t i robust renæssancestil m e d f e m fag arkadefelter og hviler
på en bærestolpe m e d krydsfod. Gråmalet m e d
sirater i hvidt og forgyldning. Opsat i skibets
sydøsthjørne m e d opgang langs t r i u m f m u r e n .
†Prædikestole. 1) 1586 købtes fire savdeller til
en h i m m e l over prædikestolen samt to »Luger
til himlen«(?) for 2 mk., og 1599 arbejdede to
snedkere på prædikestolen. 7
2) 1608, tilskrevet snedker Kristen Spend i
Lemvig. 3 8 Stolen, af karnaptype, er nu hovedsagelig kendt fra et fotografi o. 1900 (fig. 17). D e n
bestod af f e m arkadefag, af hvilke de tre midterste
d a n n e d e karnap, mens yderfagene havde karakter af prydfelter m o d væggen. Felterne flankeredes af spinkle joniske halssøjler m e d prydbælter,
der udgjordes af beslagværk. Udsvejfede pilastre
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m e d profilkapitæl bar arkadernes t u n g e d e b u e slag, der ledsagedes af æggestav og forsænket b o r t
m e d neglesnit; i sviklerne bladværk. Postament
og frise havde fyldingsfremspring, der i frisen
flankerede felter m e d udskåret beslagværk. De
enkelt udsavede hængestykker, der ses på f o t o grafiet, var muligvis fornyelser fra 1700'erne, og
det s a m m e gjaldt måske bærestolpen.
D e r er dog n æ p p e tvivl o m , at prædikestolens
placering i skibets sydøsthjørne m e d opgang
g e n n e m t r i u m f v æ g g e n e r den oprindelige. O p sætningen skete 1608, da en snedker var på kost
i 20 dage og fik 2½ dl. for arbejde på prædikestolen og en tilhørende †himmel. 7 Efter fotografiet at d ø m m e har snedkeren været den Kristen
Spend i Lemvig, der også har u d f ø r t et epitaf i u m i kirken (jfr. ndf. og fig. 21), og som i det
hele taget har været flittig på egnen. 3 8 1669 fik
en a n d e n snedker betaling for at reparere p r æ d i kestolen, og 1791 oplyser synet, at himlen over
den manglede og 'for nogle år siden' skulle være
nedtaget, ' d o g ej i n u v æ r e n d e kirkeejers tid'. 3 6
1877 ønskedes prædikestolens beklædning f o r nyet m e d rødt klæde og ægte guldgaloner (jfr.

fig. 17), mens r a m m e r n e om felternes malerier
skulle egetræsmales. 1878 blev hele prædikestolen egetræsmalet og forsynet m e d ' n o g e n ægte
forgyldning', og malerierne blev afvasket og ferniseret. D e n n e behandling forklarer måske, at
m a n på interiørfotografiet o. 1900 k u n aner en
stående skikkelse i hvert felt (fig. 17). I k a r n a p pens midtfelt sås f o r m e n t l i g Kristus, eftersom en
hvid skriveskrift i det tilhørende postamentfelt
meddelte: »Du ved, at j e g elsker dig«. 39
Stolestaderne, fra 1825-50, er fornyet 1963, b o r t set fra plankegavlene, der har udsvejfet top. V æ g panelerne, m e d enkle profilfyldinger, er i deres
n u v æ r e n d e skikkelse fra 1988, da stolene m a l e des m e d en m ø r k e g r ø n grundfarve, grå gavle og
tilsvarende fyldinger m e d hvid kantprofil. Indtil
b r a n d e n 1908, der også beskadigede stolestaderne, var alle stader forsynet m e d †fyldingslåger (jfr.
fig. 17).
†Stolestader. 1584 arbejdede to snedkere, der
hentedes i Lemvig, i tre dage på bl.a. stolene.
1587 gjordes skamler (stole) ved kirkedøren, og
1597 arbejdede en snedker selvanden i 12 dage
på at lave stole og 'lægge i altergulvet'. 1791 f a n d tes stolene i forsvarlig stand, idet der dog mentes
at k u n n e være plads til e n d n u to stole bag kirkedøren. 3 6 H e r e f t e r må m a n engang i 1800'ernes
første del have opsat de stader, hvis gavle e n d n u
er i behold. Dele af kannelerede plankegavle fra
renæssancetiden (fig. 26) fandtes g e n b r u g t som
støtter u n d e r 1800'ernes b æ n k e indtil 1962-65,
da de øjensynligt blev kasseret. En †brudestol blev
anskaffet 1599. 7
En armstol til præsten, fra 1909, er u d f ø r t af
ferniseret egetræ i en blanding af nygotisk og
nybarok stil; lysebrunt læderbetræk. I korets sydvesthjørne. En ældre †armstol var fra 1881. 5
En †præstestol og en †degnestol af uvis alder stod
i koret indtil 1881 (vel flankerende alteret). P r æ sten fik herefter plads i en †armstol (jfr. ovf.) bag
gardinforhæng ved alteret (jfr. fig. 17), mens en
ny degnestol indrettedes i den forreste mandsstol, 5
nu på kirkeloftet. 4 0
En †kiste omtales i inventariet 1638 s o m g a m mel, beslagen og u d e n lås.7

Fig. 18. Døbefont, romansk, af granit (s. 714). Jesper
Weng fot. 2000. — Romanische Granittaufe.

†Dørfløje. 1584 købtes til kirkedøren 4 pd. stål
og en kande tjære, 1586 2½ pd. stål og ligeledes

HELDUM KIRKE

717

Fig. 19. Indre set mod øst o. 1940. Sven Fritz fot. — Kircheninneres gegen Osten, um 1940.

en kande tjære. 1629 måtte der anskaffes en ny
nøgle og en tap i låsen (som følge af krigstiden?),
og 1648 'gjorde' to tømrere en ny dør på kirkens
søndre side. Hertil indkøbtes egefjæle, 2½ pd.
j e r n 'at forbedre det gamle j e r n med til beslag
og hænger', samt tjære til tjæring af både dør og
beslag; som yderligere udgift anfører regnskabet
vognleje til at køre dørfløjen til og fra smedjen i
Lemvig. 7
Til H o t h e r Paludans forslag til nyindretning
efter branden 1908 hørte også et projekt til pulpitur i kirkens vestende. Hans tegninger viser et
pulpitur med lukket underbygning strækkende
sig til lidt øst for indgangen. Underbygningen
r u m m e d e trappe i nord og havde brystning med
udsavede balustre, m e n var i øvrigt tænkt som en
art forhal med indgang til skibet ad en fløjdør.
Orgel, 1974, med 4 stemmer, bygget af T h .
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition:
Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', Gedaktfløjte
4', Gedaktpommer 2'. Tegnet af Peter Paludan i
samarbejde med orgelbyggeriet. I skibets vest-

ende, med bemaling i to grønne nuancer. Indtil
1974 anvendtes et †harmonium.
Salmenummertavler, tre ens fra 1909, 7 0 x 4 4 cm,
til hængecifre af letmetal. Kraftig hvid profilramme, grå bund for hvide cifre. En †salmenummertavle fra slutningen af 1800'erne hang o. 1900
nord for korbuen (jfr. fig. 17). D e n var sortmalet
til at skrive på med kridt.
Lysekroner, nyere, tre ens, ret små, i barokstil
med kronende dobbeltørn. O p h æ n g t i skibet.
†Lysekrone, o. 1600, skænket o. 1750 af Kirsten
Mikkelsdatter på N ø r r e Vinkel (jfr. epitafium) og
synlig på interiørbilledet o. 1900 som en smuk
lille renæssancekrone hængende i koret (jfr. fig.
17). D e n havde balusterstamme med to kranse å
seks S-slyngede lysearme, hvis indre slyng dannede samme blomsterrosetter, som ses på de to
ældste lysekroner fra o. 1575 og 1600 i Lemvig
kirke (s. 386f.). Forneden endte stammen i et
løvehoved med ring i flaben, foroven kronede
en dobbeltørn. 1885 blev kronen repareret, mens
ophængets jernstang blev malet sort og dets træ-
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ligearmede reliefkors, der er fordelt i m o d verd e n s h j ø r n e r n e , mens slagringen u n d e r to profillister er udsmykket m e d en indridset bølgeranke
i romanske former. J. B. Løfflers tegning fra 1881
(fig. 20) viser klokken m e d en noget m e r e k u beagtig, romansk f o r m end den rigtige, som snarere fremgår af F. Uldalls tegning 1899 (fig. 24).
O p h æ n g t m e d slyngebom af eg i lille k l o k k e o p h æ n g på kirkens vestgavl.
1588 købtes et pd. stål til 'klokkeværket', ligesom der betaltes smedeløn og vognleje til og fra
smeden. 1623 var der udgift til en ny aksel af
egetræ og til to karle, der bar klokken fra smeden tilbage til kirken. 1664 måtte klokken atter
til smeden, 7 og ved samme tid omtaltes den i
R e s e n s Atlas m e d et forsøg på gengivelse af i n d skriften. 4 2 1766 taltes om en 'liden klokke, der
hang i et glamhul på kirkens vestre side', 4 hvor
den også havde plads 1908 (jfr. fig. 7). Efter b r a n den overførtes den til en †klokkestabel vest for
kirken, hvorefter den 1929 atter fik sin plads på
vestgavlen. 5

Fig. 20. Klokke, o. 1300, med indskrift »Ave Maria« (s.
718). Tegning af J. B. Løffler 1881.— Glocke mit Inschrift
»Ave Maria«, um 1300.

kugler forgyldt. K r o n e n blev fuldstændig ødelagt
ved b r a n d e n 1908. 37
†Ligbårer. 1597 k ø b t e værgen træ til en ligbåre
og fik den lavet. 1638 anfører inventariet en ligbåre, og 1670 anskaffedes en ny.7
Klokker. 1) (Fig. 2 0 , 2 4 ) , o. 1300, tvm. 52 cm, af
tidlig gotisk f o r m , tilskrevet den samme n ø r r e jyske støber som klokker i I d u m (Ulfborg hrd.)
og H o d d e ( R i b e amt). 41 S o m disse har den om
halsen et profilkantet bånd m e d reliefindskriften »Ave Maria« i store majuskler, der er dannet
af tråde og løber ud i spiraler. Bogstavernes u d f o r m n i n g skyldes, at de er u d f ø r t i vokstråde
lagt på klokkemodellen, en i D a n m a r k sjælden
teknik, der dog yderligere kendes fra klokker i
bl.a. M å b j e r g ( H j e r m hrd.) og Givskud (Vejle
amt). På legemet ses endvidere fire n o g e n l u n d e

2) 1983, tvm. 61 cm, m e d profileret slagring
og om halsen reliefversalerne: »Jeg er støbt til
H e l d u m kirke af Koninklike Eijsbouts i Holland
i året 1983«. O v e r indskriften løber en reliefbort
m e d stadig gentagen fremstilling af K o n g e r n e s
Tilbedelse. I slyngebom af eg, o p h æ n g t i k l o k kestabel fra 1983 vest for kirken.
GRAVMINDER
Epitafium (fig. 21), o. 1625, over ukendte, idet det
1758 eller 1759 er forsynet m e d ny gravskrift:
»Her u n d e r dette Altar-Gulv hviiler D e n f o r d u m
f o r n e m m e Eiere af N ø r - V i n k e l . . . « Niels Nielsøn
Bierregaard, *1676 i Lemvig, †1737 på N ø r - V i n kel efter 38 års lyksaligt ægteskab m e d Kiersten
Michelsdaater, *1684 i Nordenkiær, †1759 i N ø r Vinkel (jfr. †lysekrone). »... disse Kiære og G u d frygtige Forældre haver imidlertid... avlet 11
Børn«: 1) Margaretha Bierregaard, *1701, †1704.
2) Maren Bierregaard, *1703, gift 1731 m e d Peder Vils, sognepræst til Sønberg og O d b y e i Ålborg stift. 3) Niels Bierregaard, *1704, sognepræst
til Laurdal og Styrvold i Aggershus stift, g. 1° m.
J o h a n n e Eva B u c h 1737 og 2° m. Karen Kierstina
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Berg 1750. 4) Lauritz Bierregaard, *1709, magister philosophiæ og sognepræst til Eidsberg, H e r land og Trønborg i Aggershus stift, g. m. Helene
Cornisch 1741. 5) Michel Bierregaard, *1711,
†1713. 6) Jens Bierregaard, *1713, †1723 i K j ø benhavn. 7) Maria Bierregaard, *1715, g. 1° m.
forvalter Erhard Keyser i Kjøbenhavn 1738, 2°
m. købmand Adam Levin Lassen 1745, †1752 i
Kjøbenhavn. 8) Margaretha Maria Bierregaard,
*1717, †1749 i Kjøbenhavn. 9) Katharina Bierregaard, *1719, g. m. Jens Hastrup, brygger i K j ø benhavn 1746, †1751. 10) Martha Bierregaard,
*1723, g. m. købmand Christian Iver N o e i
Ringkjøbing 1753.11) Anna Maren Bierregaard,
*1726, gift i Kjøbenhavn med købmand Niels
H o l m 1757.
Epitafiet, af fyrretræ, blev noget beskadiget
ved branden 1908. Det er arkitektonisk opbygget, storfeltet flankeres af slanke toskanske søjler,
mens vinger, hængestykke og gavl har f o r m af
særegne rulleværkskartoucher. Storfeltet indfattes af tandsnitlister, søjlerne hviler på postamentets volutfremspring med kannelering og bærer
foroven frisefremspring med fylding og småbosse. Såvel postamentgesims som kronliste ledsages
af forkrøppede tandsnitlister, hængestykket har
skriftfelt under englehoved, vingerne prydes af
større englehoveder, og øverst krones storgesimsen af pyramidespir, der flankerer topgavlen.
Storfeltet r u m m e r den sekundære gravskrift i
gul skriveskrift på sort bund med børnene anført
i to kolonner. Gravskriften er nymalet og lettere
normaliseret efter branden, den ældre ordlyd kendes gennem en afskrift 1893. 43 1909 har træværket faet sine nuværende farver og indskrifter, der
til dels bygger på stafferinger fra 17-1800'erne.
Det gælder således formentlig årstallet »Opsat
1759«, der læses i postamentet, men som kan
være en fejl for »1758«.44 Grundfarven er brun,
kartoucherne har blå bund, sirater og søjler står
gulbrune, og englehovederne har naturlig h u d farve. På topgavlen er malet tre gule blomster
på blå bund, indskrifterne står med brun frakturskrift, i frisen læses således: »Apoc: 14. Cap: 13de
V: Salige ere de döde, som döe i Herren, ect.(!)«, i
postamentet: »Cap. 5,16,17. De Rætfærdige leve
evindelig, og i Herren er deres Lön, etc.: Derfor

Fig. 21. Epitafium o. 1625, over ukendte, tilskrevet snedker Kristen Spend i Lemvig (s. 718). Epitafiet har 1758
eller 1759 faet ny gravskrift over Niels Nielsen Bjerregaard, N ø r r e Vinkel, og hans hustru, Kirsten Mikkelsdatter, samt deres elleve b ø r n . Jesper Weng fot. 2000. —
Epitaph für Unbekannte, dem Schnitzer Kristen Spend in
Lemvig zugeschrieben, um 1625. Das Epitaph wurde 1758
oder 1759 mit einer neuen Grabschrift für Niels Nielsen
Bjerregaard, Nørre Vinkel, und seine Ehefrau, Kirsten Mikkelsdatter sowie ihre elf Kinder versehen.

skal de faae et meget herligt Rige, og en deilig
Krone af Herrens Haand.«
Epitafiet må som prædikestolen skyldes snedker Kristen Spend i Lemvig. 38 Ifølge Danske Atlas
var det opsat af Mag. Laurids Bierregaard, præst
i Edsberg i Norge. 3 3 I forbindelse med epitafiet
fremhævedes 1766 endvidere, hvorledes Kirsten
Mikkelsdatter i sin enkestand havde skænket kirken den nævnte †lysekrone i koret. Epitafiet hang
1766 'på den nordre væg', 4 utvivlsomt i koret
over begravelsen (†nr. 2, jfr. gravteksten ovf.).
1909 blev det opsat østligt på skibets nordvæg
(jfr. fig. 19), og efter istandsættelse 1963-65 er det
flyttet til sin nuværende plads vestligst på samme
væg.

720

SKODBORG HERRED
2) O. 1844. »Herunder hviler de jordiske Levninger af Jens Stokholm til N ø r r e Vinkel, f ø d . . .
gift...«. Gravsten af grå Ølandskalksten, 1 9 0 x 1 2 2
cm, midtpå smykket af en reliefhugget stele m e d
opstigende bladranke og k r o n e n d e kanneleret vase. D e n k u n brudstykkevis læselige gravskrift m e d
indhugget skriveskrift fordeler sig på begge sider
af stelen og afsluttes m e d et vistnok seks linjer
langt gravvers i hele stenens bredde. I h j ø r n e r n e
ses cirkulære fordybninger efter indlagte s m å m e daljoner, vel af m a r m o r . Syd for skibet.
3) (Fig. 23) O. 1889, over N. Breinholt, *10.
febr. 1801 på S.Vinkel, † s m s t . ... j u n i 1872, og
Ingeborg Breinholt, f. B u c h ... aug. 1807, †27
aug. 1889. Stele i hvid m a r m o r , 145 cm høj, af
f o r m som en knækket søjle, der står på en plint
i to afsæt og øverst bærer en h æ n g e n d e laurbær-

Fig. 22. Romansk gravsten, af granit (s. 720), nu indmuret i våbenhusets gavl (jfr. fig. 6). Jesper Weng fot.
2000. - Romanischer Grabstein aus Granit, jetzt im Vorhausgiebel vermauert.
En romansk gravsten (fig. 22) af rødgrå granit er
svagt trapezformet, afbrudt i øverste højre hjørne,
nu 81 cm lang, 4 8 / 4 2 cm bred. Lidt skævt på stenen findes et reliefhugget kors, og langs randen er
der antydningsvise rester af en mulig indskrift. 4 5
Stenen, der 1904 tjente som trinsten foran indgangen (jfr. fig. 7e), er siden 1909 indmuret i våbenhusets gavltrekant (jfr. fig. 6).
†Begravelser. 1-2) 1669 skulle en nedfalden grav
i koret fyldes op. 7 Ligeledes u n d e r korgulvet indrettedes 1758-59 en gravkrypt for Niels Nielsen
Bierregaard og hans familie på N ø r r e Vinkel.
D e t t e fremgår i dag alene af indledningsordene
på epitafiet (jfr. ovf. og fig. 21).
3) En †åben begravelse tilhørende gården S ø n der Vinkel omtales tidligst 1769. 33 D e n var indrettet i skibets vestende, hvorfra m a n hen ved
1840-50 udflyttede 'en m æ n g d e kister', som blev
nedgravet på kirkegården. 3 5 M e d syddørens flytning 1862 blev begravelsens område gjort til en
art forhal for kirken (jfr. s. 708).
Kirkegårdsmonumenter. 1) O.1800, over ukendte.
Gravsten, lys kalksten, 8 9 x 3 6 cm, m e d ulæseligt
skriftfelt, der indrammes af en bølgeranke m e d
små spidse blade. Syd for koret.

Fig. 23. Kirkegårdsmonument nr. 3, o. 1889, over N.
Breinholt, Sønder Vinkel, og hans hustru, Ingeborg
Breinholt, f. Buch (s. 720). Jesper Weng fot. 2000. Friedhofsmonument für N. Breinholt, Sønder Vinkel und
seine Ehefrau, Ingeborg Breinholt, geb. Buch, um 1889.
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krans. Gravskrift på søjlen m e d indhuggede versaler; på plinten læses tilsvarende: »Glad i Livet
og glad i D ø d e n , fred m e d hans Minde, hendes
Minde«. Syd for skibet, hvor m o n u m e n t e t også
sås o. 1900 m e d omgivende †støbejernsgitter (jfr.
fig. 9).
KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing amt i almindelighed
henvises til s. 54f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56f. Endvidere er benyttet:
Ved e m b e d e t . Synsprot. 1862ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Heldum kirkes rgsk.
1584-1652 og 1654-82 (C K R B 172-03).
N M . Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske landsbykirker IV, 1887, 168ff. Indberetninger. Strandgaard 1877
(inventar og gravminder). J. B. Løffler 1879 (bygning,
inventar, gravminder). F. Uldall 1908 (bygning, inventar, gravminder). Ekstrakt af Liber daticus f o r T ø r r i n g Heldum om kirkebranden 1908. Georg N. Kristiansen
1963 (epitafium). Erik Skov 1965 (notat om bygning
og kalkmalerier). Tegninger og opmålinger. Tegninger af
klokke ved J. B. Løffler 1881 og F. Uldall 1899. Tegning af døbefont ved L. J. Knude 1902. Opmåling
af kirken, plan, snit og opstalter efter branden, ved
Hother Paludan 1909. Forslag til istandsættelse og til
klokkehus ved Hother Paludan 1909. Tegning af alterparti ved Hother Paludan, udateret. Tværsnit af kirken
ved Peter D u u n Andersen 2000.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Niels Jørgen Poulsen, bygningsbeskrivelse ved Niels
Jørgen Poulsen, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Ebbe Nyborg og Ole Olesen (orgler). Redaktionssekretær Annelise Olesen. Oversættelse til tysk ved
Bodil Moltesen Ravn. Redaktionen afsluttet 2000.
1
Repert. 1455, nr. 555. Bent Jørgensen, Institut for
Navneforskning, Københavns Universitet, har i et brev
til redaktionen gjort rede for navneformen »Halli Byunde«.
2
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4.774).— Sognepræsten skiver: 'efter traditionen (skal) en vis mand af Heldum sogn, ved navn
Helle, have bygget kirken'.
3
Kong Valdemars Jordebog I,2, udg. ved Svend Aakjær,
1926-43, 2. Krongodset udgjorde 12 mk. guld, der
iflg. Svend Aakjærs beregninger skulle svare til 48 tdr.
hartkorn. Til sammenligning havde sognet 1688 60
tdr. hartkorn. Jfr. også Carsten Porskrog Rasmussen,
»Kronens gods«, Danmark i Senmiddelalderen, red. af Per
Ingesman og Jens Villiam Jensen, Århus 1994, 69-87.
4
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4.774).

Fig. 24. Klokke, o. 1300, med indskrift »Ave Maria« (s.
718). Tegning af F. Uldall 1899. - Glocke mit Inschrift
»Ave Maria«, um 1300.

5

Synsprot. 1862f.
LAVib. Ribe bispeark.Visitatsprot. 1809-30 (C 4.846).
7
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Heldum kirkes rgsk.
1584-1652 og 1654-82 (C K R B 172-73).
8
Regnskaberne viser, at kirkeværgerne blev rekrutteret blandt selvejerbønderne, der ofte tillige var skrivere og fogeder og dermed skrivekyndige. Der var kun
én værge ad gangen, som til gengæld havde hvervet
10-15 år. — Blandt værgerne nævnes 1584-95 Mads
Bloksgård i Ballegård og 1595-1613 Christen Ågesen
(Ogesøn) (også kaldet Christen skriver) i Vinkel (Vinkelgård), som afløstes af sønnen Oluf Christensen.
1636-45 var hvervet overladt til Knud Gregersen i
Vinkel, 'kgl. Majestæts ridefoged på Bøvling slot' (jfr.
altersølv). Knud Gregersen skænkede 1638-44 syv agre til kirken, beliggende vest og nord for Ballegårds
jorder, der skulle holde kirken med vokslys. Han fulgtes 1646 af Christen Lauridsen i Vinkel, tidligere foged på Kabbel.
9
Ifølge Wiberg, Præstehist var Oluf Christensen præst
allerede fra 1628.
6
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Tang Kristensen, Danske Sagn III, 1895, 86. Sagnet
er fortalt af Josef Ørnskov, urmager i Vandborg.
11
N M . Korresp.ark. Brev af 3. april 1965 fra museumsinspektør K n u d Krogh.
12
Jfr. tømret klokkehus ved Tveje Merløse kirke, o p ført 1895 efter tegning af ark. H. B. Storck (DK Holbæk 2954).
13
D ø r e n var før ombygningen 1909 tilmuret med
kvadre i det ydre. D e n udvendige niche k o m til 1909,
den indvendige ved restaureringen 1965.
14
Uldall fandt dog 1887, at soklen oprindelig næppe
havde været ført hen under døren.
15
D e t øverste parti var muligvis — ligesom gavltrekanten — af rå kampesten.
16
Af kragbåndene er vist k u n den vestre del i nord
oprindelige, mens den østre del og sydsidens er fornyet 1909.
17
I skibets muligvis noget omsatte vestvæg indgår flere planhugne kvadre.
18
K n u d Gregersen aflagde 5.juni 1645 detaljeret regnskab for arbejderne i juli og august 1642. Han var
da syg og skrøbelig og troede sig 'ikke til livet'. Sysselprovsten H e n r i k Lange og provstiskriveren Søren
Nielsen i Hestbjerg havde i k k e ' udi denne bedrøvelige
lange tilstand' (Torstenssonfejden) revideret kirkeregnskaberne i Skodborg hrd., hvorfor Knud Gregersen
'på deres gode behag' selv indskrev, hvad han havde
bekostet og anvendt på kirkens istandsættelse.

19

Udtrykket 'himle og loft' skal formodentlig forstås
som synonymer, 'himle' måske som en benævnelse for
selve bræddebeklædningen.
20
N e m l i g Christen t ø m m e r m a n d i Lemvig, Niels
tømmermand og Jens Lycke tømmermand, Thomas murmester og Niels murmester »Skeitterup« samt Jens blytækker, der arbejdede selvanden.
21
Ellerbæk i R e s e n sogn. En unavngiven murer, ligeledes fra Resen, arbejdede gentagne gange på kirken
1632-34.
22
Jfr. Niels Jørgen Poulsen, »Kalkbrænderne ved M a riager Fjord«, Strejflys over Danmarks bygningskultur.
Festskrift til Harald Langberg, 1979, 111-26.
23
Jens Hansen blytækker (fra Lemvig?) var på kost
selvanden i 42 dage. Hans redskaber blev hentet i H o l stebro.
24
Synet 1862 omtaler ingen flytning heraf, kun ø n skede man, at dørfløjene for fremtiden skulle vende
udad i stedet for indad, sådan som de tidligere havde
gjort — et ønske der dog ikke blev opfyldt.
25
26. nov. 1908 tilstod arbejdskarl A n t o n Mathiesen,
Vandborg i retten i Lemvig, at have stukket ild på kirken. Han, der for tiden var uden arbejde, havde ved
falske nøgler skaffet sig adgang til kirken for at stjæle
af bøssen, m e n havde k u n fundet nogle få øre. Inden
han forlod kirken, havde han tændt alterlysene og lukket altertavlens fløje sammen om lysene.
26
Genindvielsen fandt sted 26. j u n i 1910.

Fig. 25. Kirken set fra nordøst. NJP fot. 2000. — Nordostansicht der Kirche.
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27

Ulla Haastrup og Mads-Bjørn Jørgensen, »Pavens
signatur, traditio legis«, Ico 4-5, 1972, 3ff.
28
Ebbe Nyborg, »Tænd et vokslys for min sjæl«, Skalk
1, 1976, 2 (billedtekst) og samme, »Mikaels-altre«, hikuin 3 , 1 9 7 7 , 176f.
29
Nørlund-Lind, Kalkmalerier 114ff., 299f., et værk (fra
1944), der ikke har kendskab til malerierne i H e l d u m .
Sammenligningen vanskeliggøres ved vort manglende kendskab til teknik og farver i H e l d u m . I Ferring
(Vandfuld hrd.) er som malegrund brugt et hvidtelag.
30
Se Poul N ø r l u n d , Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra
Valdemarstiden, 1926 (genoptryk H ø j b j e r g 1968), 104,
og H. K. Hein, Horder. En romansk stenmester, H ø j b j e r g
1986, illustrationer fig. 3, 5, 14, 19-20, 28.
31
Jfr. Nørlund (note 29), katalogdatering af Ferringmalerierne til 1150-1200, der i selve teksten er modificeret til tiden 'hen i m o d 1200' (s. 120).
32
N M . Korresp.ark. Brev fra Eigil R o t h e af 8. maj 1910.
33
Da Atlas 825
34
N M . Indb. ved J. B. Løffler, der måske har haft o p lysningen fra en indskrift på tavlen. Se også Nielsen
1894, 333-335.
35
Nielsen 1894, 333-35.
36
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
37
Ekstrakt af Liber daticus.
38
Jfr. N ø r r e Nissum kirke s. 654 med note 51, 52.
39
Indskrifterne, der anes i de andre felter, må have
været fra 1878.
40
Stolens bænk er ganske lille, 83 cm bred, 120 cm
høj, bemalingen grønblå.
41
Uldall, Kirkeklokker 18 og DK Ribe 1485f.
42
Resen 143f.

Fig. 26. †Del af stolegavl, o. 1600, genbrugt som støtte
under senere stolebænke (s. 716). Erik Skov fot. 1963.
- †Teil einer Gestühlswange, um 1600. Späterhin als Unterstützung für Gestühl wiederverwendet.

43

Se H. J. Huitfeldt-Kaas, »Familien Bierregaard i
Norge«, PersHistT 1893, 231-32.
44
Nielsen 1894 anfører således 333-35, at »Epitafiet er
opført 1758«.
45
Hinrichsen, Grabsteine III, 775.

Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Thomas Bertelsen 2004. - Südansicht der Kirche.
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Kirken (»Longhburgh«) nævnes første gang i kirkelisten
i Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den er noteret for
en afgift på 4 sk. sølv, svarende til hovedparten af
kirkerne i Skodborg Hrd.1 Kirkens ejendom er omtalt
1482.2 1644 involveredes sognepræsten hr. Eske (Eskil)
Gregersen i en opsigtsvækkende drabssag, der endda
udspillede sig i kirken mellem mands- og kvindestolene
og ydermere inddrog hans to sønner, to døtre og flere
andre medskyldige som anført i anklageskriftet.3
Lomborg Kirke overgik 1671 fra kronen til baroniet
Rysensteen, som Henrik Rüsensteen (Ruse) havde
oprettet d.å. Dermed indgik denne kirke sammen
med flere andre i herredet (Rom, Bøvling, Flynder og
Humlum) i det ‘kirkeimperium’ på i alt 17 kirker i
området, som Rüsensteen havde kalds- og patronatsret
til (jf. s. 591, 767, 813).4 Efter hans død 1679 overgik
godset via datteren Jeanne Maries (Johanne Marie)
andet ægteskab med Christian Juul (Juul-Rysensteen) til
dennes slægt.5 Da baroniet 1799 blev ophævet og solgt,

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt

afhændedes kirken sammen med Rammegård (Ramme
Sogn, Vandfuld Hrd.) til generalkrigskommissær Ul
rich Christian von Schmidten til Urup og amtmand
Peter Severin Fønss til Løvenholm; sidstnævnte blev
1802 godsets eneejer. Tienderne bortsolgtes dog inden
1809 til sognemændene,6 mens kaldsretten d.å. tilhørte
kronen.6
1642 foreslog Jacob Grubbe til Kabbel, at præste
kaldet i Lomborg forenedes med nabosognet Rom,
‘der var et ganske ringe kald til at underholde én
med’.7 Annekteringen skete dog først efter kgl. reskript
af 12. okt. 1670. Heri slog man fast, at ændringen
skulle gennemføres, når en af præsterne døde, da de to
sogne var af ‘så liden og ringe indkomst, at to præster
af bemeldte to sogne (...) ikke uden andet lige skulle
kunne ernære (sig)’.8 Allerede året efter virkelig
gjordes ændringen, og de to kirker har siden udgjort ét
pastorat (jf. også s. 768). Lomborg Kirke overgik 1929
til selveje.9
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Fig. 2. Kirke og kirkegård set fra nordvest. Tegning o. 1900 i privateje. -Nordwestansicht
der Kirche und des Friedhofs.

Kirken ligger i landsbyens nordvestligste udkant,
trukket tilbage fra landevejen mellem Ramme og
Rom (jf. fig. 3). Den store og næsten kvadratiske
kirkegård, hvis grænser næppe er gamle, omgives af
marker mod nord, vest og øst, mens præstegården
ligger ud til vejen sydøst herfor.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården om
kranses af kampestensdiger, som med und
tagelse af den nyligt omsatte østmur, er opbygget
omkring en kerne af jord. Langs digets inderside
står en bøgehæk og rækker af vindblæste træer,
fortrinsvist ahorn og bøg. Fra hovedindgangen i
det østre dige fører en gang, flankeret af småbladet
Und, til kirketårnets dør. Indgangen udgøres af en
tofløj et køreport med hvidmalede trælåger og
røde vingeteglstækkede teglpiller, hvor ud for der
1990 anlagdes en parkeringsplads (landskabsark.
Birte Østerbye, Herning). Den nyere indgang
var ved en pille tidligere delt i en køreport og
en ganglåge.10 En tilsvarende fodgængerlåge i
vestdiget leder til de omkringliggende marker,
ligesom en i 1646 omtalt †indgang i norddiget,
der var orienteret mod †våbenhuset. Indgangen

fandtes endnu o. 1900, hvor en køreport og en
fodgængerlåge flankeredes af hvide murpiller
(jf. fig. 2).11 Kirkegårdens indgange var murede
1596, hvor de repareredes med tagsten, og en ny
stette opførtes i 1604 med brug af 700 mursten
og tagsten.12
Bygninger m.m. på kirkegården. I nordvestre
hjørne er 1962 opført et kapel af gule teglsten
med dobbeltdør, der ved tilføjelsen af et graverhus med kontor og toilet 1984 ændredes til
en vinkelbygning.13 Den teglsatte bygning står
i dag hvidmalet og tækket med røde vingetegl.
En lang smal †staldbygning med skråtag stod
frem til 1961-62 langs ydersiden af østdigets
søndre del.14
BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib af granitkvadre,
der jf. dendrokronologiske undersøgelser sandsynligvis
er opført o. 1235-50. I senmiddelalderen forkortedes
skibet ved opførelsen af et vesttårn, mens et †våbenhus foran skibets norddør er nedbrudt før 1879. Orien
teringen har en større afvigelse mod nord.
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Kvaderstenskirken er afsat med rette vinkler og
facaden af korets langmure flugter med skibets
bagmur (fig. 5). Koret, der er jævnhøjt med
skibet, er let rektangulært, mens spor efter det
forkortede skibs oprindelige vestgavl viser, at
dette var udlagt som to kvadrater og dermed har
været ca. 18,6 m langt (s. 730). Kirkens ensartede
sokkel antyder, at den udlagdes i én fase, men
et nøjere byggeforløb afsløres ikke i de omsatte
facader. Dendrokronologiske undersøgelser af
tagværket tyder dog på, at skibet er kommet
under tag nogle år før koret, jf. Rom (s. 77lf.).
Materiale og teknik. Den romanske kirke er
opført af granitkvadre over en dobbeltsokkel. På
skibets sydfacade har soklen et irregulært forløb,
og dens jævne gang på kirkens øvrige sider tyder
på omsætning (s. 733). Soklens nedre led har
skråkant og det øvre en stiliseret attisk profil (s.
598, fig. 17). To af skibets sokkelsten afviger her
fra, idet en stærkt svungen karnis indgår i sydsidens
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øvre led (s. 598, fig. 16), mens skråkanten på en
sten på nordsiden ledsages af en rille.
Soklen er udeladt på skibets ommurede vest
gavl, og hjørnestenene er kun genanvendt mod
nordvest.15 På det sydvestre hjørne springer
soklen ca. 50 cm frem for gavlen, og grovkornede
mørtelaftryk på fundamentstenene her må repræ
sentere murkernen i den oprindelige gavl, som
blot er flyttet ca. 1,2 m mod øst (s. 730). Flere
udtagne sokkelsten er genanvendt i tårnet (s.
730), men en skråkantet sten indgår også i en
kantsætning på kirkegårdens søndre del.
Murene er udført af tilhuggede granitkvadre i
facaden og af kamp i bagmuren. Adskillige kvadre
har falsede hjørner beregnet for stilladsbomme,
men de ligger næppe på deres oprindelige plads,
da alle facader er omsat.16 Korets østgavl er
ommuret bl.a. 163912 og 1974, mens en indskrift
på skibets nordside markerer en facadeomsætning
1916, hvorved døren og de oprindelige vinduer

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1800 og omtegnet af F. M. Schaumburg 1866. Tegnet af Jørgen Wichmann.
— Katasterkarte 1:10.000. Vermessen 1800 und umgezeichnet von F. M. Schaumburg, 1866. Gezeichnet von Jørgen
Wichmann.
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Fig. 4-5. Opmålinger 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1973, tegnet af Thomas Bertelsen
2007. 4. Længdesnit, set mod syd. 5. Plan. - Vermessungen 1:300. 4. Längsschnitt gegen Süden. 5.
Grundriß.

slettedes.17 Kirkens sydfacade omsattes 1961-6214
og atter 1974 (s. 733), hvorfor kun dele af korets
ligeledes forstyrrede nordfacade kan være intakt.
Omsætningerne udførtes med genanvendte sten,
undtagen i skibets nordfacade, hvori der indgår
nyhugne, rødlige kvadre. Dele af murkronen er
desuden sat af teglsten i normalformat.
Døre. Begge skibets døre er blændet, og kun
syddøren kan iagttages i den omsatte facade.
Den retkantede åbning, som måler ca. 235x108
cm, bryder begge sokkelled og har karme og
overligger af hjørnehuggede kvadre. Dette har
også været tilfældet for den forsvundne norddør,18
der i bagmuren står som en retkantet kvadersat

niche på ca. 230x125 cm. Dørene var åbne 1805,
hvor fløjene var i dårlig stand, og blev tilmuret
før 1879.19
Vinduer. Kirkens oprindelige vinduer er kun
synlige mod nord. De to vinduer i skibet sås
endnu 1890 i facaden, hvor de var udmuret med
teglsten (s. 735). Begge var dækket af en monolit
med ret overkant og rundbuet lysning ligesom
korets lidt mindre, åbne vindue, der desuden
har sålbænksten.18 Korvinduets dobbeltsmigede
lysning, der måler ca. 98x31 cm og frem til
1961-62 var blændet, dækkes også af en monolit
i bagmuren.18 Skibets vinduer står indvendigt
som nicher, der i murflugten måler ca. 76x210
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cm. Deres høje slanke form må tilskrives en
forlængelse, der også udtrykkes ved vangernes
irregulære forløb (s. 730). Bueslaget synes udført
af kilesten, og i det østres kvadersatte vanger
indgår to sokkelsten svarende til facadens øvre
led (fig. 49). Et blændet vindue i korgavlen anes
som en forstyrrelse i bagmuren.20
Indre. I den kampestenssatte bagmur, der ved
opførelsen blev dækket af et tykt, udjævnende
mørtellag, som ses fra korloftet (fig. 15), er vin
duer, døre og korbue kvaderindfattet. Korbuen,
der er udvidet i senmiddelalderen, står med
skråkantsokkel og kragbånd med profilering
mod åbning og skib (jf. s. 598, fig. 6, s. 730).Trods
rig forarbejdning er kragstenene ikke tilpasset
murens bredde, idet den nordre er kortere, mens
den søndre strækker sig ca. 19 cm frem for den
østre murflugt. En retkantet niche i korets sydside
er placeret ca. 63 cm over gulvet og måler ca.
32x37x45 cm. Skibet har bevaret sit flade træ
loft, hvis fyrrebjælker er udskiftet flere gange, bl.a.

1606.12
Gavltrekanter. Korets og skibets østre gavl
trekanter er intakte og udført af kamp. Gavlen
mellem de to bygningsafsnits lofter har en
sekundær rektangulær åbning, ca. 118x64 cm,
i hvis vanger det ses, at muren er en kassemur
med mørtelstøbt kerne af kamp. I facaden er

Fig. 6.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
af Peter Duun Andersen 1999 og tegnet af Thomas
Bertelsen 2007.— Querschnitt durch Schiffgegen Osten.

Fig. 7. Skibets sydfacade set fra sydvest (s. 728). Foto
Hugo Johannsen 2007. — Die Südfront des Schiffes,
Südwestansicht.

gavltrekanterne
ommuret
med
teglsten
af
vekslende format, ligesom de er behugget langs
taglinjen, der flugter med tagfladen. Skibets vestre
gavltrekant blev sammen med gavlen nedbrudt
ved tårnets tilføjelse (s. 730).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirkens
vesttårn kan være færdiggjort omkring 1505,
da klokken støbtes, hvilket understøttes af dets
arkitektoniske slægtskab med tårnet i Hjerm
(Hjerm Hrd.), hvis klokke er fra 1507. Yderligere
er korbuen udvidet, og koret er overhvælvet
o. 1525, hvor kalkmalerierne udførtes på de
nymurede kapper (s. 730). Et †våbenhus på
kirkens nordside er sandsynligvis fra samme
periode, hvor også skibets nordvinduer kan være
forlænget og gavlenes †kamme opsat.
Korets otteribbede hvælv hviler på ufalsede
hjørnepiller med kragbånd af et let udkraget skifte

730

SKODBORG HERRED

Fig. 8.Tårnunderdelen set fra sydvest (s. 730). Foto Hugo Johannsen 2007. - Turmunterteil, Südwestansicht.

med affaset underkant. Mod ydermurene hviler de
kuplede halvstenskapper på rund- og spidsbuede
skjoldbuer og mod vest i et hugget vægforlæg.
Kapperne, hvis svikler har rektangulære spygatter,
er opmuret med sildebensmuret rygning og bæres
af retkantede halvstensribber.21 Mod loftsrummet
er de fire transversalribber (ribberne vinkelret på
murene) forsynet med helstensbrede overribber
af fladelagte løbere og rulstillede trinsten.
Den rundbuede korbue med stik af munkesten
er udvidet ved korets hvælvslagning. De
romanske kragsten genanvendtes i vangerne,
hvis skråkantsokkel også kan stamme fra den
ældre åbning, jf. andre lokale kirker (s. 598). En
omvendt sokkelsten med attisk profil nederst i
nordre vange kan stamme fra skibets vestgavl,
ligesom to tilsvarende sten i de indvendige vanger
i skibets nordøstre vindue, som i samme periode
kan være forlænget.
Ved opførelsen af det slanke tårn blev skibets
vestgavl nedrevet15 og genopført en smule læn

gere mod øst (s. 727), men bortset fra denne
usædvanlige løsning er slægtskabet med samtidigt
tårnbyggeri i Ribe Stifts nordvestlige del tydelig
(fig. 12).22
Det velbevarede tårn indrettedes i tre stokværk
og udlagdes med let rektangulær plan, der
optager knap to tredjedele af skibets bredde. De
svære mure er primært opført af røde teglsten
i munkestensformat og genanvendte, romanske
granitkvadre, der er samlet i facadernes nedre ca.
2,5 m (fig. 8). Af vestgavlens udtagne sokkelsten er
fire skråkantede genanvendt i tårnrummets hjør
ner, mens otte med attisk profil og to med skrå
kant er spredt indsat i facadernes kvadermurværk.23
Denne usædvanlige fremgangsmåde, der kan
følges tilbage til 1900-tallets begyndelse, skyldes
muligvis en facadeomsætning.24
Over granitpartierne er facaderne teglsatte
og opmuret i munkeskifte ligesom tårnets bag
mur, der står blank over tårnrummet. Her ses
murværket udført med brug af mørkbrændte

LOMBORG KIRKE

bindere

og fuger

731

med skarpryggede profiler. Et

åbent bomhul på nordsiden antyder, at sådanne
ikke lukkedes ved byggeriets afslutning men først
tilmuredes i nyere tid. Den genopførte vestgavls
bagmur er primært af kamp.
Tårnrummet
retkantede
De

let

dækkes

af

halvstensribber
puklede

kapper

et
og
svarer

krydshvælv
firsidet
til

med

slutsten.

korhvælvets,

men har ikke overribber. Hvælvet, der har åbne
spygatter i sviklerne og klokkerebshul i vest
kappen, hviler på vægforlæg dannet af en muraf
sætning.

Rummets

frie

sider

har

en

halvsten

dyb, spidsbuet vægblænding, som mod vest er
gennembrudt af en sekundær dør (s. 734). Bue
slagenes

vederlag

er

markeret

af

kragbånd

af

et let udkraget skifte med affasede kanter, som
giver indtryk af, at hvælvet hviler på sekundære
piller. Lignende kragbånd ses langs den ufalsede,
spidsbuede tårnarkades vanger, hvor de er delvist
borthugget.
være
En

Et

erstattet

vindue
af

i

tårnrummet,

vestindgangen,

bindingsværksvæg

i

som

nævnes

tårnarkaden

må

Fig. 10. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 731). 1:50. Opstalt set mod øst og snit målt
og tegnet af Thomas Bertelsen 2004. - Tür zwischen
Dachboden des Schiffes und Zwischenstockwerk des Turmes.
Aufriss gegen Osten und Schnitt.

1612.12

erstattedes

1961-62 af en træskillevæg med muret overdel.14

Adgangen
til

en

til
dør,

de

to

som

øvre

stokværk

forbinder

er

skibets

henlagt

loft

med

mellemstokværket
(fig.
10).
Den
fladbuede,
ufalsede åbning, som måler ca. 178×53 cm, har i
løbet tre trin stigende mod vest og et tilsvarende
antal fladbuestik. Trods fraværet af fals forsynedes
døren 1650 med en egetræsfløj.12 En øsken i løbet
og

to

stabler

langs

åbningens

sydvestre

vange

angiver, at døren var ophængt mod tårnrummet.
Mellemstokværkets sekundære bjælkelag er af
fyrretræ, men hviler i oprindelige bjælkehuller
ud for en afsætning
oplyses af to ufalsede

i bagmuren. Stokværket
glugger, ca. 66×23 cm,

afsluttet af trappestik. Mod nord er lysningen
gennemløbende, mens den søndre, der er omsat i
facaden, har en fladbuet niche i bagmuren.
I

det

utilgængelige

hulrum

mellem

tårnrum

mets hvælv og mellemstokværkets bjælkelag er
indsat to glugger, som i bagmuren har en smiget
fladbuet niche. Mod vest er lysningen blændet,
mens den søndre er ommuret og retkantet. Til
svarende glugger, der illuderer et fiktivt stokværk,
Fig. 9. Soklen på skibets sydvestre hjørne (s. 731). Foto
Hugo Johannsen 2007. — Sockel in der südwestlichen Ecke

kendes fra andre nordvestjyske tårne.25

des Schiffes.

ker har bibeholdt den oprindelige placering ud

Også

klokkestokværkets

sekundære

fyrrebjæl-
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for en afsætning i bagmuren. Hver mur har ét
spidsbuet, gennemløbende glamhul, som mod
syd og vest er omsat i facaden. Som i andre
nordvestjyske tårne ledsages glamhullet mod
nord og øst af en halvstensfals, som kun følger
bueslaget (fig. II).26 Herover løber yderligere en
halvstensbred, koncentrisk båndblænding, under
inddelt af radiært stillede bindere, ligeledes et
egnstypisk særpræg.27 Lysningerne måler ca.
240×123 cm, men er forkortet med sekundære
sålbænke. Stokværkets østmur gennembrydes af
flere 2-3 skifter høje, kvadratiske bjælkehuller,
som i facaden er blændet med gennembrudte
teglsten. Hullerne, der er anlagt delvist radialt
på muren, har båret et hængestillads, hvorover
tårnoverdelen er opført.
Den gesimsløse murkrone er let omsat mod
øst og vest. Gavltrekanterne mod nord og syd har
synligt fodtømmer og identiske dekorationer af et
lige antal højblændinger, hvilket har stor udbredelse
i den nordlige del af Ribe Stift og i Salling (fig.

Fig. 11. Tårnets østre glamhul (s. 732). 1:50. Opstalt
og snit målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2004. Östliches Schalloch des Turmes. Aufriss und Schnitt.

Fig. 12 Tårnets nordre gavlblænding med rekonstrueret
kam og bueslag (s. 732).1:100. Målt og tegnet af
Thomas Bertelsen 2004. — Nördliche Giebelverblendung
des Turmes mit rekonstruiertem Kamm und Bogenschlag.

12). Af gavlenes seks bevarede blændinger deles
de tre yderste af halvstensbrede stave, mens den
midterste er helstensbred. Blændingerne løber
som gavlene ud i taglinjen, men de to inderste
har ansatser til buestik, der bekræfter, at de har
strakt sig op i en †kam. En mindre blænding
mellem de nedskårne bueslag lader formode,
at de var samlet i én bred blænding, svarende
til †sydkapellet i Holstebro, hvis glatte gavlkam
havde pinakler (s. 193-94). I midterblændingerne
findes to fladbuede, gennemløbende glugger.
Skibets vestre gavltrekant står med lige behugget
taglinje og er i facaden ommuret med teglsten af
normalformat.
Et †våbenhus, der 1632 kaldes »skrevset«12 og
angives på kirkens nordside, omtales første gang
1588, hvor det forsynes med murede bænke og
bræddeloft.28 Bygningen, som ikke har afsat spor,
nævnes sidste gang 180529 og blev nedrevet før
1879.30
Korgavlen har haft en †kam, der tækkedes i
1596.12 Da de øvre ca. 1,5 m af skibets østgavl
er omsat i teglsten i munkestensformat, har også
denne formentligt båret †kam.
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer.
Regnskaberne
omtaler
adskillige
reparationer
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Fig. 13. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1900. - Südostansicht der Kirche.

af kirken og navnlig af tårnet, hvis nord- og
sydfacade er næsten helt omsat i teglsten af
normalformat. Allerede i 1594 udbedredes tårnet
med tusind mursten købt i Lübeck og forsynedes
med nyt egetømmer i klokkestokværket. Tårnets
østre, søndre og vestre side repareredes igen i
1635 med 300 mursten.31
På kor og skib foretoges jævnlige reparationer
af facadekvadrene, der også blev bundet sammen
med jernankre. Et muranker i korets østgavl kan
være identisk med et, som indsattes 1639, hvor
også gavlens facade ommuredes.12 Muligvis er
de østre gavltrekanter samtidig omsat udvendigt
i teglsten i krydsskifte. To murankre på korets
sydfacade indsattes 1881, hvorunder muren også
fik to ventilationskanaler.32
Kirken gennemgik 1961-62 en hovedistandsæt
telse (arkitekterne Poul Hansen & Ib Lydholm,
Thisted), der omfattede både mur og tag. De
indvendige mure repareredes, mens sydfacaden

omsattes mellem det østre og det midterste
vindue.14 Ydermere etableredes en brolægning
langs tagdryppet, hvorved terrænet omkring
kirken afgravedes let.
Den seneste restaurering udførtes 1974,
hvor den resterende del af skibets sydfacade
og korgavlen blev omsat, mens kirkens øvrige
facader
repareredes
og
omfugedes
partielt.
Grundet fugtproblemer udskiftedes ydermurenes
cementfuger med kalkmørtel i 2004, hvor også
kirkens vægge blev repareret og kalket.
Gulvet i kor og skib er fornyet med røde
teglsten i sildebensmønster 1934, hvor der også
etableres to trin i korbuen.33 Tidligere havde
koret trægulv.9 Tårnrummets gulv omlagdes
1961-62 med gule tegl i tilknytning til en let
gulvsænkning. Under skibets stolestader ligger
ferniserede fyrrebrædder, mens det malede loft
har grå brædder og blå bjælker.
Et nyromansk vindue i korets sydmur er
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Fig. 14. Korets tagkonstruktion og hvælv set fra øst (s. 734). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Dachkonstruktion des
Chores und Gewölbe, Ostansicht.

indsat i 1800-tallets slutning.34 I facaden er
den rundbuede ufalsede lysning indfattet af
maskinhugne granitkvadre og kilestik, mens bag
muren har en smiget rundbuet niche. Vinduet
har erstattet et ældre, hvis østre vange er mar
keret i bagmuren, hvor det har forstyrret kalk
malerierne.
Skibets tre vinduer af teglsten i normalformat
eksisterede 1890 (Uldall 1890) og er sandsynligvis
indsat o. 1800, jf. Rom og Bøvling (s. 786, 828).
De kurvehanksformede lysninger er halvstensfalset i facaden, mens bagmuren har en
smiget fladbuet niche. Vinduerne er meget vel
samtidige med tårnets rundbuede vestindgang,
der sandsynligvis udførtes ved tilmuringen af
skibets døre, og hvis gennemløbende vanger
er udført af tilsvarende sten. I skibet har
vinduerne
brune,
småsprossede
trærammer,
mens korvinduet har et rødlakeret støbejernsstel
med rombeformet inddeling. Korets romanske

nordvindue har en smal, brun træramme. I tår
net er mellemstokværkets glugger blændet med
gennembrudte teglsten, og glamhullerne er
lukket med røde træskodder.
Tagværker. Skibets og korets tagværk er af eg
med reparationer og spærforstærkninger af fyr.
Korets otte spærfag er samlet med to hanebånd,
som er bladet foroven og tappet forneden. Forud
for hvælvets indsættelse er bindbjælkerne hugget
over med økse ud for spærstiverne (fig. 14). På
østsiden af alle spær, spærstivere og hanebånds
nordre del er indridset mod vest stigende
tømmermærker i form af streger. Skibets 18
spærfag har to bladede hanebånd men ingen
spærstivere, hvilket indikerer, at de kan være
forkortet og omsat. Tårnets nyere tagværk er af
fyr og har et lag bladede hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2007 er ud
taget boreprøver fra egetømmeret i korets og
skibets tagværker, som begge er middelalderlige
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og rummer to faser. Konstruktionen over koret
er sandsynligvis opsat o. 1420, men to spærstivere
fra o. 1250 kan meget vel være genanvendt fra
en ældre, muligvis oprindelig, tagstol. Alderen på
skibets tagkonstruktion kan ikke fastslås, men da
fældningsåret for de undersøgte spær henholdsvis
er o. 1235 og o. 1420, kan tagværket have gen
nemgået en udvikling svarende til korets. Stam
mer det ældste tømmer fra kirkens første tag
konstruktion, er skibet kommet under tag en
smule før koret, således at bygningen er opført
fra vest mod øst,jf. Rom (s. 771 f.).35
Tagbeklædning. Koret er tækket med røde
vingetegl, mens skib og tårn bærer et blytag, der
ifølge pladeindskrifter er oplagt henholdsvis 1985
og 1962. I regnskaberne kan kirkens blytag og
dets tækkere følges fra 1590, hvor reparationerne
varede fire uger.12 I 163112 var også †våbenhuset
tækket med bly, men stod som det eneste
bygningsafsnit teglhængt i 1766.36
Et kabel til ophejsning af korn, der omtales
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1624,12 antyder, at kirkeloftet havde et †hejseværk
og benyttedes som magasin, jf. andre navnlig
vestjyske kirker.37
Opvarmning. En †skorsten med tilhørende
ovn, der 1894 etableres i tårnrummets nordøstre
hjørne,38 fjernedes ved restaureringen 1961-62.14
Endnu en †skorsten angives ved en udveksling af
loftsbjælkerne i skibets nordøstre hjørne, men har
i øvrigt ikke afsat spor. I dag har kirken elvarme,
som fordeles fra radiatorer på korets langmure og
under skibets stolestader.
En brandstang, fundet i korets hvælvlommer,
stammer sandsynligvis fra en østgavl på kirken
(fig. 50).39 Det groft udskårne og frønnede
fyrrebræt afsluttes som en fakkel i lighed med
brandstænger fra ældre landbobygninger og var
fastgjort med søm og et smedejernsanker.40
I dag står kirkens facader blanke med undtagelse
af teglstenspartierne, der er hvidkalkede. Omkring
bygningen er anlagt en brolægning, som ud for
tårnindgangen brydes af et trin af granitkvadre.

Fig. 15. Dekoration på korets østvæg over hvælvet, o. 1400 (s. 736). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Dekoration an
der Ostwand des Chores über dem Gewölbe, um 1400.
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736
KALKMALERIER

I koret er bevaret dekorationer fra o. 1400 og o.
1525. De ældste, der aldrig har været overkalket,
findes på korets østvæg over hvælvet og blev
allerede iagttaget o. 1937,41 mens de yngre på
hvælv, sydvæg og i korbuen blev afdækket og
restaureret 1984-86 af konservatorerne Charles
Gallefant og Robert Smalley i samarbejde med
Peter Bøllingtoft. Af denne udmaling valgte man
dog på ny at tildække de fragmentarisk bevarede
figurmalerier på korbuen. Under afdækningen
konstateredes yderligere to friser, antagelig fra
1700-tallet, på skibets triumfvæg. Også disse
er siden overkalket ligesom en dekoration på
tårnarkaden, påvist 1961-62.
1)
(Fig. 15), o. 1400. På den nordre del af
korets østvæg ses over hvælvet fragmenter af en
dekoration i sort, rød og gul okker, malet efter
gentagne kalkninger af den pudsede væg. Få
cm under murkronen løber en ca. 20 cm høj
frise, hvis sorte rankeværk med hjerteformede
blade afgrænses af en rød kant med sort kontur.
Derunder ses svage rester af to bueslag med
udspring fra et kapitæl. Arkaderne står i gult med

Fig. 16. Nådestolen og Bebudelsen, o. 1525 (s. 739,737).
Korhvælvets østkappe. Foto Robert Smalley 1987. Gnadenstuhl und Verkündigung, um 1525. Ostkappe des
Chorgewölbes.

Fig. 17. Skematisk plan over korets kalkmalerier o.
1525 (1-18) (s. 736-40). 1. Bebudelsen. 2. Besøgeisen.
3. Fødslen og Forkyndelsen for hyrderne. 4. Flugten til
Ægypten. 5. En afladshandel foran Skt. Peter. 6. Kora,
Datan og Abirams afstraffelse. 7. Satan og de onde engles
fald. 8. Nådestolen. 9. Engel (symbol for evangelisten
Mattæus). 10. Ørn (omdannet til løve, symbol for
evangelisten Markus). 11. Skægget mand med glorie
(antagelig profet). 12. Skægløs mand med glorie
(profet eller helgen). 13. Okse (symbol for evangelisten
Lukas). 14. Ørn (symbol for evangelisten Johannes).
15. Barnemordet i Betlehem. 16. Kvaderimitation.
17. †Mand (brynjeklædt krigerhelgen(?)). 18. †Hellig
kvinde(?) og mand (antagelig Skt. Paulus). Tegning
af Thomas Bertelsen. — Schematischer Grundriss von
den Wandmalereien des Chores, um 1525 (1-18).
1. Verkündigung. 2. Die Begegnung. 3. Geburt und
Verkündigung für die Hirten. 4. Die Flucht nach Agypten.
5. Ein Ablasshandel vor St. Peter. 6. Die Bestrafung von
Kora, Datan und Abiram. 7. Der Fall von Satan und
den bösen Engeln. 8. Gnadenstuhl. 9. Engel (Symbol für
den Evangelisten Matthäus). 10. Adler (umgebildet zum
Löwen,Symbol für den Evangelisten Matthäus).11.Bärtiger
Mann mit Glorie (vermutlich Prophet). 12. Bartloser Mann
mit Glorie (Prophet oder Heiliger). 13. Ochse (Symbol
für den Evangelisten Lukas). 14. Adler (Symbol für den
Evangelisten Johannes). 15. Kindermord von Betlehem. 16.
Quaderimitation. 17. †Mann (panzerbekleideter Kriegerheiliger(?)). 18. †Heilige Frau(?) und Mann (vermutlich St.
Paulus).

sort kontur og indgik sandsynligvis i en større
billedfrise,jf. eksempel i Skørping (Hellum Hrd.,
Ålborg Amt) fra 1300-tallets slutning.
2)
(Fig. 16-23, 51), o. 1525. I tidsrummet
umiddelbart inden reformationen udsmykkedes
koret med en dekoration på hvælv, de tilhørende
ribber og vægge samt på korbuen. Heraf er dog
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kun hvælvets bemaling på de otte kapper og de
tilhørende svikler bevaret i sin helhed.Til gengæld
rummer denne udsmykning en række usædvanlige
scener med særlig aktualitet for den ulmende
kirkestrid på tærsklen til det lutherske systemskifte
1536. Hvælvets billedprogram omfatter to dele:
Mod syd (fig. 17, 1-4), regnet fra østkappens
søndre del til vestkappens sydside, er gengivet
temaer fra Jesu barndomshistorie (Bebudelsen,
Besøgeisen, Fødslen, Forkyndelsen for hyrderne
og Flugten til Ægypten); denne motivkreds er
videreført på sydvæggen (Barnemordet, jf. ndf.). I
nord (fig. 17, 5-8), omfattende de tilsvarende fire
kapper fra nordvest til nordøst, er vist scener fra
Det Gamle Testamente (Kora, Datan og Abirams
afstraffelse), måske fra Johannes’ Åbenbaring
(Satan og de onde engles fald) og enkeltmotiver
af
andagtskarakter
(Nådestolen)
eller
med
samtidsrelevans (en afladshandel foran Skt. Peter).
Det overordnede tema synes i denne del at være
en modstilling af Synd og Nåde, en velkendt
motivkreds inden for den tidlige lutherske
ikonografi, men her snarere forstået som et forsvar
for Romerkirkens gamle lære med en bevidst
brod, rettet imod de nye ‘kirkeomstyrtere’, dvs.
Luther og hans fæller, identificeret med Kora,
Datan og Abiram, der gjorde oprør mod det
etablerede præstestyre, repræsenteret ved Aron og
Moses.42 De negative eksempler på synd er i øvrigt
beslægtet med, men ikke præcist identiske med
modstillingerne i den senmiddelalderlige Biblia
Pauperum (Fattigmandsbiblen), ifølge hvilken
Kora og hans medsammensvorne, betegnede ‘de
syndere, der ikke har omsorg for den katolske lov
og de ti bud’. Disse paralleliseredes bl.a. med de
fortabte, der efter Dommedag førtes til Helvede,
og med de ugudelige indbyggere i Sodoma og
Gomorra.43 De enkelte scener omslynges af et
kraftigt rankeværk, der til dels overlapper enkelte
partier, mens sviklerne viser mandlige halvfigurer,
formentlig profeter eller helgener, med skriftbånd,
afvekslende med evangelistsymboler, hvis navne
ligeledes er anført. Indskrifterne er alle, ligesom
på de spredte tekstbånd på selve hvælvets scener,
gengivet med gotiske minuskler.
Udmalingen, som også er bemærkelsesværdig
i teknisk henseende ved delvist at være udført på
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Fig. 18. Besøgelsen, o. 1525 (s. 737). Korhvælvets syd
kappe, øst. Foto Robert Smalley 1987.- Die Begegnung,
um 1525. Südkappe des Chorgewölbes, Ost.

den rå puds, står i rød og gul okker med sort, hvortil
kommer en spredt anvendelse af cinnoberrødt
og grønt. Meget tyder på, at dekorationen er
udført i to faser. Således er korbuen bemalet
forud for udsmykningen af hvælvets kapper,
hvis første kalklag dækker kanten af bueslagets
kvaderimitation. Det samme gælder ribbernes
bemaling, hvis sparremønstre og flankerende
stiliserede blomsterstængler også er tilkommet
før udsmykningen i kapperne. Da hvidtekalken
på den sydøstre ribbes nedre del dækker en del
af bemalingen på den øvre, er arbejdet antagelig
udført fra et stillads, der gradvist er sænket.
I østkappens sydlige del ses Bebudelsen (fig.
16). Maria, der er iklædt brokadekjortel og kappe,
sidder ved sin skrivepult med pen i højre hånd.
Hun vender hovedet mod venstre, hvor Gabriel
står med et skriftbånd i hænderne, hvorpå
tilsyneladende læses den velkendte Englehilsen:
»ave ma(r)ia g[rati]a [plena] d[om]i[nu]s [tecum]«
(Hil (dig) Maria, den nådefulde, Herren (være)
med dig). I sviklen er intet motiv bevaret.
Sydkappen viser mod øst Besøgelsen (fig. 18).
Maria og Elisabeth, der begge er iklædt folderige
dragter, Elisabeth dog med konelin i modsætning
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Fig. 19. Fødslen og Forkyndelsen for hyrderne, o. 1525
(s. 738). Korhvælvets sydkappe, vest. Foto Robert
Smalley 1987.— Die Geburt und die Verkündigung an die
Hirten, um 1525. Südkappe des Chorgewölbes, West.

til Marias utildækkede hår, rækker hinanden
hånden. I sviklen ses en engel (antagelig Mattæus)
med et skriftbånd, hvis tekst dog ikke kan tydes.
Mod vest ses forneden Fødslen (fig. 19). I stalden,
angivet med et teglhængt skråtag hvilende på
murværk og en hjørnestolpe, knæler Maria foran
barnet. Hun er iklædt brokademønstret kappe og
ensfarvet kjortel, mens barnet hviler på en flig
af hendes kappe. Bagved er krybben med oksen
og æslet. Josef, der skimtes i en åbning i staldens
baggrund, rækker højre arm frem (formentlig med
et lys). Foroven ses Forkyndelsen for hyrderne,
repræsenteret af to mænd med korte kjortler
og tætsiddende hoser, over hvis hoveder svæver
en engel med skriftbånd. Herpå læses antagelig:
»puer [n]a[tus] (est nobis)« (Et barn (er os) født). I
sviklen ses en vinget figur, tilsyneladende en ørn
(evangelisten Johannes’ symbol), her dog rettet til
en løve som henvisning til evangelisten Markus.
Det tilhørende skriftbånd kan ikke tydes.
Vestkappen har i sydsiden en gengivelse af Flug
ten til Ægypten (fig. 21). Maria, der her har
tildækket hoved, rider med barnet i favnen på
en hest (eller et muldyr). Bagved anes Josef.
I kappefligen ses en mand, vel en profet, vist i

halvfigur og gengivet en face med drejning
mod højre. Den ledsagende tekst er vanskelig
at tyde. Den nordlige del viser tilsyneladende
en afladshandel foran Skt. Peter (fig. 21); scenen
er dog også, men mindre sandsynligt, blevet
tolket som en fremstilling af Peters opvækkelse
af Tabitha.44 I venstre side hæver en mand i
samtidsdragt med kort kofte og tætsiddende
hoser appellerende sin højre hånd mod Skt. Peter,
der troner th. med nøgle og iklædt en kostelig
mønstret kåbe. I venstre hånd fatter manden om
en lille pose, formentlig med afladspenge. Ved
hans fødder ligger en kvinde, vel hans hustru,
ligeledes i samtidsdragt og med hovedlin. Hun
er vist med lukkede øjne som afdød. Ikke desto
mindre løfter hun hovedet fra jorden og hæver
med en tilsvarende anråbende gestus sin venstre
hånd mod apostelfyrsten, måske i forventning om,
at ægtemanden har tilkøbt hende en forkortelse
af pinslerne i Skærsilden. Ovenover fremstillingen
ses Helligåndsduen. I sviklen er gengivet en
skægløs profet eller helgen med et vanskeligt
tydbart skriftbånd, hvorpå anes bogstaverne
»..molo ...« (?).
Nordkappens vestlige del gengiver afstraffelsen
af Kora, Datan og Abiram efter oprøret mod

Fig. 20. Kora, Datan og Abirams afstraffelse, o. 1525
(s. 738). Korhvælvets nordkappe, vest. Foto Robert
Smalley 1987. - Bestrafung von Kora, Datan und Abiram,
um 1525. Nordkappe des Chorgewölbes, West.
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Fig. 21. Flugten til Ægypten og en afladshandel foran Skt. Peter, o. 1525 (s. 738). Korhvælvets vestkappe. Foto
Robert Smalley 1987. - Flucht nach Ägypten und ein Ablasshandel vor St. Peter, um 1525. Westkappe des Chorgewölbes.

Moses og Aron (jf. 4 Mos. 16-17) (fig. 20).
T.h. ses de tre misdædere, der forgæves svinger
deres røgelseskar; alle er som straf for deres
forbrydelse ved at blive opslugt afjorden. Oven
over den øverste læses muligvis: >>[ab]iron«. T.v.
står Aron og Moses, den førstnævnte ligeledes
med røgelseskar og desuden med pavelig mitra
på hovedet, ud for hvilket læses: »aron«.Ved hans
side står Moses med Arons blomstrende stav.
Over scenen svæver en kronet, skægløs figur i
stråleglorie og skykrans, tilsyneladende Maria
og ikke, som man kunne forvente, Gudfader. I
sviklen er vist evangelistsymbolet for Lukas med
indskriften: »lucas«. Mod øst ses formentlig Satan
og de onde engles fald mod Helvede (fig. 22), et
tema, der bl.a. er omtalt i Åb. 12,7-9.45 Øverst
i kappen vises Gud med bøjlekrone i halvfigur
i en krans af englehoveder og skyer. Som i en
Dommedagsfremstilling hæver han sit straffende
sværd, her dog med højre hånd, og udstrækker
den venstre mod den ulydige skare, der i alt

omfatter otte figurer. Det er dog ikke entydigt
klart, hvem af disse, der lader sig identificere
med Satan. Alle styrter enten hovedkulds ud fra
Himmelen eller falder med fødderne først ned
mod et firkantet felt (formentlig Helvedesgabet).
Undervejs i faldet ændrer de skikkelse; stadierne
i denne proces er gengivet med flere detaljer,
hvor
forvandlingsvæsenerne
omdannes
fra
englelignende figurer med menneskeansigter og
kjortler til djævle med fantasihoveder, dyre- eller
fuglelignede ekstremiteter samt pels.46 I sviklen er
vist evangelisten Johannes’ ørn med et skriftbånd,
men den tilhørende indskrift lader sig nu næppe
længere læse.
Østkappens nordside gengiver Nådestolen som
kulminationen af det overordnede tema Synd og
Nåde (fig. 16). Gudfader, atter vist med bøjlekrone,
troner med den tornekronede, lidende Kristus
ved sin højre side og en korsprydet jordkugle i
venstre hånd. Ovenover svæver Helligåndsduen.
Sviklens motiv er ikke bevaret.
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Fig. 22. Satan og de onde engles fald, o. 1525 (s. 739).
Korhvælvets nordkappe, øst. Foto Robert Smalley
1987. — Der Fall von Satan und den bösen Engeln, um

Fig. 23. Profet(?) og symbol for evangelisten Lukas,
o. 1525 (s. 738-39). Foto Robert Smalley 1987. Prophet(?) und Symbol des Evangelisten Lukas, um 1525.

1525. Nordkappe des Chorgewölbes, Ost.

Hvælvribbernes dekorationer udspringer fra en
syvtakket stjerne i ribbekrydset og afsluttes mod
væggene i et omvendt hjerte. De enkelte ribber
har sparrer, hvorfra udgår spinkle stængler med
prikblomster. Disse overkalkedes partielt ved
kappernes udmaling, men blev efterfølgende
nyoptrukket over lange stræk. Samtidig forsynedes
skjoldbuernes kanter med ranker, som stedvis
dækker scenernes nedre kant (jf. ovf.).
Korbuen har på bueslagets underside bevaret en
dekoration med kvaderimitation.
Sydvæggens vestlige del viser Barnemordet i
Betlehem (fig. 17). Et nøgent drengebarn rives
ud af hænderne på en kvinde. Nedenunder anes
endnu en kvinde, der tager sig til halsen. Øst
herfor står en soldat med draget sværd. Under
fremstillingen ses fragmenter af tekstilimitationer
i form af et draperi, ophængt i ringe på en stang.
†Kalkmalerier. 1) (Fig. 17, 51), o. 1525. På
korbuens vanger blev under bueslagets kva
derimitation påvist en udsmykning af stående
figurer. Mod nord sås to glorieprydede helgener,
begge iklædt kjortel og kappe, th. en skægget
mand med skaldet isse (muligvis Paulus), tv.
en skægløs person (måske en kvinde). Over
deres hoveder forløb et bånd med en vanskelig

tydbar minuskelindskrift. I syd anedes en mand
(antagelig en helgen), muligvis udstyret med
brynje og våben.
2) 1700-tallet(?). Fragmenter af to friser, påvist
på skibets triumfvæg på begge sider af korbuen.
3) 1700-tallet(?). I forbindelse med ændringen
af døren i tårnets vestmur 1961-62 (s.733) påvistes
fragmenter af et kranium og en indskrift.14

INVENTAR
Oversigt. Fra kirkens ældste tid hidrører den romanske
døbefont. Samtidig hermed var formentlig alterbor
det, hvoraf et †fragment af bordpladen med helgen
grav endnu sås 1962. Højmiddelalderen er repræsen
teret af korbuekrucifikset fra o. 1275, præget af fransk
stilindflydelse.
Den
senmiddelalderlige
indretning
belyses dels af altersølvet fra o. 1500 (dog med nyere
tilføjelser), dels af klokken fra 1505, støbt af en ukendt
mester på initiativ af broder Niels og smykket med pilgrimsmærker fra valfartssteder i Tyskland (Thann) og
Schweiz (Einsiedeln).
I lighed med herredets øvrige kirker er kirken
blevet nyudstyret med inventargenstande i årtierne o.
1600, vigtigst altertavlen (1597-1612) og prædikestolen
(1599-1600). De samtidige kirkeregnskaber kan med
flere detaljer fortælle om arbejderne med udførelsen af
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Fig. 24. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kircheninneres gegen Osten.

disse hovedstykker.12 Således var snedkere fra Lemvig
beskæftiget ved prædikestolen 1599, mens en maler
fra Holstebro året efter gav stolen den første staffering.
Bemalingen blev dog allerede 1634 fornyet af Jakob
Maler fra Ribe, dvs. enten Jakob Bartholomesen
eller Jakob van Meulengracht (jf. ndf.) på initiativ af
kirkeværgerne K. Kiær og Laurs Mikkelsen. Altertavlen
er formentlig ligeledes udført af lokale mestre. Her
stod Morten Maler ‘selvanden’ for stafferingen. Dele
af alterbordets panelværk kan også stamme fra denne
tid. Fra kilderne kendes flere andre detaljer om
indretningen i 1600-tallet, bl.a. anskaffelsen 1639 af
en messehagel af fløjl med guldgaloner, istandsættelse
af stolestader og opsætningen af en skriftestol, hvortil
kommer en statusopgørelse over beholdningen
af altersølv, tekstiler og andet mindre udstyr fra
1650.12 Intet af dette findes dog mere. Til gengæld
markeredes tilhørsforholdet siden 1671 til Rysensteen
ved stafferingen på altertavlens predella, der 1703
smykkedes med alliancevåbenerne for Jeanne Marie
Rüsensteen, datter af Henrik Rüsensteen, og hendes
tredje ægtemand, Gregers Daa. En samtidig †indskrift
på †korbuebjælken kan ligeledes være bekostet af
ægteparret. Fra dette tidsrum stammer antagelig også
kirkens alterstager og maleriet af Forklarelsen på
Bjerget i altertavlens storfelt.
De sparsomme arkivalske oplysninger fra 1700-

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt

og 1800-tallets første del gør det vanskeligt nærmere
at tidsfæste nyanskaffelser fra dette tidsrum. Dog
indkøbte kirken sammen med annekskirken i Rom
1836 et nyt sygesæt fra Holstebroguldsmeden Peter
Lund i anledning af reformationens 300-års jubilæum,
mens et dåbsfad blev anskaffet 1852 (et tilsvarende
findes i Rom Kirke,jf. s. 795). En oversigt over kirkens
beholdning ved synsprotokollens etablering 1862
kendes kun indirekte.47 Fra 1800-tallets anden halvdel
og 1900-tallets første årtier stammer dåbskanden
(1862), stolestaderne (1877), et (†)altermaleri, kopieret
o. 1899 efter Carl Bloch samt flere mindre genstande,
heriblandt en alterske (1903), en nadverskål (1907)
samt en oblatæske og alterkande (begge o. 1900), alt,
bortset fra skeen, af porcelæn. Kirkens belysning og
musik blev særlig tilgodeset i løbet af 1900-tallet, dels
1945, 1948 og atter 1962 ved opsætning aflysekroner
og lampetter, dels ved anskaffelse af orgler (1962, som
erstatning for et ældre instrument fra 1913), placeret
på et pulpitur i vestenden. Senest er 2003 opsat et nyt
orgel.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens nuværende
farver går i det væsentlige tilbage til inventarets
hovedistandsættelse af Einar V. Jensen 1936. Ved denne
lejlighed søgtes genskabt en ensartet bemaling på
altertavle, prædikestol, korbuekrucifiks og stolestader,
alt tilpasset efter ældre farvespor, både fra renæssancen
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og 1700-tallet. I forbindelse med istandsættelsen gen
nemførtes også en større snedkermæssig renovering
af både altertavle, prædikestol og stolestader, mens
alterskranken helt fornyedes. Nyere istandsættelser,
vigtigst 1961-62, gennemført af arkitekt Poul Hansen,
berørte ikke det historiske inventar, men prægede
indretningen af orgelpulpituret og kirkens belysning
som nævnt ovenfor.
Ældre istandsættelser er kun sparsomt belyst. En
nystaffering af altertavle og korbuebjælke 1703 kan
være efterfulgt af istandsættelser ved århundredets
midte og i løbet af de følgende årtier, da den daværende
kirkeejer, formentlig Otto Henrik Juul-Rysensteen,
‘for få år siden’ (1766) skænkede en alterskranke, der
dog endnu på dette tidspunkt stod uden bemaling.
Den ‘rokokobemaling’ (Einar V. Jensen) i overvejende
lyse farvetoner, som registreredes under altertavlens
og korbuekrucifiksets egetræsmaling, kunne derfor
stamme fra dette tidspunkt, måske endda så sent
som fra 1790-91, da kirken vides hovedrepareret.48
Et vigtigt indgreb i indretningen skete 1876-77, da
hovedinventarstykkerne egestafferedes, og atter 1882,
da alterbordet flyttedes frem i rummet, og et sakristi
med præstestol blev indrettet i korets østende. Til
gengæld sløjfedes de ældre †præste- og degnestole.
1899 blev altertavlens sekundære indramning og
bemaling udskiftet. 1908 gennemførtes en ensartet
mørkfarvning af stolestader, †fontelåg, prædikestolens
rækværk og †alterskranke, alt tilpasset altertavlen.49

Alterbordet (fig. 25), nyere, af fyr, med en panel
beklædning i renæssancestil, dog med yngre
tilføjelser, senest fra 1936. 151×88 cm, 106 cm
højt, placeret 127 cm fra østvæggen. Forsiden har
to arkadefag, indrammet af kannelerede pilastre.
Bueslagene har attisk slyngbånd og bæres af
mindre kannelerede pilastre; i hjørnerne fligede
bladornamenter.
Kortsiderne
har
retkantede
fyldinger, svarende til bordets udbygning under
selve altertavlen. Den nuværende staffering
hidrører fra restaureringen 1936 og omfatter
en begrænset farveskala, domineret af gråt, blåt
og brunt med marmorering, dog med enkelte
accenter i rødbrunt på profilled. På forsidens
kronfrise er mellem bladrosetter en versalindskrift
i gult på sort bund: »Gud er vor tilflugt og
styrke«.
I forbindelse med prædikestolens nyopmaling
1634 af Jakob Maler fra Ribe (jf. ndf.) blev
også en ‘skiffue’, dvs. et bord, bemalet, muligvis
alterbordet med sit panelværk.12 Alterbordet blev
1882 flyttet 134 alen (ca. 78 cm) frem, således

at der kunne gives plads til præstens stol bagved.
1885 stafferedes bordet i egefarve,50 en staffering,
delvis suppleret med forgyldning, der endnu sås
1934. I forbindelse med istandsættelsen 1936
blev bordet grundigt snedkermæssigt udbedret,
bordpladen, bagpartiets panelfelter og bordets
fodstykke fornyedes, og alt blev nystafferet, til
dels med gentagelse af de røde farveaccenter, der
sammen med grønt påvistes under egemalingen
som del af en ældre †staffering.51
Af det middelalderlige †alterbord af granit
påvistes 1962 nord for koret et fragment af bord
pladen, 138×38,5 cm, med firkantet fordybning
til et †relikviegemme.S2
Alterklæder. Det nuværende alterbord dækkes af
en nyere hvid lærredsdug med smal kniplingskant.
†Alterklæder. Et lærredsalterklæde omtales 1650.12
1766 nævnes klædet, dog uden nærmere karak
teristik.36 1885 fornyedes alterklædet med samme
stof som knæleskamlen, dvs. i silkefløjl, med
besætning af guldgaloner, kvaster og på forsiden
et kors af tilsvarende galoner.50
Altertavle (fig. 25-28, 55), ifølge regnskaberne
skåret og stafferet 1597,12 med bemaling på
predellaen fra 1703 og antagelig samtidigt stor
stykke; topstykket, predellaens sidepartier og en
række snedkermæssige tilsætninger hidrører lige
som stafferingen fra 1936.
Den trefløjede tavle af traditionel senmiddelalderlig og tidligluthersk type (jf. bl.a.
Tørring Kirke s. 686) har predella, omtrent
kvadratisk storstykke og smalle, oprindelig
bevægelige, sidefløje. Af predellaen hidrører kun
midtstykket fra den oprindelige tavle, dog med
tilsatte profilled med tandsnit fra restaureringen,
ligesom
sidepartierne
med
karnissvungen
kontur er fornyede. Stor- og sidefelterne har
tandsnitsindramning, rekonstrueret efter ældre
spor, ligesom sidefløjenes ydre nederste parti
er udformet efter ‘skabets gotiske profilering’
(Løffler), som ved ydersiderne var bevaret.
Profileret kronfrise og udsavet topsstykke i
ubestemmelig
historiserende
stil
med
små
topspir og øverst et kugleformet led hidrører
ligeledes fra denne istandsættelse. † Topstykker.
1) (Jf. fig. 27), antagelig o. 1700, med brudt
svungen midtkartouche og lavere volutsmykkede
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Fig. 25. Altertavle, 1597, med senere tilføjelser (s. 742). Foto Arnold Mikkelsen
2007. — Altarbild, 1597, mit späteren Ergänzungen.

partier over sidefløjene. Erstattet 1899 af 2) (fig.
28), sammenhængende prydgavl med forhøjet
korsprydet midtparti over kerubhoved, smykket
med volutter, bladornamentik og ophængte
draperier.Kasseret 1936. †Sidevinger. 1) (Jf.fig. 27),
antagelig samtidig med topstykke nr. 1 og med
gentagelse af volutsmykket parti fra sidefløjenes
topstykker. Erstattet 1899 af 2) (fig. 28), udskåret
i flade volutsmykkede kartoucher med midtkors.
Heraf er den højre (†)vinge endnu bevaret, hen

lagt på loftet. †Sidefelter på predella, jf. fig. 27-28.
I lighed med de ovennævnte erstattede man
1899 ældre dele af en svungen kontur som de
nuværende med blad- og volutdekorerede partier;
disse blev dog atter nedtaget 1936.
Storfeltets maleri, antagelig o. 1700, olie på
træ, 120×126 cm med tilsat nedre parti, viser
Forklarelsen på Bjerget, udført efter forlæg af
Marten de Vos (1532-1603) i Piscatorbiblen. Jesus
fremtræder i billedets midte i forklaret skikkelse,
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Fig. 26. Altermaleri, o. 1700, vist før restaureringen
1936 (s. 743). Foto EinarV.Jensen 1936. — Altargemälde,
um 1700, vor der Restaurierung 1936.

omstrålet af en lysglorie og iklædt hvidlig kjortel
og rød kappe; fødderne er nøgne. Højre hånd
er løftet til velsignelse. På skyformationer tv. og
th. ses Moses med Lovens Tavler og Elias med
sammenlagte hænder, iklædt henholdsvis blå
kjortel med hvid kappe og hvid kjortel med blå
kappe. Ved Jesu fødder ses to af de tre apostle, tv.
Peter over for Johannes, mens partiet med Jakob
af pladsårsager fjernedes ved maleriets beskæring
i 1900-tallets begyndelse (se ndf.). Apostlene er
iklædt dragter i stærkt røde og blå farvetoner.
Nedre del af storstykket har tilsat skriftfelt i rød
indramning med gylden fraktur på sort grund
efter Matt. 17,5: »Denne er min Søn, den elskede,
i hvem jeg har Velbehag, hører ham«.
(†)Storstykke (fig. 28, 52), opsat i forbindelse
med restaureringen 1899, udført af A. Chr.
Andersen, Thisted efter Carl Bloch, olie på
lærred, lysmål 147×124 cm. Maleriet, der viser
Kristi Opstandelse, kopierer Carl Blochs maleri
fra 1873 i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg
1885-88). Afmonteret i forbindelse med tavlens
nyistandsættelse 1936 og siden ophængt på
skibets sydvæg.53
Altertavlens sidefløje har skriftfelter med gylden
fraktur på sort bund, tv. med skriftsted fra Joh.

17,1-3 og th. fra Ez. 34,11 & 15-16. Kronfrisen
har tilsvarende skriftsted fra Jak. 1,21. †Malerier på
sidefelterne viste de fire evangelister (jf. fig. 27).36
Fjernet i forbindelse med restaureringen 1899 og
erstattet med skriftfelter med bibelsteder, udført
i gylden fraktur på sort, tv. Joh. 2,9 og th. Luk.
19,10.
Predellaens midtfelt viser den ældst bevarede
staffering med alliancevåbener for Gregers Daa
og Jeanne Marie Rüsensteen samt årstallet 1703,
alt på rosa bund; en tilsvarende bemaling sås
antagelig på altertavlen i Rom Kirke (s. 792). I
forbindelse med restaureringen 1899 udførtes
†staffering med frakturindskrifter, henholdsvis
Mark. 1,15 og 1 Pet., 1,16 (tv. og th.).
Tavlens arkitektoniske indramning er domine
ret af gråblåt med marmorering, rødbrunt i
forskellige nuancer, gult, hvidt og sort med spredt
anvendelse af guld og sølv. Midt på topstykket ses
Jahves navn.
Altertavlen udførtes 1597 af en snedker, der
aflønnedes med 6 daler for 59 dages arbejde, mens
Morten Maler ‘selvanden’ for 88 dages indsats
fik en løn på 30 daler foruden kostpenge både
hellig- og søgnedage.12 1612 betaltes en snedker
yderligere to dages løn for at ‘færdige tavlen’, dvs.
færdiggøre samme.12 Efter alt at dømme er tavlen

Fig. 27. Altertavle, vist før restaureringen 1899 (s. 745).
Tegning af J. Magnus-Petersen 1894. — Altarbild, vor der
Restaurierung 1899. Zeichnung von J. Magnus-Petersen,
1894.
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Fig. 28. Altertavle og alterskranke, vist før istandsættelsen 1935-36 (s. 746). Foto Peter
Kr. Andersen 1934. — Altarbild und Altarschranke, vor der Instandsetzung 1935-36.

således udført fra nyt, selvom ældre indberettere
(Løffler) skønnede, at »enkelte ubetydelige Res
ter«, dog ikke nærmere specificeret, syntes at
hidrøre fra »den papistiske Periodes Slutning«.54
Rester af ‘gotisk’ staffering påvistes tilsvarende
af Einar V. Jensen bag de sekundære profilled
på predellaen, i form af forgyldte papirstjerner,
påsat en blå kridtgrund og rester af rød farve med
skabelondannede sølvrosetter.41 En klart defineret
‘renæssancebemaling’ blev dog ikke iagttaget af

Einar V Jensen, og tavlens middelalderlige præg
kunne derfor lige så vel tolkes som udtryk for
en håndværksmæssig konservatisme. Som det
fremgår af predellaens malerier, blev altertavlen
antagelig istandsat o. 1703, og fra dette tidspunkt
kunne også storstykkets og sidefelternes malerier,
tidligst omtalt 1766,36 hidrøre, ligesom det
ældre topstykke og sidevinger. 1894 foresloges
altertavlen med den tilhørende ramme ‘snarest’
fornyet, og J. Magnus-Petersen anbefalede i
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Fig. 29. Altersølv, o. 1500 (s. 746). Kalkens bæger er
fornyet 1894. Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Altarsilber um 1500, der Becher des Kelches wurde 1894
erneuert.

samme forbindelse storfeltet udskiftet med ‘et
godt maleri’, sidefelterne udstyret med skrift
sprog, sidevingerne og topstykket fjernet og
det sidstnævnte erstattet med et smalt, enkelt
bladgalleri. Arbejdet med selve tavlens renovering
udførtes 1899 af snedker M. P. Laursen og maler
Christian Jensen, Lemvig, som angivet bag på
predellaens nordside, mens storfeltets Carl Blochkopi som nævnt leveredes af A. Chr. Andersen fra
Thisted. Resultatet mødtes dog med kritik af
Magnus-Petersen.55 Efter syn af Peter Kr. Ander
sen og forslag fra Einar V. Jensen nyrestaureredes
tavlen 1936, omfattende både en snedkermæssig
delvis fornyelse af rammeværket, en genopsætning
af det tidligere storstykke, en afrensning af
sekundære farvelag og en tilbageføring til en
ældre, lysere helhedsstaffering.
Altersølvet (fig. 29) omfatter kalk, o. 1500 med
bæger, fornyet 1894, og tilhørende disk; ingen
stempler. Kalken, 20 cm høj, har sekstunget,
pyramidestubformet fod med støbt krucifiks, 2,2
cm højt, pånittet en af fodtungerne. Flad knop,
smykket med tilspidsede bladtunger omkring
rhombeformede bosser med korsblade. Glat bæger
med hældetud, fornyet 1894, ‘så det kan rumme
½ pot’.56 Under bund indridset ejermærke: »L
K-I«. Disk, 13,5 cm i tværmål. På den glatte fane
cirkelkors på riflet grund. I bund markeret firpas.

Under fane ejermærke som på kalk: »L K-II«.
Altersølvet er tidligst nævnt 1650.12
Oblatæsker. 1) O. 1900, svarende til nadverskå
len, sidstnævnte anskaffet 1907 (jf. ndf.). Sort
porcelæn med guldkors fra Bing og Grøndahl, 7
cm høj, 9,5 cm i tværmål. 2) (Jf. fig. 30), moderne,
af tin, 5 cm høj, 9,5 cm i tværmål. Cylindrisk,
uden dekoration. † Oblatæske af sortlakeret blik,
indvendig dog hvidlakeret, anskaffedes 1862.57
1883 ønskedes den oplakeret og forsynet med et
lille opretstående, forgyldt kors.50
Alterkande, o. 1900,32 cm høj, af sort porcelæn
med forgyldning. Mærke for Den Kongelige
Porcelænsfabrik. Nadverskål, 1907,38 af porcelæn,
19 cm i tværmål, 9,5 cm høj. Bing og Grøndahl.
Sygesæt. 1) (Fig. 31), 1836, udført af guldsmed
Peter Lund, virksom i Holstebro og Lemvig, i
anledning af reformationens 300-års jubilæum.
Kalken, 5,6 cm høj, med lav fod og glat bæger,
har spinkelt skaft med kugleformet knop. Under
bund to mestermærker for Peter Lund (Bøje
6759). Disken, tværmål 7,4 cm, har indskrift
under fane, indprikket med skriveskrift: »Bekostet
af Lomborg og Romb Sogne i Anledning af
Reformationsfesten 1836«. Fire mestermærker
under bund som på kalk. Cylinderformet
oblatæske af træ, 4 cm høj, 5 cm i tværmål.
Tilhørende futteral, betrukket med sort læder og
foret med violet fløjl, med tomt rum, antagelig
til †vinbeholder. 2) (Fig. 32), moderne, af tin.

Fig. 30. Oblatæske, moderne, og ske, anskaffet 1903
(s. 746, 747). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Moderne
Oblatendose und Löffel, angeschafft 1903.
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Kalk, 12,6 cm høj. Disk, 9,2 cm i tværmål; under
bund mærket som kalk. Oblatæske, 2,6 cm høj,
6,3 cm i tværmål. Under bund stempler som på
kalk. Vinbeholder, af form som ‘lommelærke’ af
rustfrit stål med rødbrunt slangeskindsbetræk,
13,8 cm høj. Til sættet hører seks bægre. Alt i
futteral, betrukket med rødbrunt læder og med
rødt fløjlsfoer. †Sygesæt. 1614 anskaffedes en kalk
af messing ‘til at besøge syge folk med’.12
Ske (jf. fig. 30), anskaffet 1903,38 14 cm lang,
med perforeret laf, snoet skaft, afsluttet med
dekoration af sommerfugl, blomster og kornaks.
To udviskede stempler på skaftets bagside, tvær
rektangulært mesterstempel for FI eller FL og
vanskeligt tydbart årstal (måske 1903).
Alterstager. 1) (Fig. 33), o. 1700, 55 cm høje.
Klokkeformet fod, skaft med nedre vaseformet
led og lav, profileret lyseskål (jf. eksempel i
Heldum Kirke, s. 714). 2) Moderne, firearmede,
43,5 cm høje, ifølge graveret versalindskrift under
bund skænket 2006, henholdsvis af Ella Kortnum
Fyhring og Eva Kortnum Møller. Syvstage, (jf.
fig. 24) o. 1900, 39 cm høj på ottesidet fod i tre
afsæt. †Alterstager. 1598 betaltes 12 dlr. for to
messinglysestager til alteret.12
Alterbøger. Et eksemplar af Gustav Vs svenske
bibel, Stockholm 1927, er skænket af et medlem
af menigheden. †Alterbøger. 1604 og atter 1650
indkøbtes nye bibler, sidstnævnte år i Viborg.
Beholdningen dette år opregnede desuden en
alterbog og en salmebog, men noterede savnet af
et graduale.12
Messehagler. 1) 1887,50 skjoldformet, af mørke
rødt fløjl, kantet med guldgaloner og med til
svarende rygkors. Foer af lysviolet lærred.
2) 1952,9 af rødt fløjl med rygkors og Kristusmonogram af guldgaloner, grøn bort med
guldkant. Foer af gult lærred. 3) Moderne, af
turkis, groftvævet uld med korsudsmykning på
ryg og forside, henholdsvis ligearmet kors og
gaffelkors, kantede med smalle bånd i guld og
rødt. †Messehagler. 1639 anskaffedes en hagel af
purpurfarvet fløjl med besætning af guldgaloner
(‘guldlad’) og blåt lærredsfoer. Antagelig identisk
med den gamle røde messehagel, der nævntes
1650 og 1652 skænkedes til ‘Møborg Kirkes
fornødenhed’. Til gengæld anføres i inventariet
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Fig. 31. Sygesæt nr. 1, udført af Holstebroguldsmeden
Peter Lund i anledning af Reformationsjubilæet
1836 (s. 746). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Kran
kengerätesatz Nr. 1, ausgeführt von Peter Lund, Goldschmied
aus Holstebro, aus Anlass des Jubiläums der Reformation

1836.

1650 en (ny) rød messehagel med en tilhørende
ny messesærk.12 1766 registreredes en hagel af
rød‘lysefløjl’.36 1867 istandsattes en hagel (måske
denne).50
Alterskranke (jf. fig. 25), 1936, tresidet, med flade
udsavede balustre og muret sokkel. Midtfaget har
cirkelfelt, indrammet afakantusløv. Herpå stafferet
med kursiv i lyst teglrødt på mørkebrun grund:

Fig. 32. Sygesæt nr. 2, moderne (s. 747). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. - Krankengerätesatz Nr. 2.
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Fig. 33. Alterstager, o. 1700 (s. 747). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Altarleuchter, um 1700.

»Jeg søger dig i Naadens Stund og hjælper dig på
Frelsens Dag«. Skranken er i øvrigt bemalet i to
nuancer af turkis samt teglrødt og mørkebrunt.
†Alterskranker. Udformningen af kirkens ældre
skranke kendes ikke nærmere. 1766 omtaltes ‘et
sprinkelværk for kommunikanterne’, skænket
på kirkens bekostning af kirkeejeren ‘for fa år
siden’,36 dvs. antagelig Otto Henrik Juul-Rysensteen. 1882 erstattedes den eksisterende af en ny
(jf. fig. 40), af halvcirkulær form med drejede
balustre; egetræsstafferet med delvis forgyldning
og håndliste, malet som mørk mahogni. Knæfaldet
beklædt med sort skind.50 † Knæles kammel, nævnt
1885 som fornyet med silkefløjl og guldgaloner,
svarende til alterklædet (s.d.).
Døbefont (fig. 35), romansk, af rødlig (fod) og
lysegrå (kumme) granit, 85 cm høj, tilhørende
den nordvestjyske bægerbladstype (Mackeprang,
Døbefonte 161, 407), der ikke mindst i Skodborg
Hrd. er rigt repræsenteret (jf. s. 421,616,657,688
foruden eksempler i Møborg, Gudum og Fabjerg
kirker). Den firsidede fod, 40 cm høj, har form som
en søjlebase med store hjørneknopper og kraftig
vulst ved overgangen til kummen. Kummen

har tværmålet 73 cm og smykkes på undersiden
af krans af de karakteristiske bægerblade; ved
mundingen attisk profil. I mundingsranden
indhugget fire grupper af dobbelte indhak, vel
til sekundær indsats. Spredte brunlige farvespor,
antagelig fra 1800-tallet, på fod og kummens
underside. Moderne indsats af brunstafferet jern,
med gitterværk, indrammet af bladværk. Placeret
ved korbuens nordre vange. 1877 ønskedes fonten
flyttet ‘hen under korbuen’, måske fra en tidligere
plads i koret. 1883 foresloges en fuldstændig
afrensning for maling.50 †Fontelåg, udskåret (»høy
i Skikkelse«) med staffering, er nævnt 1766.58
1908 males låget i en mørkere farve end hidtil,
antagelig en mørkere nuance af egetræsfarve,
svarende til det øvrige inventar.38
Dåbsfade. *1) Med indgraveret årstal, 1852,
under hank, 36 cm i tværmål, af kobber. Svarende
til eksemplar i Rom (s. 797). Opbevaret i præste
gård. 2) (Fig. 34), 1955, skænket af Chresten
Pedersen, Storebjerg i Lomborg, til minde om
hustruen, Margrethe Pedersen (*16. maj 1893,
†19. maj 1953). Af sølv. 28 cm i tværmål. På fanen
med graverede versaler mellem bladornamenter:
»Jesus siger: »Lad de smaa Børn komme til mig««,
samt giverindskrift i fordybet kursiv. Under bund
to stempler for Cohrs Sølwarefabrik, Fredericia
samt Københavnsmærke 1955. Endvidere ejer
mærke: »L K-III«.
Dåbskande (jf. fig. 34), moderne, af sølv, 23 cm
høj. Glat, bortset fra kristogram i relief på korpus.
Under bund tre stempler for Cohrs Sølwarefabrik,

Fig. 34. Dåbsfad nr. 2, skænket 1955, med tilhørende
kande (s. 748). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Taufschale Nr. 2, Schenkung 1955, mit zugehöriger Kanne.
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Fig. 35. Døbefont, romansk (s. 748). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Romanische Granittaufe.

mærke for sterlingsølv og Danmark, samt ejer
mærke som på dåbsfad nr. 2. †Dåbskande af tin,
anskaffet 1862, istandsat 1900.59
Korbuekrucifiks (fig. 36-37), o. 1275. Den ret
spinkle Kristusfigur, 108 cm høj, hænger i ud
strakte arme, hovedet er drejet mod højre, næppe
nok sænket, højre ben er bøjet udad og foden
lagt over den venstre med indersiden frem. Det
glatte hår, uden spor af krone, dækker ørerne
og danner ved siderne bølger ned på skuldrene.
Ansigtet (fig. 36) har hvælvede, umodellerede
øjne, brynene glider over i en smal og lang næse.
Munden er lille, overlæben dækkes næsten helt
af en lidet markeret moustache, kindskæg er
angivet som en skarp kant med et par enkelte
furer. Halsen er ret lang med markerede sener,
kroppen summarisk modelleret uden sidevunde.
Lændeklædet har plisseret vulst og ved begge
hofter en hængesnip med bølgesømme. I højre
side ligger stoffet næsten glat til det blottede knæ,
og foran venstre lår dannes store buede folder
med knæk ned over knæet. Fødderne er slanke,
og armene, der er bladet fast, har åbne hænder og
en grov angivelse af albueledene.
I issen findes en 7 cm dyb nedboring, og under
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venstre fodspids en tilpløkket indboring, der
formentlig vidner om fastspænding i en (måske
drejelig) værkbænk. Figurens bagside har en dyb,
afrundet udhuling (åben forneden), der er udført
med bredt huljern.
Korset, der nu måler 227×195 cm, har ved
en restaurering 1936 faet suppleret det nederste
endefelt og hjørnerne af de øvrige. Ko rsskæringen
antyder en glorieskive, midtprofilen er konveks,
siderne glatte, og endefelterne fremtræder nu
kvadratiske med cirkulære, fordybede felter
og ovale ædelstensgruber i sviklerne. Før 1936
fremtrådte nedre endefelt afkortet med ca. en
tredjedel, og alle felternes kanter var beskårne
og afrundede (fig. 38). Derfor kan det ikke slås
fast, om den nuværende kvadratiske form er
oprindelig. Fotografier fra før 1936 viser også
dyvelhuller i endefelterne, rimeligvis til fæstnelse
af nu forsvundne †evangelistrelieffer.
Krucifikset har en bemaling fra 1700-tallet,
der er fremdraget 1936 under to yngre farvelag.

Fig. 36. Korbuekrucifiks, detalje af fig. 37 (s. 749). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. — Chorbogenkruzifix, Detail
von Figur 3 7.
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Fig. 37. Korbuekrucifiks, o. 1275 (s. 749). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Chorbogenkruzifix um 1275.

Hudfarven er grålig med blod fra vunderne
og fra et brunt ‘bånd’ hen over panden, der må
angive placeringen af en †tornekrone. Hår og
lændeklæde er (ny)forgyldte, og korset har en
rød og brun marmorering. Under bemalingen
er der konstateret enkelte ældre farverester på
kridtgrund.
Krucifikset er et sjældent hjemligt eksempel på
fransk højgotisk stil fra midten af 1200-tallet. De
bedste paralleller findes nu i det belgiske område,
således krucifikset i Gerdingen, fra o. 1250-60,
og især i Wezemaal fra o. 1260.60 Mesteren i
Lomborg har dog modificeret krucifikstypens
dybt sænkede hoved stærkt, og det må anses for
uvist, om Kristusfiguren oprindelig har båret
tornekrone.61 Krucifiksets nærmeste sidestykke
i amtet, det noget primitivere skårne krucifiks
i Nørre Nissum Kirke, har således båret en
traditionel kongekrone (s. 657 ff.).

Oprindelig er krucifikset formentlig udført
til en lav opsætning stående midt i kirkens
oprindelige †korbue.62 Afkortningen er sket med
henblik på en højere opsætning i den nuværende
korbue, idet korsets højde herefter synes at have
svaret til afstanden mellem en †korbuebjælke (jf.
ndf.) og skibets loft (jf. fig. 38). 1703 forsynedes
bjælken med følgende indskrift: »Ved SlangeList, har Døden vist, sig trængt indtil os alle,
men Christi Død, borttoeg den Nød, for dem
som til ham falde. 1703.«36 Ved samme lejlighed
kan selve krucifikset være blevet nystafferet, med
mindre bemalingen hidrører fra en, i øvrigt ikke
dokumenteret, istandsættelse ved århundredets
midte. Marmorering på korsets bagside viser, at
det i det mindste i 1700-tallet må have haft en
ret fri opsætning i korbuen. Placeringen på dette
sted bekræftes 1766.36 1876 blev krucifikset med
den tilhørende ‘fodliste’ nedtaget og foresloges,
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efter at være opfrisket med en egetræsmaling,
ophængt over indgangsdøren, dvs. antagelig
i vest.50 Frem til restaureringen 1936 var det
imidlertid ophængt på triumfvæggen syd for
korbuen. Nu på skibets nordvæg.
Prædikestol (fig. 39), 1599-1600, udført af
snedkere fra Lemvig og en maler fra Holstebro.63
Den nuværende opgang, bogpult og staffering
hidrører fra 1936.
Stolen er af karnaptype og omfatter seks
arkadefag, hvoraf de tre udgør selve kurven. Det
sjette fag er placeret mod sydmuren. De enkelte
arkader er flankeret af dobbeltsøjler (ved opgangen
dog kun en enkelt søjle) med forenklede korintiske
kapitæler og søjleskafter med kraftig entasis.
Arkaderne er både på skafter og bueslag smykket
med dukatbånd. Postamentet har fremspring med
profilfyldinger, svarende til krongesimsen, der
øverst afsluttes med tandsnitsfrise. Stolen blev ved
restaureringen 1936 opsat på jerndragere, idet en
ældre underbygning 1934 karakteriseredes som
‘forfærdelig’ og ‘rent tilfældigt sammentømret’.64
Opgangen med to panelfyldinger og mægler med
drejet knop hidrører, som bogpulten, ligeledes fra
1936. Bemalingen harmonerer med altertavlen
og -skranken og omfatter en farveskala i lys
grågrønt, blåt, rødt, brunt, sort og hvidt med guld
og sølv. Arkadefelterne har Jesumonogrammer i
guld og sølv på rød bund, postamentfelterne har
gyldne frakturindskrifter på sort: »Om nogen
elsker mig, vil han holde mit Ord, og min Fader
skal elske ham, og vi skal komme til ham og tage
Bolig hos ham. Johs. Ev. 14, 23«. Kronfrisen har
versalindskrift, ligeledes i guld på sort: »Dersom
I bliver i mit ord er I sandelig mine di(s)ciple.
Joh:8« (Joh. 8,31). På indersiden af stolens
andet fag regnet fra opgangen er beige påskrift
med kursiv: »Aar 1936 istandsattes Altertavle,
Prædikestol og Krucifix under Nationalmuseet
ved Einar V. Jensen«.
Opsat østligst ved skibets sydvæg. Ved
nyopsætningen 1936 gjordes vinklen mellem de
to første fag mere spids, således at stolen kunne
rykkes længere mod øst.65
†Himmel, nævnt 1805-09 som ‘brøstfældig
og faldefærdig’.66 †Læsepulte. Den ældre (måske
oprindelige) fornyedes 1907.38 †Opgange, antage-
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Fig. 38. Prædikestol, vist før restaureringen 1936 (s.
751). Foto Peter Kr. Andersen 1934. - Kanzel, vor der
Restaurierung von 1936.

lig 1800-tallet som erstatning for ældre, med
spinkle, glatte stivere og profileret håndliste (jf.
fig. 38). † Stafferinger. 1634, udført af Jakob Maler
fra Ribe (jf. ndf) under kirkeværgerne K. Kiær og
Laurs Mikkelsen, som anført i postamentfrisen:
»Anno 1634 lood K. Kiær og Laurs Mikkelsen
b(?) staffere denne Prædikestoel paa Kirkens Be
kostning«. På den tilhørende kronfrise læstes:
»Raab høyt, spar ikke, opløft din Røst som en
basune og kiundgiør mit folk deris Overtrædelser
og J(akobs hus) deris Synder (.) Esa: LVIII v. I«.36
Ved restaureringen 1936 påvistes rester af en
renæssancestaffering på kridtgrund (nr. 1), vel
denne, med svage rester af malerier i storfelterne
og indskrifter i guld på sort, vel i postament- og
kronfrisen. En staffering, umiddelbart under den
seneste egemaling (nr. 5) viste symboler i guld
for Håb,Tro og Kærlighed i stolens 2.-4. fag med
tilhørende indskrifter på felterne herunder. Jf.
også ndf.
Som det fremgår af regnskaberne, udførtes
prædikestolen 1599-1600. Førstnævnte år noteres
udgifter til tømmer og til to snedkere fra Lemvig,
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Fig. 39. Prædikestol, 1599-1600 (s. 751). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kanzel, 1599-1600.

der betaltes i alt 27½ daler i 51 dage for mad
og øl, løn og vognleje. Året efter, 1600, blev en
maler afhentet med sin kiste i Holstebro og siden
fragtet videre med vogn til Vildbjerg Præstegård
efter 10 ugers arbejde med stafferingen af stolen
samt et †bord (‘skiffue’), måske alterbordet,
formedelst 40½ daler i alt.67 1634 lønnedes Jakob
Maler i Ribe 30 dlr. for at staffere prædikestolen,
jf. ovf.12 Omtalen henviser sandsynligvis til
Jakob Bartholomesen (-1624-58) eller Jakob van
Meulengracht (-1618-64). De to malere udførte
både sammen og hver for sig en bred vifte af
kirkearbejder, såvel i hjembyen Ribe som i andre
jyske lokaliteter, ikke mindst i Nordvestjylland.68
Arbejdet varede 40 dage, hvorefter maleren
blev kørt til Holstebro. 1805-07 og atter 1809
betegnede man prædikestolshimlen som ‘bevæge
lig’ og selve stolen som ‘skæv’.66 Som det regel
mæssigt registreredes i anden halvdel af 1800tallet og de første årtier af 1900-tallet havde
stolen en †beklædning af rødt fløjl og guld

galoner, der jævnligt fornyedes (jf. fig. 38, 40).69
1876-77 blev stolen egemalet og forgyldt;
førstnævnte staffering blev 1908 fornyet i en
mørkere tone,49 vel identisk med den, der endnu
kunne iagttages 1934, idet dog kurvens søjler
da var malet ‘gulerodsfarvede’.64 I forbindelse
med restaureringen 1936, da stolen fik en
gennemgribende
snedkermæssig
istandsættelse,
påvistes i alt fem farvelag (jf. ovf.), hvoraf det
ældste og yngste (nr. 1 og nr. 5) formentlig
hidrører henholdsvis fra 1600-tallet og fra de
ovenfor omtalte stafferinger i egefarve. Derudover
registreredes tre farvelag, det næstældste (nr. 2) fra
1700-tallet dog kun i ganske små partier, fulgt
af en lys gråblå bemaling (formentlig ligeledes
fra 1700-tallet) med enkelte sorte led, kraftig blå
farve i bueslagene og uægte forgyldning (nr. 3)
samt en grønmarmorering med guld, rødviolet,
hvidt og lyseblåt (nr. 4), sidstnævnte måske fra
1800-tallets første halvdel.41
†Prædikestol. 1587 indkøbtes for 1½daler
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tømmer til prædikestolen, sandsynligvis en
forgænger til den eksisterende.12
Stolestader (jf. fig. 24, 42), 1877, med senere
ændringer. Let skrånende ryglæn med gavle, der
foroven er vandret afsluttede og ud for hvert sæde
har smalt, kurvet sideparti. Stafferet i to nuancer
af gråt med lys teglrødt. Hynder af lysegråt uld.
Opsat 1877; gavlene fornyet 1908 med †topstykker i renæssancestil (jf. fig. 40), stafferet i
en lysere tone end det øvrige.49 1914 og 1919
foretoges fornyelser af nogle stolestader, der var
angrebet af svamp.70 Opstanderne fjernedes i
forbindelse med istandsættelsen 1936.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1649, da stolene
repareredes og bl.a. forsynedes med knapper,
ligesom der nyudførtes to mandsstole, placeret
neden for prædikestolen, samt en kvindestol,
placeret nederst i kirken. Yderligere leveredes tre
stykker panelværk til de eksisterende kvindestole.
Arbejdet udførtes af en snedker fra Lemvig.121804
noteres i et kirkesyn, at fodskamlerne var uskadte,
dog savnedes stengulv i sandet (under stolene).66
1862 fandtes 17 stader i begge sider, alle med
ryglæn, heraf dog kun ét med fyldingsryglæn og
dør, måske den første af mandsstolene, jf. ndf.71
Samme år anskaffedes fodskamler til samtlige
stole.72 1876 foresloges stolenes ryglæn forandret
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og en nymaling i egefarve påført. Dette blev dog
opgivet året efter, og i stedet anskaffedes nye
stole.
† Præste- og skriftestole. 1647 udførtes en
skriftestol,12 1862 benævnt som en lukket stol
med dør, opstillet i koret.71 1882 anbefaledes
‘præstens og kirkesangerens’ stole fjernet fra koret,
idet præsten herefter fik plads bag altret, mens
kirkesangerens (dvs. degnens) sæde bestemtes
til den øverste mandsstol. Som markering af
aflukket bag alteret opsattes grønne forhæng
af uldstof, fæstnet med stænger på hver side af
‘altrets opsatser’, dvs. fra sidevingerne.50 1894
istandsattes præstestolen.38 1913 anskaffedes en
ny lænestol til præsten.73
†Degnestol, kasseret 1882, jf. ovf. Ifølge
Synsprotokol omtalt 1862 som en lukket stol,
dog uden dør.74 Stolen istandsattes 1870.72
†Præstekonestolen blev forlænget 1649.12
†Herskabsstol. En særlig stol til ejerne af gården
Nordenkær, nord for kirken, omtales 1644,
jf. s. 725. †Brudestol. Udført 1594 ‘af nyt’ med
tilhørende skamler.12
Løse stole. Seks moderne bøgetræsstole med
fletsæder er opstillet i koret.
† Skamler. 1587-88 og 1612 betaltes for arbejde
med skamler.12

Fig. 40. Interiør mod øst, vist før restaureringen 1936. Ældre foto i NM. - Interieur
gegen Osten, vor der Restaurierung 1936.
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Fig. 41. †Orgel, 1913, med tilhørende orgelpulpitur (s.
754).Lomborg Lokalarkiv. - Orgel, 1913, mit zugehöriger
Orgelempore.

†Kiste, nævnt 1650.12 †Skabe. I lighed med
herredets øvrige kirker anbefalede man i 1903
anskaffelse af en cylinderformet, lukket servante
af zink eller træ og et aflåset skab til opbevaring
afkalk og disk.38
Pengeblok, moderne, af lakeret træ med penge
slids og reliefkors i forsænket felt på lågen. Mon
teret på træplade ved nordvangen af kirkens vest
indgang.
*Klingpung (fig. 53), 1700-tallets første halvdel.
Dølle med jernblikdåse, hvorpå pose af brunligt
fløjl, og stang, dog afbrækket, 11 cm lang, af drejet
træ med sort staffering. Lemvig Museum (inv.nr.
1644).
Dørfløje (jf. fig. 8). Døren i tårnets vestmur har
en nyere, sortmalet træfløj under et halvcirkulært
vindue, mens der i tårnarkaden er opsat en
ældre gråmalet fyldingsdør. †Dørfløje. 1588 blev
døren fornyet.12 1855 udskiftedes den gamle
kirkedør med en ny fyldingsdør, der oliemaledes
i egetræsfarve.57 1878 opsattes ny dør med rund
buet karm og to tilsvarende fyldingsdøre, alt
egetræsmalet. Et †vindue over døren erstattedes
af to tilsvarende i selve dørfløjen.50
Orgel (jf. fig. 42), 2003, med 10 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk:
Principal 8’, Rørfløjte 8’, Oktav 4’, Oktav 2’,
Mixtur II. Svelleværk: Gedakt 8’, Rørfløjte 4’,
Spidsfløjte 2’, Sesquialter II; tremulant. Pedal:

Subbas 16’. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Faca
den er tegnet af arkitekt Ib Lydholm. På
samtidigt pulpitur i kirkens vestende, med
spillebord i orgelhusets sydgavl. * Orgel, 1962, af
standardtype ‘Ishøj’, med fire stemmer, bygget
af Th. Frobenius & Co., Kongens Lyngby.
Disposition: Gedakt 8’, Principal 4’, Rørfløjte
4’, Oktav 2’. Orgelhus i lys eg. Ved nordvæggen
i skibets vestende. Instrumentet ejes af Bruno
Christensen & Sønner. †Orgel (fig. 41), 1913,73
med tre stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget
af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.
Facaden bar indskriften: »Lover Herren«. På
samtidigt †pulpitur i kirkens vestende, med
spillebord i orgelhusets sydgavl. Ved pulpiturets
opstilling betingede man sig, at pulpituret mod
kirkerummet fik et skråt forløb, således at der
ikke blev taget lys bort fra kirken. Ej heller måtte
antallet af stolestader påvirkes heraf.73 Nedtaget
1962.
Salmenummertavler (jf. fig. 24, 42). 1-3) 1934,73
med profilerede rammer, markerede hammer
formede hjørner og talbrikker til ophængning

Fig. 42. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2007. — Kircheninneres gegen Westen.
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eller indskud. Staffering, tilpasset stolestaderne, i
lys og mørk turkis samt hvidt og rødt, midtfeltet
sort. På triumfvæggens nordlige del samt vestligst,
henholdvis på skibets syd- og nordvæg. Kasse til
opbevaring af talbrikker under prædikestol.
†Salmenummertavler. Et antal ældre tavler med
halvrund overkant og beregnet til kridtpåskrifter,
svarende til Rom Kirkes tavler, ses på ældre
fotografier (jf. fig. 40). 1934 anskaffedes i alt fire
tavler (jf. ovf.), hvoraf kun tre ses i dag.
Præsterækketavle (jf. fig. 42), anskaffet o. 1992.
Udformning og staffering som salmenummertav
ler. På skibets nordvæg, østligst.
Hatteknager. 1998 opsat i våbenhuset.9
†Hatteknager. Kasseret 1934 og erstattet med
nye på stolenes ryglæn.9
*Løse malerier. To usignerede og udaterede
malerier, o. 1800, olie på lærred, af uens format,
skænkedes i nyere tid til kirken. Malerierne
hidrørte ifølge mundtlig meddelelse fra et
missionshus i København. Begge, der er mørk
nede af patina og delvist afskallede, er sekundært
monteret på lærred og indsat i ensartede yngre,
guldbronzerede
profilrammer.
Tidligere
op
hængt på skibets vestvæg ved det daværende
†orgelpulpitur. I dag i præstegården.
1) (Fig. 43), Job på Askehoben, lysmål 93×127
cm. Fremstillingen, der er indsat i et italieniserende
landskab med en bebyggelse, bl.a. med en obelisk,
i baggrunden, viser th. den nødstedte og klagende
profet. Han sidder på en jordhøj og er vist nøgen,
bortset fra et draperi; himmelvendt blik og
hænder foldet i bøn. Tv. ses hans tre formanende
venner, Elifaz, Bildad og Zofar, vist i antikiserende
gevandter med løsthængende kjortler, kapper og
nøgne fødder. Gruppen repræsenterer samtidig
de tre livsaldre, fra den unge og skægløse tv., via
den modne med halvlangt skæg og hår, til den
aldrende, krumbøjede med langt skæg og stok
længst th. Maleriets helhedstone er mørkstemt
i brunt og gyldent med enkelte farveaccenter i
personers dragter, foruden blegrødt, højrødt, blåt
og nuancer af gråt. På den nyere blændrammes
bagside ses blyantspåskriften: »Johs. K Hansen.«
2) (Fig. 44), Korsfæstelsen, lysmål 123×147
cm. Korset med den lidende Kristus og hans
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Fig. 43. Job på askehoben, o. 1800 (s. 755). *Maleri fra
pulpitur(P). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Hiob im
Aschehaufen, um i 800, *Gemälde von der Empore(?).

Maria Magdalene, der favner om korsets fod,
er henlagt til et landskabeligt sceneri, beslægtet
med nr. 1, dog med en mere dominerende
himmelbaggrund med spredte skyformationer,
belyst af aftensolen. Ligesom nr. 1 præget af
brunlige og gyldne farvetoner, idet dog den
stærkt oplyste Kristusfigur har hvidlig karnation
og lændeklæde, Johannes’ kappe er rødlig og
Maria Magdalenes tilsvarende okkergul, mens
Maria står hyllet i en sort kåbe. På billedrammens
bagside ses et stempel for hofforgylder Alexander
William Mogensens Efterfølger i København.

Fig. 44. Korsfæstelsen, o. 1800 (s. 755). *Maleri fra
pulpitur(?). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kreuzigung,
um 1800, *Gemälde von der Empore(?).
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Fig. 45. Klokke, 1505 (s. 756). Foto Arnold Mikkelsen
2007.- Glocke, 1505.

Begraveis es tilbehør. Jordpåkastelsesskovl med til
hørende beholder, moderne. 1958 anskafFedes to
ligskamler.9 †Ligbåre. 1637 indkøbtes egetræ til
ny ligbåre; omtalt 1650.12
Klokke (fig. 45) ,1505, betegnet Kristus, tværmål
86 cm (Uldall, Kirkeklokker, 127). Klokken har
profilbånd ved overgangen mellem slagring og
legeme. Om halsen ses et indskriftbånd, hvorunder
er en bladbort, med reliefminuskler og latinsk
tekst: »An(n)o d(omi)ni m dv kalendas aprilis
frater nicolaus cristum vocavit me« (I Herrens
år 1505 den 1. april kaldte broder Niels mig
Kristus). Endvidere ses aftryk af fire pilgrimstegn,
alle dog ret utydelige, heraf to på slagringen og to
på selve legemet.
1)
(Fig. 46), pilgrimstegn fra det schweiziske
valfartskloster Einsiedeln, oprindelig stiftet som
ramme om en undergørende sort Mariafigur og
talrige gange ombygget, bl.a. o. 948 på initiativ af
Eberhard, domprovst i Strassburg. Relieffet, 7,7
cm højt, viser i en baldakinformet, korsprydet
indramning indvielsen af det nye kapel 948,
celebreret af biskop Konrad fra Konstanz. Cere
monien var dog umiddelbart forinden blevet
gennemført ved guddommelig indgriben. Tv. ses

Kirkeskib (jf. fig. 24), 1945, orlogsfregatten

»Jylland«.75 Skroget er grønmalet med hvidt
og sort ved vandlinjen. Ophængt midt i skibet
mellem de to lysekroner.
Belysning. To ensartede nyere lysekroner i
barokstil med 2î6 arme er ophængt i skibets
øst- og vestende, jf. fig. 24,42.1) Den østligste er
ifølge indskrift med fordybede versaler skænket
til minde om Karl Peter Pedersen (*31. juli
1923, †10. april 1945). »Han blev et offer for
den tyske besættelse af Danmark 1940-45«. Jf.
familiegravsted på kirkegården. 2) Den vestligste
krone er ifølge indskrift, ligeledes med graverede
versaler, skænket 1948 af familien Madsen, Vestergaard til minde om Peder og Karen Madsen
samt om Helga Madsen, f. Hvass. 3) En enklere,
ligeledes nyere krone med fem arme hænger i
koret. Seks lampetter, 1962, er ophængt i skib og
kor.Jf. Rom Kirke (s. 802).

Fig. 46. Pilgrimstegn fra valfartsklostret i Einsiedeln
med gengivelse af Mariakapellets indvielse 948.
Detalje af fig. 45 (s. 756). Foto Arnold Mikkelsen
2007. Pilgerzeichen vom Wallfahrtskloster in Einsiedeln

mit Wiedergabe der Einweihung der Mariakapelle 948.
Detail von Figur 45.
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kapellet med den tronende jomfru Maria med det
stående Jesusbarn på skødet. I kapellets åbning ses
en engel med et lys.Th. står biskop Konrad med
vievandskost og bispestav, ledsaget af endnu en
engel. En omløbende tysk minuskelindskrift er
ikke læselig på aftrykket, men kan rekonstrueres
fra andre forlæg, heriblandt et eksempel på
klokke, o. 1400, oprindelig i †Sortebrødrekirke i
Vejle, i dag i Vejle Rådhus (DK Vejle 263): »dis ist
vnser vrowen capell zeichen von neisidelen die
wiett gott selb mit engen« (Dette er tegnet for
Vor Frue Kapel i Einsiedeln, det indvier Gud selv
med engle).76 På klokkelegemets nordside.
2)
Pilgrimstegn, ligeledes fra Einsiedeln. Det
cirkulære relief, 5,3 cm i tværmål, viser klostrets
grundlægger, eremitten Skt. Meinrad, der 861
blev myrdet af to røvere. Den stående helgen
med glorie og en kalk(?) i hånden flankeres af de
to røvere. En omløbende tysk minuskelindskrift
kan rekonstrueres fra andre forlæg, heriblandt
fra klokker i Præstø (o. 1490) og Frøslev (1495)
(DK Præstø 40, 451): »dis ist unser zeichen v(on)
(?) sant meinrat van neisiden« (dette er vort(?)
tegn for den hellige Meinrad af Einsiedeln).77 På
slagringens sydside.
3) Pilgrimstegn fra Skt. Theobald i Thann
(Elsass). Relieffet, 8,5 cm højt, viser den tronende
bispehelgen med stav i venstre hånd og mitra,
der påsættes af to engle; oven over hans hoved
ses en baldakin, mens to, her dog næppe synlige,
pilgrimme knæler ved hans fødder. Tilsvarende
aftryk ses bl.a. på klokken i Vejle (DK Vejle 264)
og på en døbefont (1437) i Varde Skt. Jacobi
(DK Ribe 902), mens selve mærket er fundet i
Horsens.78 På klokkelegemets vestside.
4) Ikke identificeret pilgrimstegn, 5,5 cm, med
stående, kronet Jomfru Maria med Jesusbarnet på
venstre arm. Gruppen er vist i en høj rektangulær
ramme, foroven med spidsgavl.To aflange øskener
ses ved rammens sider. På slagringens vestside.
1615 betaltes smeden for at ‘færdige’ klokken.
1648 istandsattes ‘det forfaldne klokkeværk’, dvs.
klokkestolen, dog næppe tilstrækkelig grundigt,
siden ‘klokkeværket’ på ny måtte opbygges 1653
af en tømrer fra Nørre Nissum.12 1887 blev
klokkens indbinding delvis fornyet.50 Ophængt
i slyngebom.

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt
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Fig. 47. Støbejernskors nr. 5, o. 1885, for Jens Stokholm
Pedersen (s. 758). Foto Hugo Johannsen 2007. Gusseisernes Kreuz Nr. 5, um 1885.

†Klokke. Ved klokkeskatten 1526-28 afgav
kirken en klokke, der med al jernfang vejede 240
kg.79

GRAVMINDER
†Epitafium, 1634, over hr. Eschild (Eskil) Gre
gersen, sognepræst i Lomborg (†l6⎕ (1645)) og
hustru, Anne Jürgensdatter (†l6⎕ ), tillige med
deres børn, seks sønner og 10 døtre. På tavlen
var afbildet de omtalte og anført årstallet 1634,
foruden ægteparrets navne og dødsår, idet dog kun
de to første cifre heraf (16..) sås 1766. På epitafiets
top- og postamentfriser var følgende skriftsprog:
»Jeg er Opstandelsen og Livet, hvo som troer paa
mig« (Joh. 11,25) og »Om hand end døer, skal
hand dog leve« (Joh. 11,26). Indskriften nederst
på tavlen betegnedes 1766 som næsten ulæselig.
Der vides intet nærmere om udformningen af
epitafiet, der ovennævnte år var ophængt på
nordvæggen, neden for korbuen og oven over
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Fig. 48. Mindesten for familien Bjerre (s. 758). Foto
Hugo Johannsen 2007. - Gedenksteine für die Familie
Bjerre.

kvindestolene.36 Det er værd at minde om, at
gravmonumentet for sognepræsten, der siden
skulle erindres i en helt anden sammenhæng (jf.
historik), netop udførtes samme år, som kirken
besøgtes af Jakob Maler fra Ribe (Bartholemesen
eller van Meulengracht, begge malere flittige
leverandører af figurrige epitafier).80

Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården findes fem
støbejernskors bevaret, de to i lapidarium på kirke
gårdens nordvestende, to andre i tilsvarende
placering i sydvest mens et enkelt står nordøst for
koret.
1) O. 1875, over Johanne Kirstine Pedersen,
f. Madsen, †26. okt. 1875 i Lomborg Mølle,
32 år gammel. Rundbuet kløverbladskors med
afrundet kant, 48 cm højt over jordsmon; foroven
blomsterornament, på bagsiden ‘håndtryk’. Ind
skrift med reliefversaler. I nordvest.
2) O. 1875, over Mette Katrine Dubgaard, f.
Jørgensen, *1806, †l875. Kors, svarende til nr.
1, 80 cm højt, foroven blomsterornament, på

bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefversaler.
I sydvest.
3) O. 1879, over skolelærer og kirkesanger
Dubgaard, *maj 1807 i Stjernhjelm Skole i
Nørrrelem (Nørlem), †12. okt. 1879 i Rom
Kirke. Kors, svarende til nr. 1,80 cm højt, foroven
blomsterornament, på bagsiden ‘håndtryk’ og
ærevers. Indskrifter med reliefversaler. I sydvest.
4) O. 1885, over Jens Nicolai Lund, *23. juni
1807 i Kongensgaard i Nørre Nissum, †24. okt.
1885. Kors, svarende til nr. 1,81 108 cm højt, på
bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefantikva. I
nordøst (jf. fig. 54).
5) (Fig. 47), o. 1885, over Jens Stokholm
Pedersen, *18. juli 1840, †3. dec. 1885. Kors,
svarende til nr. I,81 38 cm højt over jordsmon, på
bagsiden ‘håndtryk’. Indskrift med reliefversaler.
I nordvest.
Familiegravsteder. 1) (Fig. 48), for familien
Bjerre, placeret sydvest for kirken. Gravstedet
omfatter en monumental bauta af granit, o.
1923, 156×162 cm, hvilende på mindre blokke
af rødgrå granit; på bautaen er et relief af
Helligåndsdue og portrætmedaljoner af bronze,
30 cm i tværmål, indsat i laurbærkranse, over
Bertel Jacobsen Bjerre, *23. aug. 1842, †7. juli
1923, med hustruen Ane Cathrine Bjerre, født
Berthelsen, *11. febr. 1842, †19. dec. 1905.
Indskrifter i fordybede versaler, opmålet med
sort; efter personalia mindevers: »Nu tak for alt
ifra vi var smaa«. På bautaens bagside indskrift:
»Deres børn og sognets folk satte denne sten«.
Bertel Bjerre, der var farbror til malerne Niels
og Kristen Bjerre (jf. s. 875), var kirkesanger og
lærer i Lomborg.82 Under bautaen er placeret en
mindesten, 47× 42 cm, for parrets søn, Peder Lund
Bjerre, *1. maj 1878, †l0. jan. 1952. Indskrift i
fordybede versaler. Peder Bjerre fungerede som
fængsels- og hospitalspræst i Minnesota, USA.83
2) For familien Pedersen, placeret nordøst for
kirken. Gravstedet omfatter en rektangulær blok
af mørkegrå granit med lavere sidepartier, 191
cm høj, med indsat relief af bronze, 52×33 cm,
over Karl Peder Pedersen, *31. juli 1923, †l0.
april 1945. Indskrift i fordybede versaler, under
personalia og frise af hjerter er et mindevers i fire
strofer: »Da Danmark var i nød/ og retten blev
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traadt under fod/ faldt ogsaa han som offer/ for
tyskernes vold og terror«. På to lave sideblokke
samt på rammesten foran gravmonumentet er
tilsvarende indskrifter: »Tak kære søn«, »Tak kære
bror« samt »Han fandt sin fred hos Gud«. Jf. også
lysekrone nr. 1. På gravstedet er endvidere yngre
liggesten, bl.a. for afdødes forældre, Christian
Saugmandsgaard Pedersen, *20. aug. 1893, †18.
marts 1962 , og Margrethe Pedersen, født Madsen,
*16. maj 1893, †19. maj 1953. Jf. også dåbsfad nr.
1 og lysekrone nr. 1.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1925 ff.
Lomborg Sognearkiv. Sager vedr. Lomborg Kirkes
Restaurering A22/24.
Lemvig Museum. Museumsprot.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRB273).
NM. Håndskrifter. E Uldall, Om de danske landsbykirker
V, 1890,348-52 (Uldall 1890).Indberetninger.J.B.Løffler
1879 (bygning og inventar); J. Magnus-Petersen 1894
(altertavle); J. Magnus-Petersen 1900 (altertavle); Peter
Kr. Andersen 1934 (inventar); Einar V. Jensen 1937
(bygning og inventar); Ib Lydholm 1973 (bygning); Ole
Alkærsig og Robert Smalley 1984 (kalkmalerier); Peder
Bøllingtoft og Robert Smalley 1987 (kalkmalerier);
Birgitte Faurhøj og Lise Thillemann 2004 (bygning,
kalkmalerier); Thomas Bertelsen, Birgitte Bøggild
Johannsen, Hugo Johannsen og Heidi Maria Møller
Nielsen 2007 (bygning, kalkmalerier, inventar og
gravminder).
Litteratur. Martin Møller Madsen, To gamle Lands
bykirker i Vestjylland, Lemvig 1962 (Møller Madsen
1962); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk
undersøgelse af tømmer fra Lomborg kirke, Ringkøbing amt,
NNU-rapport nr. 2, Nationalmuseet 2008 (Hylleberg
Eriksen 2008).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen
og Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse
ved Thomas Bertelsen, kalkmalerier ved Thomas
Bertelsen og Birgitte Bøggild Johannsen, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
korbuekrucifiks ved Ebbe Nyborg og orgel ved Ole
Olesen. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen,
oversættelse til tysk ved Mirjam Gebauer. Redaktionen
afsluttet 2008.

Fig. 49. Skibets nordøstre vindue set fra syd (s.728,
730). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Nordöstliches
Fenster des Schiffes, Südansicht.

1 Oldemoder 112. Taksten overgås kun af Nørre Nissum
og Gudum kirker, hver sat til 6 sk. samt af Tørring og
Bøvling kirker, der betalte 5 sk. (jf. også s. 584 f. og
fig. 2).
2 Repert 2. rk., nr. 5149.
3Jf. klage til Mogens Sehested fra Maren Christensdatter,
mor til den myrdede Christen Christensen i Lomborg,
for ‘denne uhørlige i kirken begåede gerning’, Kane
Brevb 10. dec. 1645. Ifølge Nielsen 1894 216, 547
note 64, der refererer til Landstingets Justitsprotokol,
udviklede dramaet sig efter en trætte mellem præsten
og den afdøde, som stod i gården Nordenkærs stolestade
(jf. ndf.), idet præstens søn, Jørgen Gregersen udlagdes
som banemanden.
4 Kronens Skøder 3, 343.
5
Slægten Juul-Rysensteen, der via Christian Juul,
søn af vicekansler Ove Juul, nedstammede fra den
nørrejyske uradelsslægt Juul, anførte dog for de ældre
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Jf. Knud J. Krogh, »Stilladser til et kirkebyggeri i
1100-tallet«, ÅrbOldkHist 1959, 201-213. Enkelte
falsede sten kan også være udført i tilknytning til et
byggestop, der kan have medført uregelmæssigheder i
skiftegangen.
17 Synsprot. 1925-1991. I en kvader øverst på skibets
nordside læses »BJ 1916«.
18 Uldall 1890.
19 If. Løffler 1879 var skibets døre da tilmurede.
20 Vinduet fremgår også af Uldall 1890.
21 Spygatterne er udstoppet med klude.
22
Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige
kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550 I,
Aarhus Universitet 2007, 257-59 (ph.d.-afhandling).
23 Heraf er en attisk sokkelsten udformet med hjørne.
24 Fotografier i Lomborg Sognearkiv A22/24.
25 Tilsvarende tårnglugger ses i eksempelvis Hjerm
(Hjerm Hrd.), Dybe, Ramme og Trans (Vandfuld
Hrd.).
26 Eksempelvis Nørre Nissum (s. 645).
27 Paralleller kroner eksempelvis gavlblændingen på
†sydkapellet i Holstebro (s. 194), våbenhusdøren i
Nørre Nissum (s. 644) og tårnets glamhuller i Hjerm
og Mejrup (Hjerm Hrd.).
28 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRJ3273). I flere yngre kilder angives våbenhuset fejlagtigt
på kirkens sydside, eksempelvis Trap, 3. udg., 484.
29 LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180506 (C 4.707).
30Våbenhuset omtales ikke i Løffler 1879.
16

Fig. 50. Brandstang fundet i korhvælvets hvælvlommer
(s. 735). Foto Hugo Johannsen 2007. — In den Gewölbetaschen des Chorgewölbes gefundener Giebelspiejl.

generationers vedkommende navneformen Juel-Rysensteen (Juel af Rysensteen), jf. Th. Thaulow, LillieJuulernes Slægtebog, Kbh. 1925, 17. Ndf. er benyttet
den form, der følges af yngre medlemmer af slægten
(Christian Juul-Rysensteen (1838-1907)), og som også
anvendes i DaBiogrLeks. Se dog s. 856 note 8.
6 LAVib. Ribe bispeark.Visitatsprot. 1809-30 (C 4.846).
7 KancBrevb 24. april 1642.
8 RA. DaKanc C 14B. Jyske registre 1670-73 (12. okt.
1670).
9Ved embedet. Synsprot. 1925 ff.
10 Den forsvundne pille iagttages på ældre fotografier.
Lomborg Sognearkiv.
11 Nordindgangens placering iagttages endnu som en
forstyrrelse i digets vestligste del.
12 LAVib. Landsbykirkernes Rgsk. 1586-1653 (C-KRB273).
13
Kapellet er tegnet af Arkitektfirmaet Foged &
Hansen, Thisted, og tilbygningen af Arkitektfirmaet
Poul Hansen & Ib Lydholm, Thisted. Lomborg
Sognearkiv.
14 Lomborg Sognearkiv A22/24.
15 Jf. indb. ved Løffler 1879; Uldall 1890.

Fig. 51. Skægløs person (kvindelig eller mandlig
helgen) og Skt. Paulus (antagelig). †Kalkmaleri på kor
buens nordre vange, o. 1525 (s. 740). Foto Robert
Smalley 1987. - Bartlose Person (Heilige oder Heiliger)
und St.Paulus (vermutlich).Wandgemälde an der nördlichen
Wange des Chorbogens, um 1525.
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LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1586-1653 (C-KRB273). Stenen erhvervedes i Holstebro.
32 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1875-91 (C 40-5).Ventilationskanalerne, der
var placeret under vinduet, er siden blændet.
33 Den vestre del af skibets midtergang er udført af
gule teglsten.
34
Uldall 1890 anfører, at vinduet er indsat få år
forinden.
35 Hylleberg Eriksen 2008. Alle boreprøver er foretaget
i tømmer, som har bevaret splintved, eller som baseret
på iagttagelser under prøveudtagningen kun mangler
splintved. Dateringen af tagværkets første fase bygges
i koret på to spærstivere, hvis yngste bevarede årring
er dannet 1229, og i skibet på fire spær, hvis yngste
årring er dannet 1221. Tagværkets yngste fase bygges i
koret på to spærstivere og seks bindbjælker, hvis yngste
årringe er dannet 1402, og i skibet på to spær, hvis
yngste årring er dannet 1400.
36 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4.774).
37 På skibets loft i Grimstrup Kirke og Vester Nykirke
(DK Ribe 1685,1721) er endnu ophængt en trævinde
fra o. 1750-1850.1 Egen (DK SJyll 2522), hvor en vinde
også er bevaret, modtog to daglejere i 1709 betaling for
at have renset »Die Kornboden«.
38 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1892-1910 (C 40-2).
39 Korhvælvets lommer optømtes ved fremdragelsen af
undersidens kalkmalerier.
40
Lignende brandstænger kendes fra Sparlundgård
i Øsby syd for Haderslev Fjord og det bornholmske
fiskerleje Tejn, jf. Axel Steensberg, Gamle danske
bøndergårde, Kbh. 1978, 32,121.
41 Indb. ved Einar V. Jensen 1937.
42 Således anvendte den sachsiske teolog Hieronymus
Emser allerede 1519 denne sammenligning i sit
stridsskrift mod Martin Luthers pavekritik, formuleret
ved disputten mod Johannes Eck i Leipzig s.å., jf. A
Venatione Luteriana Aegocerotis Assertio,
udg. Franz
Xaver
Thurnhofer
(Corpus
Catholicorum,
4),
Münster 1921, 49. Ligesom også Luther selv, bl.a.
i sine prædikener om dåben, Von der heiligen Taufe
Predigten (1534), i WA (Weimarer Ausgabe D. Martin
Luthers Werke), 37, Weimar 1910, 669 fremhævede
eksemplet fra Det Gamle Testamente, her dog som en
illustration af, at synd i læren var værre end synd i livet.
Det ‘sprængfarlige indhold’ i kalkmalerierne er kun
omtalt i generelle vendinger i DaKalkmalerier 7, 56.
Her er udsmykningen endvidere nævnt i bindet om
efterreformatoriske kalkmalerier (1536-1700).
43 Jf. Biblia Pauperum. Billedbibelen fra middelalderen, udg.
Knud Banning, Kbh. 1984, 40-41.
44 DaKalkmalerier 7, 26, 56,186.
45 Jf. Karl-August Wirth, »Engelsturz«, Reallexikon für
Deutsche Kunstgeschichte, 5, Stuttgart 1967, sp. 621-74.
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31

Fig. 52. Kristi Opstandelse. (†)Altermaleri af A. Chr.
Andersen efter Carl Bloch (s. 744). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Christi Auferstehung, (†)Altargemälde von A. Chr. Andersen nach Carl Bloch.

Axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks Kalkmalerier,
Kbh. 2002, 111, opfatter dog behåringen, om end
næppe sandsynligt, som udtryk for, at djævlekroppene
var sygdomsbefængte.
47 Jf. referater i Møller Madsen 1962. Embedets synsprot.
er tilsyneladende kun bevaret fra 1925 ff. Jf. dog
omtaler af nyanskaffelser og istandsættelser i LAVib.
Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. Synsprot.
1855-74 (C 40-4), 1875-91 (C 40-5), 1892-1910 (C
40-2), 1910-34 (C 40-2A).
48 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
49 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1875-91 (C 40-5), 1892-1910 (C 40-2).
50 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1875-91 (C 40-5).
51 Indb. af Peter Kr. Andersen 1934 og Einar V. Jensen
1937.
52 Indb. 1962 ved Poul Hansen i Lomborg Sogneark.
Jf. også Møller Madsen 1962 20. Fragmentet ses ikke
længere.
53
Møller Madsen 1962 20. LAVib. Provsteark. Ringkø
bing amts nordre provsti. Synsprot. 1892-1910 (C 40-2).
54 NM. Indb. 1894. Jf. også Nielsen 1894 213 f.
55 NM. Brev af 11. juli 1900; LAVib. Provsteark.
Ringkøbing amts nordre provsti. Synsprot. 1892-1910
(C 40-2).
56 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1892-1910 (C 40-2). Bægeret istandsattes
yderligere 1916, jf. synsprot. 1910-34 (C 40-2A).
46
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LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
58 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C4.774). Låget har muligvis været forsynet
med en kronende overbygning.
59 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4), 1892-1910 (C 40-2).
60
Robert Didier, »Christs et calvaires mosans du
XHIe Siécle«, Millénaire de la Collégiale St-Jean de Liege.
Exposition d’Art et d’Histoire, Liége, 17 sept.-29 octobre
1982, Bruxelles 1982,159,164.
61 Den ovennævnte †tornekrone kan meget vel have
været sekundær.
62 Jf. DK Ribe 1305 ff., 1330 ff. med fig. 26 og Ebbe
Nyborg: »Korbue, krucifiks og bueretabel. Om de
ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udformning
og anbringelse«, hikuin, 14,1988,133 ff.
63 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Lomborg Kirkes rgsk.
1586-1653 (C-KRB-273). Selve arbejdet lønnedes
med 30 daler.
64 Indb. ved Peter Kr. Andersen 1934.
65
Herigennem undgik man det uheldige forhold,
at stolens femte fag ragede ud i vinduesåbningen, jf.
indb. ved Einar V. Jensen 1937. Denne disharmoniske
opsætning kunne muligvis antyde, at stolen var flyttet
fra en anden placering, måske på et lektorium tværs
over korbuen. Der findes dog ingen andre vidnesbyrd
om eksistensen af et sådant, hverken arkivalske eller
arkæologiske.
66 LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn
1803-04 (C 4-706).
67 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Lomborg Kirkes rgsk.
1586-1653 (C-KRB-273). Selve arbejdet lønnedes
med 30 daler.
68
Ebbe Nyborg, »“Hans og Sten Maler af Ribe”.
Om Ribes malermiljø og dets “marked” i 1600rnes
57

Vestjylland«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto
Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 1990,
red. Hugo Johannsen, Herning 1990, 143-72. Lomborgprædikestolen er dog ikke omtalt heri.
69 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1875-91 (C 40-5); 1892-1910 (C 40-2);
1910-34 (C 40-2A).
70 LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1910-24 (C 40-2A).
71 Jf. synsprot., her refereret efter Møller Madsen 1962
19.
72 Jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
73 Jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. 1910-34 (C 40-2A).
74 Møller Madsen 1962 19.
75 Henningsen, Kirkeskibe 161.
76 Jf. Uldall, Kirkeklokker 45. Pilgrimstegnet findes
også på klokke, 1474, i Levring Kirke, Lysgård Hrd.,
Viborg Amt, jf. Uldall, Kirkeklokker 162. Om aftryk
af pilgrimstegn, jf. endvidere Niels-Knud Liebgott,
»Afstøbninger af pilgrimstegn på danske middelalderlige
kirkeklokker«, ÅrbOldkHist 1971, 213-15, specielt
215.
77 Jf. Uldall, Kirkeklokker 210; Liebgott 1971 (note 76)
215.
78 Jf. Ole Schiørring, »Byudvikling i det middelalderlige
Horsens - nye arkæologiske resultater«, Vejle Amts
Arbog 1998, 40. For eksempler, jf. endvidere Liebgott
1971 (note 76) 225-29, specielt 228.
79 RA. Rgsk. ældre end 1559 (Reg. 108A, nr. 21).
80 Nyborg 1990 (note 68).
81 Faye, Støbejernskors 119, nr. 260.
82 Frits Bjerre (red.), Stamtavle over Bjerre-Slægten fra
Bjerre i Sir ved Holstebro, Lemvig 1978, 62 f.
83 Bjerre 1978 (note 82) 110 f.

Fig. 53. *Klingpung, 1700-tallets første halvdel (s. 754).
Lemvig Museum. - *Klingelbeutel, erste Hälfte des 18.
Jahrhunderts.
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Fig. 54. Kirken set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2007. — Nordostansicht der Kirche.
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Geschichte. Die Kirche wird erstmals um 1350
erwähnt und taucht nur sparsam in älteren
Quellen auf. 1644 war der Gemeindepfarrer Eskil
Gregersen in einen aufsichtserregenden Mordfall
verwickelt. Das Verbrechen spielte sich sogar im
Kirchenraum ab. 1671 wurde Rom Kirke Filiale
des Pfarrbezirks von Lomborg. Im folgenden Jahr
erwarb Henrik Rüsensteen die Kirche und fugte
sie zu seiner neu errichteten Baronie Rysensteen hinzu. 1799 wurde die Baronie aufgehoben,
während die Kirchenzehnten 1809 an die Gemeinde verkauft wurden. Das Ernennungsrecht
verblieb jedoch unter der Krone. 1929 wurde die
Kirche zur selbstständigen Stiftung.
Gebäude. Die romanische Kirche, die dendrochronologischen
Untersuchungen
zufolge
zwischen 1235-50 errichtet wurde, besteht
aus Chor und Schiff aus Granitquadern auf

Doppelsockeln, und hat mehrere ursprüngliche
Details bewahrt, obwohl die Fassaden viel
umgesetzt sind. Gegen Norden hat der Chor ein
und das Schiff zwei rundbogige Fenster, während
ein verschwundenes Ostfenster in der Rückmauer
des Chores durchscheint. Im Schiff sind die Fenster
verblendet, genau wie die Nord- und Südtür,
welche im 19. Jahrhundert zugemauert wurden.
Die Südtür, welche in der Fassade zu sehen ist,
ist rechtwinklig. Der runde Chorbogen wurde im
Spätmittelalter erweitert, hat aber Kämpfergesims
und Schrägkantensockel beibehalten.
Im Spätmittelalter, vermutlich um 1505 (siehe
die Glockeninschrift), wurde der Kirche ein
Westturm hinzugefügt, und das Schiff wurde
mit ca. 1,2 m nach Ost verkürzt (vgl. Abb.
9). Der Turm, dessen unterste ca. 2,5 m aus
wiederverwendeten
Granitquadern
bestehen
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(vgl. Abb. 8), wurde aus roten Backsteinen gebaut
und mit drei Stockwerken versehen. Das unterste
besitzt Kreuzgewölbe und eine spitzbogige
Arkade zum Schiff, während die zwei übrigen
ungewölbt sind. Im Zwischenstockwerk gibt eine
Tür Zugang zum Dachboden des Schiffes, von
wo der Aufgang zum oberen Glockenstockwerk
fiihrt. Von den vier spitzbogigen Schallöchern
haben das nördliche und das östliche noch den fur
die Gegendtypischen Relieffries über dem Bogenschlag bewahrt. Charakteristisch flir den Landesteil sind die nord-südgerichteten Satteldächer
und die gerade Anzahl Hochblenden, die sich
ursprünglich zu einem Kamm gestreckt hatten
(vgl. Abb. 12).
Um 1525 wurde ein achtribbiges Gewölbe
in den Chor eingesetzt, welches den Chorbogen
erweiterte. Höchstwahrscheinlich wurden auch
die romanischen Fenster des Schiffes im Spät
mittelalter verlängert (vgl. Abb. 49). Ein
†Waffenhaus, das 1588 auf der Nordseite der
Kirche angegeben wird, verschwand im 19.
Jahrhundert. Aus diesem Jahrhundert stammen
angeblich auch die korbbogengeformten Südfenster am Westeingang des Turmes.
Die Dachstühle von Chor und Schiff aus
Eichenholz
wurden
dendrochronologisch
auf
um 1420 datiert, sie weisen jedoch ältere Teile
von um 1235 (das Schiff) und um 1250 (Chor)
auf. Das Schiff scheint also ein wenig älter als der
Chor zu sein, vgl. Rom (S. 771 f.). Der Dachstuhl
des Tumes besteht aus Kiefernholz. Schiff und
Turm sind bleigedeckt, während der Chor
Hohlpfannen hat. Ein Giebelspieß (Abb. 50), der
auf dem Dachboden des Chores gefunden wurde,
muss von einem Ostgiebel stammen.
Die Rechnungsbücher erwähnen verschiedene
Reparationen an der Kirche, deren letzte größere
Restaurierungen 1961-62 und 1974 stattfanden.
Decken- und Wandgemälde vonjeweils um 1400,
um 1525 und um 1700 sind bekannt. Davon sind
die ältesten Malereien dekorativer Natur an der
Ostwand des Chores über dem Gewölbe (Abb.
15), während die Ausschmückung von um 1525
am Chorgewölbe an der Südwand des Chores
und auf dem Chorbogen zu finden sind (Abb.
16-23, 51). Teile der letztgenannten sind doch

Fig. 55. Altermaleri, o. 1700, vist efter restaureringen
1936 (jf. fig. 25). Foto Arnold Mikkelsen 2007. —
Altargemälde, um 1700.

nachträglich übertüncht worden, genau wie
Fragmente mit ornamentaler Dekoration auf der
Triumphwand des Schiffes und der Turmarkade,
beide um 1700.
Die inhaltlich wichtigsten Gemälde sind im
Chorgewölbe zu finden. Das Bildprogramm
umfasst zwei Teile (vgl. Abb. 16-23, 51).
Die südliche Hälfte zeigt Szenen von Jesu
Kindheitsgeschichte
(die
Verkündigung,
die
Begegnung, die Geburt, die Verkündigung an die
Hirten und die Flucht nach Agypten). Diesen
sind eine Reihe ungewöhnlicher Szenen mit
besonderer Aktualität für den schwelenden
Kirchenstreit an der Schwelle zur Reformation
1536 gegenübergestellt (die Bestrafung von Kora,
Datan und Abiram, der Fall von Satan und den
bösen Engeln, ein Ablasshandel vor St. Peter
und der Gnadenstuhl). Vermutlich stellte man
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hier bewusst Motive zur Erhellung von Sünde
und
Gnade
gegenüber,
ein
wohlbekannter
Themenkreis in der lutherischen Ikonographie,
doch hier eher verstanden als Verteidigung der
alten Lehre der Kirche in Rom mit einer gegen
die neuen ‘Kirchenumstürzler’, d.h. Luther
und seinesgleichen, gerichteten Spitze. Diese
Aufrührer werden mit Kora, Datan und Abiram
identifiziert, die gegen die etablierte, durch
Aron und Moses repräsentierte Priesterordnung
rebellierten. Die Ausmalung ist im Ubrigen in
technischer Hinsicht bemerkenswert, insofern sie
teilweise auf dem rohen Putz ausgefuhrt wurde.
Inventar. Aus der ältesten Zeit der Kirche
rührt die romanische Taufe her (Abb. 35).
Gleichzeitig hiermit war vermutlich der Altartisch, wovon ein Fragment der †Tischplatte mit
Heiligengrab noch 1962 gesehen wurde. Das
Hochmittelalter ist mit einem vornehmen und
von französischem Stil geprägten Kreuzkruzifix
von um 1275 repräsentiert (Abb. 36-37). Zur
spätmittelalterlichen Periode gehören teils die
silbernen Altargeräte von um 1500 (allerdings
mit neueren Ergänzungen, Abb. 29), teils die
Glocke von 1505 (Abb. 45), die von einem
unbekannten Meister auf Initiative von Bruder
Niels gegossen wurde und mit Pilgerzeichen von
Wallfahrtsorten in Deutschland (Thann) und der
Schweiz (Einsiedeln) geschmückt ist.
Analog zu den übrigen Kirchen des Hardes
wurde die Kirche in den Jahrzehnten um 1600
neu mit Inventargegenständen ausgerüstet, am
wichtigsten dabei der Altar (1597-1612) (Abb.
25) und die Kanzel (1599-1600) (Abb. 39), die
von Meistern aus der Region, jeweils aus Lemvig
und Holstebro, verfertigt wurden. Die Kanzel
wurde 1634 von Jakob Maler aus Ribe neu
gemalt, d.h. Jakob Bartholomesen oder Jakob van
Meulengracht. Die Zugehörigkeit der Kirche zu

765

Rysensteen seit 1671 wurde 1703 markiert, teils
auf dem Altarbild, welches mit den Allianzwaffen
von Jeanne Marie Rüsensteen, Tochter von
Henrik Rüsensteen, und ihrem dritten Gatten
Gregers Daa geschmückt wurde, und teils mit
einer Inschrift auf dem †Chorbogenbalken.
Im Zeitraum vom Beginn des 19. und
bis zu dem des 20. Jahrhunderts wurden
mehrere Inventargegenstände angeschafft, u.a.
Krankengerätesatz (1836, Abb. 31), Taufkanne
(1862), Gestühl (1877) sowie verschiedenes
Altarzubehör.
Ein Eingriff in die Einrichtung wurde 1876-77
vorgenommen,
als
die
Hauptinventarstücke
eichenverziert wurden, und wieder 1882, als
der Altartisch weiter in den Raum vorgezogen
und eine Sakristei mit Pastorenstuhl im Ostende
des Chores eingerichtet wurde. Die jetzigen
Farben der Kirche gehen im Wesentlichen auf
die Hauptinstandsetzung des Inventares durch
Einar V. Jensen 1936 zurück, als sowohl Altarbild,
Kanzel und Gestühl renoviert wurden, während
die Altarschranke vollständig erneuert wurde.
Neue Kronleuchter wurden 1945, 1948 und
1962
hinzugefugt.
Spätere
Instandsetzungen,
am wichtigsten die Restaurierung durch den
Architekten Poul Hansen 1961-62, berücksichtigten auch die Orgel der Kirche, die im
letztgenannten Jahr als Erstattung für ein älteres
Instrument von 1913 eingesetzt und auf einer
Empore im Westende platziert wurde. In jüngster
Zeit wurde 2003 noch eine Orgel aufgestellt.
Die Grabmäler der Kirche sind vor allem auf
dem Friedhof platziert, u.a. fünf gusseiserne
Kreuze (siehe Abb. 47) von um 1875-85. Altere
Quellen erwähnen allerdings ein †Epitaph,
1634, für den damaligen Gemeindepfarrer Eskil
Gregersen und Familie.

Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Südostansicht der Kirche.
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Kirken (»Runnum«) er tidligst nævnt i kirkelisten i
Ribe Oldemoder (o. 1350), hvor den var ansat til 4 sk.
sølv, dvs. en lavere takst i forhold til kirker som Nørre
Nissum, Gudum, Tørring og Bøvling (s. 637, 669 og
813).1 Selve sognets navn hidrørte muligvis fra den store
hede (Rom Flede, nu Kronhede Plantage) syd for kirken,
hvor der endnu i 1700-tallet fandtes spor af dyrkning.2
Som fremhævet 1638 i præsteindberetningerne til Ole
Worm indtog Rom Kirke dog en særstatus i Skodborg
Hrd. som ‘fjerdingskirke’3 eller herredskirke — siden
middelalderen betegnelse for en kirke, der oftest var
placeret ved herredstinget, og som anvendtes til depot
for tingets arkiv (jf. også s. 594, note 4).4 Ganske
vist flyttedes herredstinget først hertil fra Skodborg
1608, men Rom Kirkes fremhævede status og den
bemærkelsesværdige størrelse i forhold til sognets
omfang forklaredes i det mindste i 1700-tallet som
en konsekvens af, at netop denne kirke var den
ældste i den nordvestre del af Nørrejylland. Også

kirkegårdens rummelighed så man som en følge af,
at ‘før nogen kirke i Thyland blev bygget, blev der
mange lig ført hertil for at jordes i Rom Kirkegård.’5
Sognets middelalderlige historie belyses yderligere
af betegnelsen ‘munkekammeret’, der var hæftet
på sakristiet, ligesom en bebyggelse i sognet, kaldet
Munkehave, skulle have været bopæl for en munk.2
Som det fremgår af de bevarede kirkeregnskaber fra
tidsrummet 1584-1653, havde Rom Kirke en naturlig
tilknytning til den lokale hovedgård, Ørs, hvis ejere
i perioder fungerede som kirkeværger (Jens Munk
(nævnt 1585), Mette Thomasdatter Orning, enke
efter Frans Nielsen Munk (nævnt 1617-23) og Jacob
Grubbe (nævnt 1637-52)).6 Men fra 1671 indgik
kirken ligesom Lomborg og Bøvling kirker (s.d.) i det
af generalmajor Henrik Rüsensteen (Ruse) oprettede
baroni Rysensteen, der efter hans død 1679 via
datteren kom til slægten Juul (Juul-Rysensteen eller
Juel af Rysensteen, jf. s. 813).71801, to år efter baroniets
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 sammenstykket af kort over Rom og Overbyes jorder, målt 1808 af F. Berg samt kort
over Rom Hede, Roesgaards og Neder Dubgaards jorder, målt 1817 af Eyben. Omtegnet 1867. Sammentegnet af Jørgen
Wichmann. - Katasterkarte 1:10.000 zusammengesetzt aus Karten über die Grundstücke von Rom und Overbye,
vermessen von F. Berg 1808 und Karte über Rom Heide und die Grundstücke von Roesgaard und Neder Dubgaard,
vermessen von Eyben, 1817. Umgezeichnet 1867. Zusammengezeichnet von Jørgen Wichmann.

ophævelse og salg til generalkrigskommissær Ulrich
Christian von Schmidten til Urup og amtmand Peter
Severin Fønss til Løvenholm, blev kirken afhændedet
til gårdejer Rasmus Christensen af Bjerregård.8 Senest
1809 var byfoged Frederik Schønau i Lemvig og
sognets beboere dog blevet ejere af kirken, hvortil der
endnu hørte kaldsret.9 Kirken overgik til selveje 1.
april 1928.
1642 tilrådede Jacob Grubbe, at præstekaldet, ‘der
var ganske ringe’, lagdes under nabosognet, Lomborg,
når den aldrende sognepræst i Rom, hr. Laurids på
Ørs eller hans medtjener i Lomborg (Eskil Gregersen)
var afgået ved døden.10 Annekteringen skete dog først
1671, og sognene har siden da udgjort ét pastorat (jf.
s. 725). Møntfund. I forbindelse med fornyelsen af
kirkens gulve 1961 (s. 785) fandtes et mindre antal
eftermiddelalderlige mønter, fire danske fra Frederik
IV (1708), Frederik V (1763, 1765) og Christian VII
(1782) foruden en nürnbergsk regnepenning (o. 1600)
og en slesvig-holstensk seksting (1/64 Taler) fra hertug
Johan Adolf (1600).11

Sagn. På Rom Hede, sydøst for kirken lå en sten,
der ifølge sagnet var kastet af den bjergmand eller
kæmpe, som byggede Asp Kirke (Hjerm Hrd.), i vrede
over, at Rom Kirke var blevet først færdig.12
Kirken ligger i sognets nordlige del, på grænsen
mellem det småbakkede morænelandskab i nord
og den udstrakte hedeslette med Kronhede Plan
tage i syd. Øst for kirken løber landevejen
mellem Ulfborg og Lemvig, som lidt nordligere
passerer de få huse, som udgør den beskedne
landsby. Før annekteringen til Lomborg, havde
sognet sin egen †præstegård, som nævnes 1599.6
Endnu i 1800-tallet (jf. fig. 2) lå kirken ensomt
i et landskab med talrige oldtidshøje; men i dag
præges omgivelserne, bortset fra den spredte
bebyggelse og en tankstation ved landevejen,
navnlig af store, skæmmende fabriksanlæg mod
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Fig. 3. Luftfoto af kirke og kirkegård set fra sydvest. Odense Luftfoto 1954 i Kgl. Bibi. - Luftaufnahme von Kirche und
Friedhof Südwestansicht.

øst. Under 2. Verdenskrig anlagde den tyske
værnemagt en flyveplads i sognets sydlige del (jf.
begravelser på kirkegården).
Kirkegården danner et langstrakt, rektangulært
areal (jf. fig. 2, 3), ved hvis østre langside mod
landevejen der er anlagt en parkeringsplads.
Kirkegårdens største del ligger nord for kirken,
hvor den muligvis er udvidet. Den kaldes dog
allerede 1769 ‘stor’,2 og i beskrivelsen 1862
angives dens omfang som svarende til det nu
værende.13 Herudover udmærker den sig ved en
rundhøj lige nordøst for kirken.14
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af
kampestensdiger, som ofte nævnes i de bevarede
regnskaber fra slutningen af 1500-tallet og
første halvdel af det følgende århundrede. Det
fremgår heraf, at digerne har krævet løbende

vedligeholdelse. Således hentedes 1597 og 1598
adskillige læs kampesten ‘ved havet’, og 1614
betaltes for fire dages pligtarbejde på kirkediget,
som blev afdækket med tørv (‘sod’).6 Nær det
sydvestre hjørne har diget en rektangulær
udvidelse, der ifølge lokal tradition 1766 skyldes,
at familien til en henrettet, som lå begravet uden
for indhegningen, fik tilladelse til at udvide
kirkegården på dette sted, så graven kunne
ligge på indviet jord.5 Digerne fremtræder i dag
nyomsatte, især på øst- og nordsiden.
Ved en fornyelse af indgangene til kirkegården
1625 nævnes tre stetter, der 1648 kaldtes vestre,
østre og nordre.6 Ved beskrivelsen 1862 havde
kirkegården fortsat murede indgange mod de
nævnte verdenshjørner, hvorfra planerede gange
førte mod kirkedøren. 1950 lukkedes den nordre
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Fig. 4. Vestre kirkegårdslåge (s. 770). Foto Hugo
Johannsen 2007. — Westliche Pforte des Friedhofs.

Fig. 5. Vestre
770).Vestfacade
og tegnet af
2007.- Westliche

kirkegårdslåge (s.
og snit 1:20. Målt
Thomas Bertelsen

Pforte des Friedhofs.
Westfront und Schnitt.

indgang, som muligvis længe havde været ude af
brug.13
Af de bevarede indgange er den vestre, en
fodgængerlåge ud for tårnet, ældst og muligvis
senmiddelalderlig i sin kerne, mens den østre i
sin nuværende skikkelse med køreport og fod
gængerlåge ud for parkeringspladsen kan stamme
fra o. 1900. Den hvidkalkede vestportal (fig. 4, 5,
24), som lukkes af en hvidmalet tremmelåge, er
af store mursten og afdækkes med indadvendte
vingetegl. Den har fladbuet, falset åbning,
hvis yderside krones af et savskifte. Portalens
alder og oprindelige udseende lader sig dog
vanskeligt bestemme med sikkerhed. Dens nu
værende udseende er antagelig resultat af repa
rationer, som bl.a. nævnes 1625,6 og den kan
tidligere have været afdækket med sadeltag i lig
hed med adskillige senmiddelalderlige kirke gårdsportaler.15 Endvidere skal forstyrrelser i
murværket på nordsiden muligvis tolkes som
spor efter en nedbrudt køreport. Det kan dog
ikke udelukkes, at portalen er identisk med den
stette, som 1588-89 nyopførtes med teglhængt
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Fig. 6. Kirken set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Nordostansicht der Kirche.

tag.16 - Hovedportalen i øst lukkes af hvidmalede
tremmefløje, ophængt i hvidkalkede murede
piller, der prydes af korsblændinger, såvel ud- som
indvendigt, og afdækkes af teglhængte sadeltage.
†Indgange. Det synes at fremgå af 1600-tallets
regnskaber, at hovedindgangen med køreport
og fodgængerlåge da fandtes i kirkegårdens
nordside,17 og dette var endnu tilfældet 1862.13
Regnskaberne rummer ligeledes ofte udgifter til
fornyelser af portfløje og † kirkeriste, hvis tremmer
var af træ, der 1647 fornyedes i alle tre stætter
efter at være søndertrådte.6
Beplantning mv. Digerne bevokses af tæt, lav
vegetation, bortset fra det senest omsatte østre
dige. Langs indersiden af det søndre, vestre og
østre dige står vindblæste træer, fortrinsvis bøg,
ahorn og elm.

Bygninger mv. på kirkegården. I nordøstre
hjørne er 1978 opført et hvidkalket, teglhængt
graverhus, som 2003 blev forlænget mod nord og

nyindrettet med kontor og toiletter (arkitektfirma
Poulsen og Therkildsen,Thisted). - En †kirkestald
(jf. fig. 3), opført langs ydersiden af det østre dige,
nævnes 1935.13

BYGNING
Kirken har en usædvanlig bygningshistorie, idet den
romanske granitkvaderbygning i al væsentlighed
er påbegyndt i vest og færdiggjort i øst (fig. 9a-c).
Ældst er skibet, muligvis opført i tilknytning til en
ældre †trækirke, der i en kort periode kan have tjent
som kor, inden stenkoret opførtes. Dette planlagdes
med en †apsis, som imidlertid blev opgivet endnu
før bygningsafsnittet var under tag. Først efter korets
færdiggørelse realiseredes en ny apsis, der ligesom et
romansk vesttårn med senmiddelalderlig overdel er
sekundær i forhold til den oprindelige stenkirke. Et
†våbenhus er nedbrudt før 1766. Orienteringen er
solret for koret, mens skibet har en beskeden afvigelse
mod syd.
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ikke mindst i kraft af den skulptursmykkede syd
portal.18 Det skal bemærkes, at Løfflers tolkning af
bygningshistorien på enkelte punkter adskilte sig fra
den her fremlagte, idet han bl.a. opfattede hele tårnet
som en senmiddelalderlig tilføjelse.

Fig. 7. Skibets sydportal (s. 772). Målt og tegnet af J.
Kornerup 1865. — Das Südportal des Schiffes. Vermessen
und gezeichnet von J. Kornerup 1865.

Forskningshistorie. Kirken kommer tidligst i den antik
variske forsknings søgelys med Jacob Kornerups
indberetning og tegninger 1865 (fig. 7) og navnlig
med arkitekten J. B. Løfflers undersøgelser og
restaureringsforslag 1879 (fig. 28-30), efterfulgt af
et sæt fremragende opmålinger ved Valdemar Koch
1890. Herefter indgår den i oversigtslitteraturen
(Løffler, Storck, Beckett og Mackeprang) som en
vigtig repræsentant for de jydske granitkvaderkirker,

Kvaderstenskirken er herredets største, hvilket
kan skyldes dens status som fjerdingskirke
og mulige adelige tilknytning, angivet ved et
†pulpitur i skibets vestende (jf. s. 780). Fraregnet
apsis og tårn er kirken ca. 28,3 m lang og ca. 11,2
m bred ved skibet. Planen er overordnet afsat
med rette vinkler, men koret er orienteret en
anelse nordligere end skibet, hvilket må tillægges
det etapevise bygningsforløb. Dette kan også
have haft indflydelse på udlægningen af apsiden,
der har varierende murtykkelse og er en smule
forskudt mod nord i forhold til gavlmedianen.19
Mens udlægningsprincippet ikke kendes for
skibet, er det lidt lavere kor afsat over et kvadrat,
der flugter med indersiden af skibets langmure.
Materiale og teknik. Kor og skib er opført af
granitkvadre over henholdsvis enkel og flerleddet
sokkel. Skibets sokkel dannes af en stiliseret attisk
profil over skråkant (jf. s. 598), som mod nord
hviler på et tredje retkantet led (jf. fig. 12). Det
øvre skiftes profil genfindes i korsoklen, der i
modsætning til skibet følger det østover faldende
terræn og således er placeret væsentligt lavere end
skibets (fig. 10).20
Murene er udført af tilhuggede granitkvadre
ikke kun i facaden, men også i bagmuren, der
ellers oftest blev sat i kamp; en fremgangsmåde
der dog har nogen udbredelse i Tisted Amt.21

Fig. 8. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen 1960, suppleret og tegnet afThomas Bertelsen 2007 - Grundriß
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Fig. 9a-c.Aksonometrisk rekonstruktion af tre stadier i den
romanske kirkes bygningshistorie 1:600 (jf. s. 771).Tegnet
af Thomas Bertelsen 2007. — Axonometrische Rekonstruktion
von drei Stadien in der Baugeschichte der romanischen Kirche.

Fig. 10-11. Udsnit af kirkens sydside med sammenstød mellem sokler. Foto Hugo Johannsen 2007.10. Sammenstød
mellem skibet og det sekundære kor (s. 774). 11. Sammenstødet mellem koret og den sekundære apside (s. 778).

—Ausschnitt von der Südseite der Kirche mit Zusammenstoß zwischen Sockeln. 10. Zusammenstoß zwischen dem Schiff und
dem sekundären Chor. 11. Zusammenstoßzwischen dem Chor und der sekundären Apside.

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt
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Fig. 12. Udsnit af kirkens nordside med sammenstødet
mellem skibets og det sekundære kors sokler (s. 772).
Foto Hugo Johannsen 2007. — Ausschnitt von der
Nordseite der Kirche mit Zusammenstofi zwischen den
Sockeln des Schiffes und des sekundären Chors.

Stenene er generelt meget små og uden overfalsninger, der dog iagttages på den vestligste
kvader i sydfacadens nederste skifte, som er falset
over skibets sokkel (jf. fig. 10). Herved angives, at
koret er yngre end skibet, hvilket også fremgår af,
at skiftegangen ikke er gennemgående imellem de
to bygningsafsnit.22 En kvader på korets nordside
har i kanten et stenhuggermærke dannet af to
firkanter.
Korets og skibets ensartede attiske sokkelprofil
antyder, at første byggefase, omfattende skib
og triumfmur, næppe er meget ældre end det
efterfølgende kor. Byggestoppet kan skyldes, at
stenkirken har erstattet en †trækirke, der først
er udvidet med et skib mod vest og siden er
veget for et nyt kor (fig. 9). Om denne mulige
forgænger, der må have stået, hvor stenkoret siden
blev rejst, vides intet, ligesom det er uvist, hvorfor
stenkirken mod sædvane ikke påbegyndtes fra øst
(f.eks. s. 727, DK Ribe 1138,2002).

Kvaderstensmurenes ydersider har i øvrigt
måttet omsættes adskillige gang gennem århund
rederne (jf. s. 782 f.), og kun skibets nordside
forekommer nogenlunde uberørt.
Døre. Skibets døre er blændet, norddøren
1878, syddøren 1916, hvorefter de fremstår som
retkantede nicher i bagmur og facade.13 Begge
åbninger bryder facadens øverste sokkelled,
der ud for syddørens østvange afsluttes som to
rundstave. Norddøren, der i bagmuren måler ca.
255×144 cm og i facaden ca. 204×114 cm, er
uudsmykket i modsætning til syddøren, ca.
231×151 cm i bagmuren og ca. 211×127 cm i
facaden.
Syddørens granitportal er markeret med billedkvadre udført i et lavt, men tydeligt relief (fig.
7, 13, 14, 51). Nederst på begge karme ses en
løve med løftet bagben og svunget hale højt over
ryggen. De to dyr rækker den lange tunge ud af
det åbne gab, som mod vest gengives frontalt og
mod øst i profil. Dyrene er placeret over et træ med
store blade, og det østre krones yderligere af en
tunget baldakin(?). Dørens retkantede overligger

Fig. 13. Skibets sydportal (s. 774). Foto Arnold Mik
kelsen 2007. — Das Südportal des Schiffes.
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har en dobbeltarkade i et svagere relief, bestående
af to profilerede halvcirkelslag, hvorimellem
den korsfæstede Kristus gengives med markant
udstrakte arme og påfaldende store hænder. Det
østre bueslag er glat, mens det vestre dannes af
to snoede slanger med nedadhængende hoveder,
hvoraf den ene udspringer fra karmstenen.
Med sine karmstensløver er portalen usæd
vanlig i Vestjylland. Det nærmeste sidestykke er
præstedøren i Grinderslev Kirke i Salling;23 men
ellers har gruppen, hvis udgangspunkt antagelig
er ‘byggehytten’ ved Viborg Domkirke, sin
største udbredelse i Østjylland.24 De nærmeste
paralleller til det ejendommelige tympanon
ses i †Vildbjerg Kirke (Hammerum Hrd.),
hvor døre og korbue smykkedes af tilsvarende
halvcirkelbuer.25 Den bemærkelsesværdige frem
stilling af den korsfæstede Kristus uden kors som
på Jellingestenen,26 kendes herudover fra et lille
fatal af romanske granittympanoner.27
Den ufærdige slangevulst på vestre karmsten og
løvekvadrenes uens højde giver kompositionen
et sammenstykket præg, som kan skyldes, at
man har benyttet et heterogent materiale, som
muligvis ikke er tilvirket på stedet, men hentet
fra en af de store jyske ‘byggehytter’ (Viborg
eller Vestervig). Det kan heller ikke udelukkes, at
portalen i sin nuværende skikkelse repræsenterer
en ændring, idet sokkelkvaderen nærmest den
østre karmsten med sine rundstave og vulst kan
være et oprindeligt hjørne; den tilsvarende sokkel
i vest er afkortet.
Mod østsiden af sydportalens østre karmsten,
umiddelbart over soklen, er indsat en figursten,
21×32 cm, med en fremstilling i højt relief
og nu placeret liggende i forhold til de øvrige
billedkvadre. Den stiliserede person, der er
vist i brystbillede, bærer en rundpuldet hovedbeklædning, hvis lodrette midte er markeret med
et bånd eller en bøjle. Vulstformede bånd eller
hårlokker udgår bag ørerne og hænger ned på
brystet.
Hverken identifikationen af figuren, kvaderens
oprindelige funktion eller placering kan med
sikkerhed bestemmes. Jacob Kornerup (jf. fig.
7) tolkede kvaderen som et muligt fragment af
en gravsten med fremstilling af en biskop med
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Fig. 14. Skibets sydportal (s. 774). 1:50. Målt og tegnet
af V. Koch 1890. - Das Südportal des Schiffes. Vermessen
und gezeichnet von V. Koch 1890.

‘rund hue og dertil hørende nedhængende
bånd’.28 Hovedbeklædningen er dog snarest
kendetegnende for en verdslig dignitar, hvis køn
tillige synes antydet med et tilspidset hageskæg.29
Der er næppe heller tale om en gravsten, men
derimod en af de mange ‘ansigtskvadre’, som
har paralleller i adskillige nørrejyske, navnlig
nordvestjyske granitkirker, og gerne tolkes som
kirkens bygmester, stifter eller præst.30 I dette
tilfælde kunne det da snarest dreje sig om kirkens
fornemme stifter.
Kvaderens liggende placering ved syddøren
er antagelig resultatet af en flytning ved en af
de mange omsætninger af kvadermurværket. I
oprejst tilstand har den omfattet mere end et af
de normale skifter.31
Foran syddøren har ligget et brudstykke af en
†alterbordsplade med relikviegemme (jf. s. 789).
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Fig. 15a-c. Apsidens vinduer (s. 779). a. Sydøstre vindue, b. Østre vindue, c. Nordøstre vindue. Foto Hugo Johannsen
2007. - Fenster der Apside. a. Südöstliches Fenster. b. Östliches Fenster. c. Nordöstliches Fenster.

Foruden nord- og syddør har skibet muligvis
også haft en †vestportal (fig. 9a). Den formodede
indgang, der er ødelagt ved tårnarkadens
etablering, indikeres af to hjørnesokkelsten med
attisk profil i tårnet, som kunne være genanvendte
fra skibet, såfremt dettes vesthjørner ikke var
intakte. De ekstra hjørnesten kan have indrammet
en portal i skibets gavl. Eksistensen afen vestportal
underbygges tillige af levn efter et †pulpitur(?),
hvis placering i skibets vestende forklarer, at
nord- og syddøren er placeret længere mod øst
end normalt.32
Vinduer. Skibet har oprindelig haft tre vinduer
i hver langside, af hvilke det vestre par var
indsat vest for dørene, mens koret derimod kun
havde et i hver sidemur (jf. fig. 28). Af skibets
står nordsidens vestre vindue som en udvendig
niche, mens det midterste blev genåbnet 1961.
To af sydsidens er bevaret som indvendige
nicher, og dette gælder tillige korets nordvindue.
Den udvendige blænding af skibets bevarede
sydvinduer er nu forsvundet ved omsætning af
kvadrene.33 De resterende tre vinduer er slugt af

nyere lysåbninger. Skibets to nordvinduer dækkes
både ind- og udvendigt af en monolit med ret
overkant og rundbuet bueslag, der ledsages af en
indhugget rille. I de øvrige vinduer, der står som
indvendige nicher, er denne rille udeladt, ligesom
enkelte af monolitterne synes sammensat af to
sten.
Indre. Korets og skibets oprindelige bagmure
er udelukkende af granitkvadre, som 1882 blev
afrenset i skibet i op til ca. 1,5 meters højde,13
men i øvrigt let skimtes under hvidtekalken.
Også den rundbuede korbue står med blankt
kilestik og vanger, som mod åbningen har attisk
sokkel svarende til facadens og fremspringende
kragsten med hver fem rundstave mod åbningen
og rankeværk mod skibet (fig. 16).34 Åbningen
flankeres mod vest af to store rundbuede side
alternicher. Den søndre blev 1609 gennembrudt
af opgangen til prædikestolen (jf. s. 799), men
har tydeligvis halvrund bagkant ligesom den
nordre, der måler ca. 261×146 cm og afsluttes
af et kilestik. Kor og skib har fladt træloft, hvis
tømmer er udskiftet flere gange, bl.a. 1606.6

Fig. 16. Rankeværk på vestsiden af korbuens kragbånd (s. 776). 1:10. Gnidebillede af Peter Duun Andersen 1999.
— Blattwerk an der Westseite vom Kämpfergesims des Chorbogens.
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Fig. 17-18.Tværsnit 1:150 gennem skibet.
17. Mod vest med rekonstrueret pulpitur
(s. 780). Målt og tegnet af Thomas
Bertelsen 2007. 18. Mod øst. Målt af
Peter Duun Andersen 1999, tegnet af
Thomas Bertelsen 2007. — Querschnitt
1:150 durch das Schiff. 17. Gegen Westen mit
rekonstruierter Empore. 18. Gegen Osten.

Fig. 19. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kircheninneres gegen Westen.
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Fig. 20. Profileret apsiskvader, genanvendt i skibets
østre taggavl set fra korloftet (s. 778). Foto Arnold
Mikkelsen 2007.- ProfilierterApsisquader, wiederverwendet
im östlichen Dachgiebel des Schiffes, von der Chordecke aus
gesehen.

Gavltrekanter. Skibets østre gavltrekant er in
takt, mens de øvrige blev ommuret ved tilføjelsen
af tårn og apsis (jf. s. 799-80). Den begrænsede
facade er udført af granitkvadre, mens bagmuren
er af kamp med indsatte småsten i fugerne. Mod
korloftet er dog indsat en granitkvader med
krum forside (jf. fig. 20), som må være tiltænkt
den †apsis, der planlagdes til det romanske kor (jf.
s. 778). I gavlen forbindes korets og skibets lofter
ved en åbning på ca. 120×75 cm, der svarende
til den lige behuggede taglinje er sat af sten i
normalformat.
Den romanske kirke planlagdes med en †apsis,
der imidlertid først realiseredes efter, at koret i
en periode havde stået med lige østmur (jf. fig.
9b). Apsiden kommer tydeligst til kende i gulvet
under den nuværende apsisbue, hvori der ses to
nedbrudte vanger, den nordre med svag krumning,
efter en ældre ca. 4,6 m bred kvadersat åbning
(fig. 21). Den indmurede apsiskvader i skibets
østre gavltrekant taler for, at planen blev opgivet,
før koret kom under tag (s. 778). De ændrede
byggeplaner synes dog besluttet på et fremskredet
tidspunkt i byggeriet, da et slip i korgavlens sokkel
nord for den nuværende sekundære apsis antyder,
at den rette korgavl var sokkelløs og rejst senere
end de øvrige mure.35
Koret har næppe stået med ret østmur længe,
da en apsis med let hesteskoformet plan og

bredere apsisbue end først planlagt er tilføjet,
endnu mens den romanske arkitektur var aktuel.
Dens bagmur og kuppelhvælv er af kamp, mens
facaden er af små krumhuggede granitkvadre
over dobbeltsokkel (fig. 22) bestående af skråkant
under stående karnis; begge med en rille under
profilen. På en facadesten ses et cirkulært sten
huggermærke med omløbende rille.
Facadestenene er uden forbandt med den ældre
korgavl, som angiveligt først sent i byggeriet er
gennembrudt, hvilket bekræftes af, at den nedre
del af den ca. 5,1 m brede apsisbues vanger
danner en tydelig lodfuge mod apsisrundingen
og er udbedret med granitkvadre; formentlig
fra den nedrevne gavl (fig. 21). Apsisbuen er sat
af kilesten og placeret så højt, at det rundbuede

Fig. 21.Vange af søndre apsisbue med spor efter afbrudt
korgavl (s. 778). Foto Arnold Mikkelsen 2007.— Wange
des südlichen Apsisbogens mit Spuren eines abgebrochenen
Chorgiebels.
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Fig. 22. Apsidens sydøstre vindue (s. 779). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Südöstliches Fenster der Apside.

bueslag blev let fladtrykt. Vederlaget markeres af
to fremspringende kragsten af granit med en let
hulet skråkant mod åbning og kor; den søndre
ledsaget af en rille.
Den sekundære apsis har nødvendiggjort en
total ombygning af korgavlen, hvis gavltrekant
genopførtes med granitkvadre i facaden og kamp
i bagmuren. Loftet imellem kor og apsis blev
forbundet med en retkantet åbning, ca. 113×67
cm,hvis sider og afdækning er af kvadre med plan
forside; sandsynligvis fra den nedbrudte korgavl
(fig. 23). Den lige behuggede taglinje er udbedret
med teglsten i normalformat.
Trods ændringer og omsætninger af kvaderstenmurværket er den krumme ydermurs
tre vinduer (fig. 15a-c, 22) sandsynligvis oprin
delige.36 I facaden dannes lysningerne af to
rundbuede granitmonolitter, der i lighed med
skibets nordvinduer ledsages af en indridset rille.
Lysningerne er således cirkulære, men før 1862
er stenene i det midterste blevet adskilt af røde
teglsten i munkestensformat, og blev derved
ovalt.37 Også det søndre apsisvindue synes omsat
i nyere tid, mens det nordre må antages at være
intakt. I bagmuren dækkes dets smigede niche
af en rundbue, sammensat af to sten, mens de
øvriges irregulære nicher er sekundære. Apsiden

Fig. 23. Dør i taggavl mellem korets og apsidens
lofter (s. 781). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Tür im
Dachgiebel zwischen den Decken von Chor und Apside.
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Fig. 24. Kirkegårdens vestre låge (s. 770) og kirkens tårn,
set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2007.- Westliche
Pforte des Friedhofs und Südwestansicht des Kirchturms.

blev før 1635 adskilt fra koret med en mur og
indrettet som †sakristi (s. 782).
Det svære tårn er næsten uden daterende
detaljer, men underdelen, omfattende tårnrum
met, er sandsynligvis romansk, mens overdelen
er senmiddelalderlig. Planen, som er udlagt
med ca. 2 m brede ydermure, optager omkring
trefjerdedele af skibets bredde og udgør et kvadrat
sammen med skibets vestgavl, der erstattedes ved
opførelsen.
Bagmuren er sat i kamp, mens facaden i op
til ca. 5 meters højde er af granitkvadre, der i
givet fald er genanvendt fra skibets omsatte gavl.
Herfra stammer sandsynligvis også store dele af
frisidernes granitsokkel, som dog må være delvist
nyhugget. Således strækker nord- og sydfacadens
skråkant sig over ca. 14,5 m og overstiger dermed
langt bredden på den nedbrudte gavl, hvorfra
kun vestsidens og -hjørnernes attiske sokkelsten
kan være overført.38 Da sokkelstenene er bevaret
i skibets vestre hjørner, kan tårnets hjørnesten
dog ikke stamme herfra, men indikerer snarere

en †vestindgang i den nedbrudte gavl (jf. s. 776).
Enkelte facadesten har falsede hjørner, og en
kvader på nordsiden har i kanten et firkantet
stenhuggermærke.
Det høje tårnrum har fladt bjælkeloft, og
skibets †vestportal (s. 776) blev først erstattet
af en arkade ved overdelens færdiggørelse (se
ndf.). De †hvælvforlæg og et blændet †sydvindue,
som Løffler indberettede 1879, er forvundet ved
senere ændringer. Således indrettedes rummet
1879 til våbenhus med vestportal, mens det
nuværende sydvindue indsattes 1924-28.
Ved ommuringen af skibets vestgavl ind
rettedes sandsynligvis et †pulpitur(?) i skibets
vestende, markeret ved tre fremspringende,
genanvendte kvadre i gavlens bagmur (fig. 17).
De to nederste er på hver side af arkaden hævet
ca. 2 m over gulvet, mens den sidste er indsat
på væggens sydligste del i ca. 3,85 meters højde.
Stenen springer ca. 34 cm frem for muren i
modsætning til de nedre, der kun er ganske
svagt markerede og sandsynligvis behuggede. De
tre sten kan have tjent som bærekonsoller for
et træbygget †pulpiturij) med stolpebåret front,
hvilket understøttes af, at tårnarkadens kragbånd
synes disponeret efter de nedre sten, hvorover der
kan have ligget en bjælke (jf. s. 780). Adgangen til
pulpituret er muligvis foregået via en dør i gavlen,
hvis blændede, rundbuede kontur synes at kunne
skimtes nord for den øvre konsol. I givet fald må
et †trappeløb(?) være anlagt i tårnets sydmur.

Det træbyggede pulpitur har sine nærmeste
hjemlige paralleller i de murede gallerier,
som er indrettet i adskillige romanske tårnes
mellemstokværk, og kan i lighed med disse
opfattes som en herskabsstol for kirke ejeren.39
At behovet for en fornem plads i skibet var til
stede ved tårnets opførelse, understøttes af den
påfaldende østlige placering af skibets døre,
som antyder, at dets vestende blev disponeret
for en simplere herskabsstol i form af en let
gulvforhøjning,jf. udgravninger i andre romanske
kirker.40 Dette understøttes ydermere af skibets
formodede vestportal, der kan have tjent som
stormandens privatindgang (jf. s. 776).
Tårnets færdiggørelse. At dømme ud fra døren
mellem tårnets mellemstokværk og skibets

ROM KIRKE

781

loft er tårnets overdel senmiddelalderlig. At
den har erstattet en ældre, er muligt, men det
er mest sandsynligt, at tårnbyggeriet er gået
i stå for herefter først at blive færdiggjort i
senmiddelalderen. I mellemtiden kan man have
dækket tårnunderdelen ved at trække skibets tag
flader frem til en midlertidig vestgavl.
Facaderne er udført af røde teglsten i munke stensformat, men stærkt omsatte med sten af
normalformat, der er enerådende mod syd og
vest. I bagmurene er tegl kun anvendt omkring
åbninger og stedvist i hjørnerne, hvorimod
fladerne er sat af kampesten med indsatte småsten
og teglstumper i fugerne.
Tårnet stod 1766 ‘åbent fra jorden og til det
allerøverste’,5 men omfatter i dag et mellemog klokkestokværk, hvis omtrentlige placering
antagelig er oprindelig. Mellemstokværket hviler
på et støbt betondæk ca. 55 cm under døren til
skibets loft, anlagt over en ca. 40 cm bred afsætning
i nord- og sydmuren,41 mens klokkestokværket
har bjælkelag affyr uden afsætninger.
Adgangen til tårnoverdelen er, som almin
deligt for senmiddelalderlige kirketårne i NordFig. 26. Dør mellem skibet og tårnet set fra tårnets
mellemstokværk (s. 781). Foto Arnold Mikkelsen 2007.
- Tür zwischen Schiff und Turm, vom Zwischenstockwerk
des Turmes aus gesehen.

Fig. 25. Dør mellem skibets loft og tårnets mellem
stokværk (s. 781). Opstalt set mod øst og snit 1:50.
Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2007. - Tür
zwischen Decke des Schiffes und Zwischenstockwerk des
Turms. Aufriss nach Ost und Schnitt.

vestjylland, henlagt til en teglindfattet dør
mellem det uoplyste mellemstokværk og skibets
loft, hvortil der har været adgang fra selve
kirkerummet
(fig. 25-26).42
Den
fladbuede
åbning, som måler ca. 151×60 cm, har tre mod
vest stigende trin i det fladbuede løb og ledsages
mod tårnet af en halvstensfals med stabler og slå.
En spindeltrappe, som aldrig er realiseret, blev
1879 foreslået indsat i tårnets sydmur (jf. fig. 28),
og i stedet blev opgangen henlagt til en høj stejl
stige i tårnrummet.
I klokkestokværket har bagmuren mod nord,
syd og vest en ca. 10 cm bred afsætning under
de intakte glamhuller, som er fordelt med et i
øst-, vest- og sydmuren og to i nordmuren. De
rundbuede åbninger, som måler ca. 150×98 cm,
er gennemløbende, men stærkt omsatte i faca
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den, hvor østmurens og nordfacadens vestre
lysning tidligere var halvstensfalset (jf. fig. 27,29).
Nordmurens østre lysning er kraftigt behugget
ved indmuringen af to bjælker, hvori klokken
tidligere var ophængt (jf. fig. 29), mens østvinduet
er forkortet ved hævningen af skibets kip (jf. s.
786).
Tårnets murkrone blev 1924-28 ombygget i
gule teglsten i munkestensformat lagt i munke
skifte. Mod øst og vest afsluttedes muren af
en falsgesims med rundet underkant over fire
blændede bjælkehuller til hængestilladser, mens
den søndre gavltrekant er helt fornyet.43 Gavlens
førhen glatte facade fik seks højblændinger,
skråt afskåret langs taglinjen i lighed med den
bevarede nordgavl, som i øvrigt ommuredes
ved samme lejlighed. Kompositionen er lokalt
en yderst almindelig senmiddelalderlig blændingsdekoration, som har været kronet af en lav,
glat †kam (jf. s. 193-94, 732). Dette bekræftes af
Løfflers indberetning 1879, som nævner, at tårnets
gavle ifølge lokale udsagn »endnu i Mands Minde«
havde været betydelig højere. Gavltrekanten, som
i bagmuren er af kamp med lige omsat taglinje,
har ingen glugger i modsætning til den søndre,
som har to små fladbuede lysninger i de to
inderste blændinger.
Samtidig med tårnoverdelens færdiggørelse
er skibets oprindelige †vestportal erstattet af
den nuværende arkade mellem tårnrum og skib.
Under hvidtekalken synes den rundbuede ufalsede
åbning da også sat af teglsten i munkestensformat
ligesom kragbåndene, der udgør ét retkantet, let
udkraget skifte. Kragbåndet flugter sammen med
bueslagets vederlag, der springer ca. 5 cm tilbage
for vangerne, med overkanten af den konsol,
som nederst i skibets vestgavl er indsat syd for
åbningen og muligvis har båret et †træpulpitur
(se ovf.). Dette antyder, at der under etableringen
af tårnarkaden blev taget hensyn til †pulpituret,
som endnu har eksisteret (jf. s. 780). 1606 udførte
snedkeren et †panel (‘perneill’) som skillevæg
mellem skib og tårnrum,6 og endnu 1862 var der
i tårnarkaden et panel med døråbning (s. 801),
som 1876 ønskedes afløst af den nuværende
helstensmur.13
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Et

†våbenhus nævnes tidligst 1600, hvor der købes
en lås til »skryffs Dørren«.44 1623 forsynedes det
med et østvindue.6 Bygningen, der antagelig var
senmiddelalderlig, eksisterede endnu 1652,6 men
er nedrevet før 1766.5 Formentlig stod den foran
den mest benyttede norddør, som vendte mod
landsbyen.
Apsiden var adskilt fra koret før 1635, da der
købtes en lås til »Rondhus døren«,6 og den tjente
angiveligt som †sakristi svarende til indretningen
af mange middelalderlige apsider. 1766 beskrives
det som ‘rummeligt, men uden vinduer’ og tjente
da desuden som begravelse for sognepræsten Jens
Jensen (s. 804).5 Skillemuren, som havde to døre
(jf. fig. 28), synes fjernet o. 1880.
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. De
bevarede regnskaber, som hovedsagelig dækker
Christian IV’s tid, giver detaljeret indblik i de
mange nødvendige vedligeholdelsesarbejder på
tag og fag.6 Navnlig tårnet, som ligger udsat for
vestenvinden, har været kirkeværgernes smer
tensbarn. Således blev det før jul 1594 ‘af Guds
vejrlig nedslagen’, hvilket bl.a. nødvendiggjorde
en fuldstændig fornyelse af taget. Egetømmeret
indkøbtes i Lemvig i flere omgange, og den nye
tagstol, som 14 karle hejsede op og rejste engang i
1595, var udført på ti dage af tre tømrere foruden
to karle, der skar tømmeret til med sav og lagde
bjælker ind i tårnet. Hertil kom udgifter til
snedker, smed og en blytækker, der måtte hentes i
Holstebro. 1615 var en murer og to medhjælpere
på kost i ni dage for at opmure tårnets sydside,
som var faldet ned. 1632-33 stod tårnet atter
under reparation, bl.a. udhuggede to murermestre
de ‘formuldede’ sten på vestsiden og indsatte nye,
ligesom den nedre dels granitkvadre omsattes.
Arbejdet varede 22 dage, og materialeforbruget
omfattede foruden genanvendelse af gamle sten
800 nye indkøbt i Holstebro samt kalk fra Daubjerg og Lemvig. Kun 15 år senere måtte kirken
engagere murermestrene Niels Nielsen og Knud
Christensen ‘af Schietrup’ (Sittrup? i Sdr. Nissum
Sogn) til at fornye vestsiden fra grunden op til
glamhullet, dvs. omsætte kvaderstensmurværket
og udskifte mørnede teglsten i den øvre del.
Omsætning af kvaderstensmurværket var ikke
blot i tårnets tilfælde påkrævet. Allerede 1598
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Fig. 27. Kirken set fra sydøst. Foto V. Nordmann 1924. Südostansicht der Kirche.
repareredes murene i 14 dage, og 1642 fortingede
man med en murermester fra Ålborg for at
omsætte hele kirkens sydside, hvis hugne sten
‘var skreden fra den inderste mur og hang i poser
(d.e. bulede ud)’. Entreprisen omfattede desuden
bemaling og kalkning af murene, hvorfor han
skulle have 70 dlr.6
Kirken siges 1791-92 uden nærmere speci
fikation at have været under hovedreparation
‘for få år siden’, men endnu udestående mangler
var under afhjælpning.45 Ved synsforretningerne
1803-04 nævnes, at kirken for få år siden havde
fået nyt loft, mens man klagede over belysningen,
da vinduerne var for få og gav ‘liden lysning’.46
Ved en hovedreparation 1806-07 må dette problem
være blevet afhjulpet. Det nævnes udtrykkelig,
at man indsatte et nyt vindue på nordsiden,
formentlig det endnu bevarede på skibets
nordside. Fire tilsvarende vinduer på sydsiden,
som var i funktion indtil 1924-28 (jf. fig. 27), må
være samtidige.

Menighedens savn af et våbenhus synes
foruden kirkens almindelige forfald at have været
en af drivkræfterne bag et restaureringsforslag,
udarbejdet af arkitekten J. B. Løffler 1879.47
Forslaget (jf. fig. 28-30) indebar som de vigtigste
punkter følgende: Nedtagning og genopsætning
af kvaderstensmurene, indsætning af nye vinduer
og nedbrydning af tårnet, hvis kvadre skulle
genbenyttes til skibets vestgavl. Et nyt tårn
tænktes opført af tegl på det gamles plads, afsluttet
med et lavt skifertækket pyramidespir i stedet
for blændingsgavlene. I tårnrummet, som enten
skulle hvælves eller stå med træloft, indrettedes
det længe savnede våbenhus med vestindgang
og dør til skibet, indsat i en blændmur i arkaden.
Kirkerummets gulve og lofter fornyedes, apsidens
skillemur fjernedes, og tagene tækkedes med
skifer, bortset fra apsiden, hvor arkitekten ønskede
blybeklædning
Kun dele af Løfflers forslag, hvori indgik
ønsker, som allerede var ventileret ved synet året
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Fig. 28. Plan 1:300, med ændringsforslag 1879 markeret med rødt (s. 783). Målt og tegnet af J. B. Løffler 1879. —
Grundriss 1:300, mit rot markierten Änderungsvorschlägen.

forinden,13 blev virkeliggjort, først og fremmest
omdannelsen af tårnrummets materialrum til
våbenhus med vestportal, blænding af arkaden
og indsætning af et højtsiddende loft; endvidere

blev nordportalen tilmuret og apsiden åbnet mod
koret.
Andre dele af Løfflers forslag, som bl.a. sigtede
mod at afhjælpe kirkens åbenlyse brøstfældighed
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Fig. 29-30. Kirken set fra syd, før (øverst) og efter (nederst) den ikke realiserede
restaurering 1879 (s. 783). Tegnet afj. B. Løffler 1879. - Südansicht der Kirche, vor
(oben) und nach (unten) der nicht realisierten Restaurierung 1879.

måtte udskydes af pekuniære årsager og blev først
realiseret ved en hovedistandsættelse 1924-28, efter
tegninger af arkitekt Søren Vig-Nielsen, Viborg.
Kirkens dårlige tilstand indtil restaureringen
illustreredes bl.a. af de mange jernankre, hvor
med tårnets murværk gennem tiden var søgt
stabiliseret.48 Alligevel faldt 40 kvadratalen af
dets sydøstre hjørne ned i 1924 (jf. fig. 27).VigNielsens istandsættelse omfattede omsætning og
skalmuring af murværket, som forstærkedes med
indlagte jernbetonbjælker.49 Den gamle plan om
ændring af lysforholdene virkeliggjordes delvis
ved indsætning på sydsiden (tårnet inklusive)
af store rundbuede vinduer, sat af maskinhugne
kvadre. Fornyelsen af tårnets murværk omfattede

tillige en ny blændingsgavl mod syd og skalmuring
af den nordre.
En restaurering 1961 (arkitekt Poul Hansen,
Thisted) omfattede for bygningens vedkommende
først og fremmest en fornyelse af kirkens blytage
ved firma Stoffregen (Lemvig og Struer) samt
fornyelse af gulvene, kalkning og genåbning af
et romansk vindue.50 Ved omlægning af gulvene
fremkom et større antal løsfund.51
Den seneste større istandsættelse, som er
gennemført efter forslag 1991 ved firmaet
Arkitekterne (Brusch, Duelund og Lydholm,
Thisted) omfattede hovedsagelig omstøbning af
skibets blytag og omlægning af teglene på kor
taget; endvidere kalkning af vægge mv.
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Gulve. Ved hovedistandsættelsen 1961 fik
kirken nye gulve af røde teglsten, som i skibet, hvor
stolestaderne står på ferniserede fyrrebrædder, er
lagt i sildebensmønster. Imellem kor og skib er
der et trin. Undersøgelserne viste, at der tidligere
i skibet havde været en †brolægning. 1646 fik en
murermester betaling for at lægge (mur)sten på
altergulvet,6 og 1862 beskrives kirkens gulve
som værende belagt med mursten; dog var der
i apsiden bræddegulv, hvilket tillige ønskedes i
koret.13
Vinduer. De store rundbuede vinduer på kirkens
sydside stammer som ovenfor nævnt fra hoved
restaureringen 1924-28. På skibets nordside er
bevaret et kurvehanksbuet vindue, som udvendig
er falset, mens det indvendig åbner sig med en
smiget niche. Det er indsat 1806 og svarer til
fire samtidige vinduer mod syd (jf. fig. 27), som
forsvandt ved indsættelsen af de nuværende.
Lignende vinduestyper er bevaret i nabokirkerne
Lomborg og Bøvling (s. 734, 828).
Tagværker. Samtlige bygningsafsnit har nyere
opskalkede fyrretræstagværker, der over skib,
kor og apsis indeholder genanvendt egetømmer.
Ud fra mørtelaftryk på tårnets østmur er skibets
kip hævet ca. 70 cm efter dettes opførelse. De
20
spærfag har hver to bladede hanebånd,
hvoraf flere af de øvre er af eg med indhuggede
romertal på vestsidens søndre del. Spærene,
som sandsynligvis er let forkortede, har ingen
spærstivere i modsætning til korets otte spærfag,
som sekundært er forstærket med tre krydsbånd
af fyr, og hver samlet med to bladede hanebånd.
De øvre, der ligesom flere spærstivere er af eg,
har på vestsidens nordre del mod øst stigende
romertal, jf. flere af de øvrige dele.
Apsistagværkets fyrretræsspær er tappet i en
konge af eg med udskæringer til en ældre kon
struktion. Den kraftige stolpe har affasede
hjørner og hviler på en bindbjælke, ligeledes af
eg, hvis søndre bevarede del strækker sig over
kuppelhvælvet i et krumvokset forløb. Over
tårnet har hvert spær to tappede hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2007 er udtaget
boreprøver fra egetømmeret i korets og apsidens
tagværker samt fra altertavlens støttestillads.
Apsidens konge og bindbjælke udgøres af tømmer,

Fig. 31. Bemalet glasfragment, fundet i kirkens gulv
1961 (s. 787). 1:1. Målt og tegnet af Birgit Als Hansen
2007. — Bemaltes Glasfragment, gefunden 1961 auf dem
Kirchboden.

som i lighed med fire spærstivere over koret er
fældet o. 1431. Da yderligere to spærstivere kan
tidsfæstes til o. 1455 og o. 1480, repræsenterer
dette tømmer formentlig reparationer af en ældre
konstruktion, hvis opsætningstidspunkt dog ikke
kan præciseres.
To prøver fra altertavlens støttestillads angiver,
at stolperne er fældet o. 1520 (jf. s. 794).52
Tagbeklædning. Apsis, kor og tårn er hængt
med røde vingetegl, mens skibet står blytækket.
†Tagbeklædning. Tidligere var samtlige afsnit
bly tækkede. Således fik tårnets nye tag blyklædning
ved hovedistandsættelsen 1595-96, og 1613
betalte man en blymester fra Bovbjerg for at
tække »Sangersen« (dvs. koret) på den søndre side.
1635 fik en blytækker og hans to medhjælpere
betaling for at omlægge og fornye blyet på skibet,
»Sanghuset« og »Rundeelens« (dvs. apsidens)
søndre side.6 Endnu 1766 var samtlige afsnit
blytækkede;5 men 1785 blev korets (og apsidens)
blyklædning fjernet og erstattet af tagtegl.52a 1862
var også tårnet teglhængt.13
Opvarmning. Et oliefyret varmluftsanlæg er
installeret 1961 (fornyet 1974) som afløser for
en †kalorifere fra 1936. Dette anlæg afløste på sin
side en †kakkelovn med tilhørende skorsten, som
1896 etableredes i skibets nordøstre hjørne (jf.
fig. 50).13
Kirken står i dag med facader, som 1882 rense
des for kalk.13 Dog er tårnets teglsatte overdel,
skibets blændede døre og indfatningerne omkring
de nordre vinduer hvidkalkede. I tagdryppet er
anlagt en brolægning, som ud for tårnindgangen
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brydes af en belægning af granitkvadre. I det indre
er granitkvadrene indtil stolegavlenes højde samt
indfatningerne af kor- og apsisbuen afrenset for
hvidtekalk 1882.13 Kirkens loft er blåmalet i kor
og skib, men ferniseret i tårnrummet.
† Glasmaleri. Tre fragmenter af middelalderligt
rudeglas, klart grønligt (D686/1961; D70910/1961); det ene (fig. 31) med rødbrun bemaling.
Blandt fundene i forbindelse med gulvomlægning
1961 (s. 785, note 51).

† KALKMALERIER
Jacob Kornerup beskrev 1865 spor efter kalk
malerier i skikkelse af stukglorier både på apsidens
hvælv og i triumfvæggens nordre alterniche.
Han tolkede havlkuplens glorier som hidrørende
fra en fremstilling af helgener omkring Maria
med barnet, ligesom triumfvæggens nicher også
antoges at have rummet helgenfremstillinger. Et
ønske om fremdragelse af eventuelle malerier
afvistes imidlertid af kirkeværgen. J. B. Løffler
bekræftede 1879 disse fund og konstaterede i
sidealternichen en glorie (»Medaillon«) , som
var hul i den yderste og stærkt ophøjede del.
Endvidere sås på triumfbuens kragbånd og i
nichen ‘råt udførte’ bladslyngninger malet med
sorte og røde farver, som først var overkalket
i nyere tid. Apsidens syv gloriefragmenter er
nedprojiceret på V. Kochs grundplan 1890 og
bekræfter indtrykket af et hovedmotiv med to
glorier i midteraksen.53 1917 blev fragmenterne
undersøgt af Ejgil Rothe, som fastslog, at apsidens
malerier formentlig var helt ødelagt ved gentagne
reparationer. Som et muligt alternativ til Maria
med barnet foresloges en Treenighedsfremstillmg
i skikkelse af den såkaldte Nådestol, dvs. den
tronende Gudfader, enten med den korsfæstede
søn eller dennes afsjælede legeme.54 På triumf
væggen påviste han til gengæld i nordre
alterniche en palmettebort og et system af striber,
holdt i rødbrunt, okkergult og dekomponeret
mønje. En kakkelovn, som skjulte hovedparten af
nichen umuliggjorde egentlig afdækning, og først
efter flere mislykkede initiativer gennemførte
Egmont Lind en afdækning i forbindelse med

Fig. 32. Fragment af romansk kalkmaleri i nordre
sidealterniche (s. 787). Foto Egmont Lind 1961. —
Fragment von romanischer Wandmalerei in nördlicher
Seitenaltarnische.

kirkens restaurering 1961. De fremdragne rester
overhvidtedes dog atter.
1) O. 1250. Tronende Madonna eller Treenighedsfremstilling. Rester af syv stukglorier,
af hvilke de to i midteraksen (en større over
en mindre) er tolket som de ovenfor nævnte
fremstillinger. De øvrige glorier, som sidder
højere end midterbilledets, kan have smykket
svævende engle. Begge fremstillinger, men navn
lig et Treenighedsbillede, er usædvanlige blandt
hjemlige apsismalerier.55
I nordre alterniche afdækkedes svage spor, som
med forsigtighed tolkedes som indicier for den
gængse fremstilling af Maria med barnet, tronende
på et højsæde. Mere konkret var fragment af en
buefrise med lange, ombøjede akantusblade
(fig. 32). Blade og buer stod farveløse på en lys
rødbrun bund, mens borten kantedes af striber i
hvidt, okker og sort.
2)
Eftermiddelalderlig(?). En bladdekoration
oppe i nichens venstre side sås malet på hvidtekalk
over en fugning af pudslaget. Den skønnedes at
være ‘temmelig sen’.

788

SKODBORG HERRED

Fig. 33. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Kircheninneres gegen Osten.

INVENTAR

Oversigt. Kirkens ældste inventar udgøres af den
romanske døbefont og klokken, der antagelig daterer
sig til 1200-tallets anden del. Fragmenter af den
middelalderlige alterbordsplade med en †helgengrav
sås dog endnu 1894. Senmiddelalderen er repræsenteret
af den trefløjede høj altertavle, hvis støttestillads er
dendrokronologisk dateret til o. 1520. Selve tavlen er i
nyere tid karakteriseret som et ‘ejendommelig djærvt
naturalistisk bondearbejde’.56 Samtidige hermed er
antagelig de to alterstager, der dog først kom til kirken
1639 som en gave fra Jacob Grubbe og hans hustru,
Ingeborg Kruse.
De bevarede regnskaber fra tidsrummet 1584-1653
kaster lys over flere fornyelser i inventarbeholdningen
før kriseårene under Torstenssonkrigen (1643-45), da
fjenderne ‘havde landet inde’, og kirkens indtægter
var stærkt reduceret eller helt faldet bort.6 Vigtigste
nyanskaffelser fra den gode tid ved 1600-tallets
begyndelse var et alterbordspanel (1603), hvoraf
fragmenter endnu er bevaret, og en prædikestol med
tilhørende himmel (1609-10). Begge dele kan med
stor sandsynlighed tilskrives den flittige snedker
Kristen Spend fra Lemvig, hvis arbejder findes i flere

af områdets kirker, mens maleren, der stafferede både
prædikestolen og alteret (eller alterbordspanelerne),
kom fra Holstebro. Blandt private donationer fra dette
tidsrum skal fremhæves alterkalken og disken, der 1632
blev skænket af ridefogeden på Bøvling Slot, Knud
Gregersen, ejer af gården NørreVinkel i Heldum Sogn.
Ridefogeden og hans hustru Anne Gregorisdatter
betænkte også gavmildt Heldum og Bøvling kirker
(s. 711-14, 836). Alterkalken og disken erstattede en
foræring fra det foregående år, et omarbejdet ældre
altersæt fra Heldum, der dog kort efter blev stjålet.
Også Jacob Grubbe til Ørs og Kabbel skænkede på
samme tid sin sognekirke forskellige inventargenstande
—ud over de førnævnte alterstager et †alterklæde med
tilhørende messehagel.
Fra tiden, da Rom hørte under Rysensteen, er
bevaret en skriftestol (o. 1775) foruden en alterskammel
(1761). Sidstnævnte og måske også skriftestolen var
sammen med †alterskranken og kirkens †pengetavle
en gave fra den daværende forpagter på Ørs, Laurids
Willadsen. Omfanget af nyanskaffelser før 1850 synes i
øvrigt yderst begrænset. I anden halvdel af 1800-tallet
og de første årtier af 1900-tallet fornyedes alterets
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tilbehør, bl.a. med kande, oblatæske og skål, alt af
porcelæn, en ny alterskranke opsattes 1886, ligesom
kirkens belysning og menighedens pladser forbedredes
med en lysekrone (1862) samt stolestader og bænke
(1878-81).
Blandt de vigtigste fornyelser efter 1900 er et orgel
(o. 1935, fornyet 1987), stolestader, salmenummertavler
og to lysekroner (1936) samt en klokke (1956). Senest
(2002) har kirken anskaffet en tavle til dåbs- og
nadversalmer.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens nuværende
farver går i det væsentligste tilbage til hovedistandsættel
sen 1936, da bl.a. prædikestolen og præstestolen
restaure-redes af Einar V. Jensen. Nyere istandsættelser,
vigtigst 1961 (ved Poul Hansen) har ikke nævneværdigt
berørt det historiske inventars farveholdning. Ældre
istandsættelser kendes kun i begrænset omfang. En
forsvunden bemaling på altertavlens predella fra
1703 med kirkeejernes (Gregers Daa og Jeanne
Marie Rüsensteen) initialer og alliancevåbener kan
hentyde til en mere gennemgribende opmaling, i
det mindste af altertavlen. I lighed med Lomborg
Kirke gennemførtes i årene o. 1790 en ikke nærmere
beskrevet hovedistandsættelse af både bygning og
inventar. Synsprotokollens statusopgørelse fra 1862
omtaler den daværende farvesætning med hvidfarvning
af altertavlen og blåt på stolestader, præste- og
degnestol samt på skamler mv. 1878-80 gennemførtes
en egetræsbemaling af bænke og stolestader.
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Fig. 34a-b. *Panelfragmenter, antagelig fra alterbord, 1603 (s. 789). Lemvig Museum. Foto Jesper Weng 2000. Fragmente von Täfelung, vermutlich von Altartisch, 1603.
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Fig. 35. Altertavle, o. 1500 (s. 791). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Altarbild, um 1500.

profilled uden markerede baser. Det samme ses
på det smallere fragment (fig. 34b), der har to
arkadefyldinger af uens bredde, begge med
hvirvelrosetter i sviklerne. I kraft af detaljer som
beslagværksornamentikken,
tandsnitsborterne,
sviklernes treblade og hvirvelrosetterne fmder
panelerne nært slægtskab med arbejder, tilskrevet
snedker Kristen Spend i Lemvig (s. 797).
Begge fragmenter er dækket af en kraftig hvid
overmaling; herunder anes dog rester af gråt og
grønt på det bredeste fragments midtparti. De
to fragmenter kunne hidrøre henholdsvis fra
forsiden og sidepartiet af alterbordet. En anden

om end mindre sandsynlig mulighed var, at en
af delene (eller muligvis begge) stammede fra et
†pulpitur, som dog ikke i øvrigt har sat sig spor
i de skriftlige kilder (jf. s. 780). Lemvig Museum
(inv.nr. 663-65).En sekundær cementbeklædning
på selve alterbordet fjernedes 1961.13
Alterbordsomhæng, nyere, af rødt fløjl med kors
af guldgaloner. Alterduge, 1998,13 af lærred med
besætning af bred kniplingsbort, hvori kors. I
skab bag alteret findes en tilsvarende ældre dug,
måske identisk med den 1907 anskaffede.13
†Alterklæder. 1627-28 og 1633 afregnedes
for lærred til alterklædet.6 Til minde om sin
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hustru, Ingeborg Kruse, der var afgået ved døden
1644,

skænkede enkemanden, Jacob Grubbe til

Kabbel og Ørs året efter et fornemt alterklæde
af riflet sort silke eller silkefløjl (»S(e)idenruff«)
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1862 var bordet beklædt med rødt fløjl (dette
eller muligvis en senere beklædning jf. fig. 60).13
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Fig. 36. Opstandelsen. Detalje af altertavle, o. 1500 (s.
791). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Die Auferstehung.
Detail vom Altarbild, um 1500.

stammer fra hovedrestaureringen.
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kirkemodel, forestiller antagelig Gertrud. Mod
syd ses diakonenVincentius, ifølge traditionen en
bror til Laurentius, fremstillet med møllesten som
attribut ved siden af kongedatteren Barbara med
ottekantet tårn. Det er muligt, at de to mandlige
helgener (og brødre) har været placeret sammen
på den ene side af predellaen over for kvinderne
på den anden. Midtskabet, der vel oprindelig har
huset de hellige kar er nu tomt, men stod forud
for istandsættelsen åbent bagtil.
Efter stilen at dømme tilhører tavlen 1400tallets anden halvdel; men kan vel være yngre
og er antagelig fremstillet i et lokalt værksted,
som gentog ældre formler. Figurstilen er i det
hele taget stereotyp, alt er groft skåret med vægt
på store hoveder og hænder samt undersætsige
proportioner. Finest er dog gruppen med Maria
og Johannes.
Tavlen er berøvet flere oprindelige led, af
hvilke kun baldakinarkitekturen og Kristus på
korset har faet en fri rekonstruktion o. 1918.
Derimod er sidefløjenes hængsler og den vanlige
korsblomstfrise over skabene for længst gået
tabt. I stedet krones skabene nu af volutformede
topstykker, der erstatter ældre afslutninger (se
ndf.), mens man har bibeholdt predellaens
ligeledes sekundære sidevinger.
Den nuværende staffering er fra 1918 og
bygger kun delvist på de rester af oprindelig
kridtgrund med guld, blå og røde farver, som
påvistes ved forundersøgelsen 1916. På fløjenes
ydersider sås endvidere rester af †figurmaleri,
ligeledes på kridtgrund, men næsten helt afskrabet.
Stafferingen er rødbrun, sort, rød, olivengrøn og
med forgyldning på arkitektur, bagklædningen
gråblå med gyldne skabelonrosetter. Figurerne
har naturlige karnationsfarver og brogede farver
i klædedragt med overvejende lyse nuancer,
blegblå, lys teglrød, lysegrøn, lys turkis, lysebrun,
lys grå og hvidlig. Hår og skæg i nuancer fra
rødbrun, mørkebrun, grå og hvid. På Kristi
opstandelsesfane er malet Dannebrog. På de
vandrette rammestykker er med gylden fraktur
på sort malet apostelnavne og bibelsteder,
muligvis til dels med udgangspunkt i sekundære
frakturindskrifter, som påvistes under en
opmaling fra o. 1800 (se ndf.). Apostelnavnene

korresponderer i øvrigt ikke fuldstændigt til de
ved restaureringen opstillede figurer, der her
anføres i parentes. Mod nord: »St. Johannes«
(Johannes), »St.Jacobus maior« (Jakob den Ældre),
»St. Petrus« (Peter), »St. Tomas« (Mattæus), »St.
Thaddæus« (Thaddæus) og »St. Filip« (Filip).Mod
syd: »St. Simon« (Paulus), »St. Paulus« (Simon),
»St. Andreas« (Andreas), »St. Jacobus minor«
(Matthias), »St. Bartolomæus« (Bartolomæus) og
»St. Matthæus« (Thomas). — På rammestykkerne
under midtskabet: »Burde der ikke Christus at
lide dette og saaledes at indgaa i sin Herlighed«.
Ældre eftermiddelalderlige ændringer. Efter mid
delalderen er tavlens fløje fikseret, og den er
underkastet forskellige, kun delvis dokumente
rede istandsættelser. Således betaltes en maler
1610 for bl.a. at ‘formale’ alteret, dvs. denne eller
†alterbordspanel (s.d.).6 1703 efter annekteringen
til Lomborg synes tavlen at være underkastet en
ny istandsættelse. I hvert fald nævnes 1766 en
†indskrift, dog ikke nærmere beskrevet, årstallet
1703 og to adelige våbener, alt anført ‘nederst
under’, dvs. formentlig på predellaen.5 Det
samme årstal og adelsvåbnerne for kirkeejerne
Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen
ses endnu på altertavlens predella i Lomborg
Kirke (s. 744). Istandsættelsen 1703 omfattede
muligvis også den korsfæstelse, der var malet på
midtskibets bagklædning som erstatning for det
forsvundne krucifiks (jf. fig. 37). Endvidere dele
af den staffering (hvid fraktur på cinnober, over
endnu ældre lag af guld, sort, cinnober og hvidt,
direkte på træet), som konstateredes 1916 under
en 1800-tals bemaling fra denne reparation. Det
er ligeledes muligt, at de endnu 1916 bevarede
†topstykker (jf. fig. 37), af hvilke det midterste
omfattede en Helligåndsdue, også hidrørte fra
denne istandsættelse.62
En opmaling af tavlen synes endelig foretaget o.
1800, da kirken stod under restaurering. Den var
bevaret indtil hovedrestaureringen (jf. fig. 37) og
bestod i en overmaling med grå oliefarve, hvorpå
sorte indskrifter med skriveskrift. Både disse og
opstillingen af apostelstatuetterne adskilte sig fra
den nuværende og opregnes her efter samme
princip som ovenfor. Mod nord: »Johannes«
(Johannes), »Jacobus maior« (Jakob den Ældre),
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Fig. 37. Altertavle, o. 1500 (s. 791 f). Foto Poul Nørlund 1916. — Altarbild, um 1500.
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Fig. 38. Opstalt og snit 1:50 af tømmer
konstruktion til støtte for altertavlen,
dendrokronologisk dateret til o. 1520 (jf.
s. 794). Målt og tegnet af Thomas Ber
telsen 2007. - Aufriss und Schnitt von
Holzkonstruktion mit Stütze des Altarbildes,
dendrochronologisch datiert auf um 1520.

»Petrus« (Peter), »Mathæus« (Matthæus), »Jacobus
minor« (Judas Thaddæus) og »Philippus« (Filip).
Mod syd: »Thomas« (Paulus), »Paulus« (Thomas),
»Andreas« (Andreas), »Mathias« (Matthias), »Bartholomæus« (Bartolomæus) og »Simon« (Simon).
Under midtskabet læstes: »Burde det ikke Christum at lide dette og saaledes at indgaa til sin
Herlighed. Luc. Ev. 24,26«. Endelig var predellaens midtskab lukket af et bræt, hvorpå læstes:
»Hvo som æder mit Kjød og drikker mit Blod,
haver d(et) evigt Liv, og jeg skal opreise ham paa
den yderste dag. Joh. 6,54«.
1862 omtaltes tavlen som hvidmalet,13 og
1879 foresloges den ‘meget middelmådige’ tavle
flyttet til tårnrummet og erstattet af et krucifiks
eller kors.47
Altertavlen er opstillet foran et støttestativ af
egebjælker (fig. 3 8), som ifølge dendro kronologisk
analyse er fældet o. 1520.60 Stativet, som dækker
dele af sidefløjene, behøver dog ikke at være
samtidigt med tavlen. En parallel, om end i en
større målestok, kendes fra Århus Domkirke.63
Altersølv. Alterkalk (fig. 39), 1632, antagelig med
nyere fod, ifølge indskrift på bægeret skænket af
Knud Gregersen og hustru, Anne Gregorisdatter.
Den 18,5 cm høje kalk har høj pyramidestubformet fod på sekstunget fodplade. Foden, der

bl.a. er beslægtet med alterkalkene i Nørre
Nissum og Bøvling, begge arbejder af Hans
Guldsmed i Lemvig (s. 614, 835), forekommer
dog påfaldende let og er antagelig omstøbt i
senere tid, jf. også disken. Mellem sekssidede
skaftled ses fladtrykt, spidsbladsmykket knop
med rudebosser, hvorpå er anført i reliefversaler
på skraveret grund: »I H E S V S«. Lavt hvælvet
bæger med trelinjet giverindskrift med fordybede
versaler langs mundingsrand: »Anno 1632 den

Fig. 39. Alterkalk og disk, skænket 1632 af Knud
Gregersen og Anne Gregorisdatter (s. 794). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. — Altarsatz, gestiftet von Knud
Gregersen und Anne Gregorisdatter, 1632.
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1. janvari haver Knvd Gregersøn og hans kiere
hvstrv Anne Gregori Daater til nyt aars gave og
Gvds æres forfremelse givet denne kalck og disk
til

Romm

Kierke«;

smukt

formede

initialer,

de

enkelte ord er adskilt af dobbeltprikker; desuden
er i øverste linje indskudt et latinsk kors. Selve
kalken er uden stempler, men også for knoppens
og

bægerets

Hans

vedkommende

Guldsmeds

hældetud

og

nært

arbejder.

beslægtet

med

indsats

med

Nyere

mærke

for

Fredericia

Knud

Gregersen

Sølware

Fabrik.
Ægteparret
Gregorisdatter,
Bøvling
allerede

som

også

og

betænkte

Anne

Heldum

og

kirker (s. 707, 711-14, 836),64 havde
1631 fra Heldum Kirke erhvervet et

ældre †altersæt (s. 713), som sammen med en
messehagel

(s.d.)

skænkedes

til

Rom.

Alt

(eller

måske kun kalk og disk) blev dog kort efter stjålet,
hvorfor parret allerede det følgende år fornyede
deres gave. 1651 betaltes guldsmeden i Lemvig
(vel Hans Guldsmed) for yderligere at forbedre
kalken

med

1

lod

sølv.6

Fig. 40. Alterstager, skænket 1639 af Jacob Grubbe og
Ingeborg Kruse (s. 795). Foto Arnold Mikkelsen 2007.
— Altarleuchter, 1639 von Jacob Grubbe und Ingeborg Kruse
geschenkt.

Ifølge en kommentar

1766 fra den daværende sognepræst, Mads Alsing,
var kalken dog ‘større i vidde og højde, end den

Oblatæsker.

1)

1891,13

af

porcelæn,

Bing

&

tværmål.

2)

behøves at være til kommunikanterne at berette

Grøndahl,

med på én gang’.5

Moderne, af tin, 5 cm høj, 9,5 cm i tværmål,

Disk,

formentlig

samtidig

med

kalken,

men

senere omstøbt, 12,5 cm i tværmål, på glat fane

6

cm

høj,

14,5

cm

i

cylinderformet, glat, uden dekoration og stempler.
† Oblatæske (‘brødæske’), af papir, nævnt 1862.13

latinsk kors. På fanen indprikket indskrift med
skriveskrift: »Anno 1835 Blev Denne Patell og

mærke

Ober

forgyldning. Kanden forsynedes 1896 med låg.13

Kalk

Omgjort

og

Forbedret«.

En

ganske

Alterkande, o. 1850, af porcelæn, 27,5 cm høj,

identisk ældre †indskrift omtaler en tilsvarende
istandsættelse 1762.5 Under bund er tre stempler
(fig. 58), to ensartede kvadratiske med »L« for
Peter

Lund,

rektangulært,

Lemvig
ikke

(Bøje

nr.

sikkert

6759)

kirkens
i

betaltes

for

der

sammen

med

tidsrummet

som

nævnt

ovenfor

fra

Heldum

Kirke,

førstnævnte

år

sort

med

Sygesæt, jf. s. 746.
Skål, 1907,13 af hvidt porcelæn med guldkant,

et

Ske, nævnt som nyanskaffet 1903,13 er enten

en

fornyelse

den

af

tilhørende

disk svøbtes i et lærredsklæde, fornyet gentagne
gange

Porcelænsfabrik,

identisk med eller en †pendant til den samtidige

1588

kalk,

Kgl.

mærke

(måske et månedsmærke).
†Altersølv.

Den

19 cm i tværmål, 9 cm høj, Bing & Grøndahl, jf.
også s. 746.

samt

identificeret

for

1605-30.6
en

tidligst

erhvervet

1631

ældre
af

kalk

omtalt
Knud

skænkedes
og
1584

disk

ske i Lomborg Kirke (s. 747).

Alterstager (fig. 40), o. 1500, ifølge indskrift
skænket 1639 af kirkens værge, Jacob Grubbe til
Ørs og Kabbel, og hans hustru, Ingeborg Kruse.
De

senmiddelalderlige

malmstager

er

41,5

cm

og

høje; hver stage hviler på tre ben med tvedelte

Gregersen,

fødder og har højt fodled med profilering, cylin

der 1623 havde foræret denne kirke et nyt sæt

derformet skaft, midtdelt af ring med spidsovalt

(s. 712-14). †Kalkklæder. 1616 og 1630 indkøbtes

tværsnit,

lærred til brug over kalk og disk.6

fordybede

samt

lav

versaler,

skål
de

med

enkelte

giverindskrift
ord

er

i

adskilt
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med firdelt roset: »Iacob Grubbe Ingeborig
Krvsse er disse Stager for eret (for erert) aff os
till Rom Kirche«. Efter givernavnene er parrets
alliancevåben, flankeret af årstallet 16-39.
†Alterstager. 1627-28 erhvervedes to stager af
træ.65 † Lyseslukker, af blik, nævnt 1862.13 Syvstage,
ifølge indskrift skænket 1934 af lærer (I. H.)
Mosegaard og hustru, af messing, 38 cm høj,
på ottekantet fod i tre afsæt. På nedre fodleds
overside giverindskrift med fordybet fraktur: »I
Taknemlighed/ skænket til/ Rom Kirke/ Anno
1934 af/ Lærer Mosegaard/ og Hustru.«
Messehagler. 1) 0.1900, skjoldformet, rødt fløjl,
kantet med guldgaloner og med rygdekoration i
form af et latinsk kors, ligeledes af guldgaloner.
2) Nyere, af grønt brokade med indvævet
korsmønster, gyldent silkefor, påsatte guldgaloner,
formet som gaffelkors på ryg og forside, på
ryg
desuden
broderet
Kristusmonogram
i
cirkelramme.
†Messehagler. 1584 indkøbtes en messehagel,
der opbevaredes i en aflåst kiste (s.d.), nævnt
1617. 1630 underforedes haglen med blåt
lærred.6 1631 forærede Knud Gregersen og Anne
Gregorisdatter en messehagel sammen med en
kalk og disk. Alt (eller muligvis kun altersølvet)
blev dog stjålet kort efter.6 Til minde om sin
afdøde hustru, Ingeborg Kruse, skænkede Jacob
Grubbe 1648 en kostbar messehagel af sort silke
(silkefløjl), smykket med sølvsnore og et broderet
krucifiks i hvidt og sort.6 Jf. også †alterklæde (s.

Fig. 41. Knæleskammel, 1761, skænket af Laurids
Willadsen, forpagter til Ørs (s. 796). Foto Arnold Mik
kelsen 2007. - Knieschemel, 1761, von Laurids Willadsen,
Pächter zu Ørs, geschenkt.

Fig. 42. Fontelåg, o. 1850 (s. 797). Foto Arnold Mik
kelsen 2007. — Taufdeckel, um 1850.

791) og den tilsvarende gave i Nørlem Kirke (s.
611, 616). 1766 nævnes en messehagel af rødt
plys, skænket og vedligeholdt af kirkeejeren
(navnet ikke anført) sammen med en tilhørende
skjorte, et alterklæde og en pengetavle (s.d.).5
Alterskranke (jf. fig. 28), 1886,13 af halvcirkulær
plan, svarende til Lemvig Kirkes (s. 369) med
spinkle balustre og poleret håndliste; muret
knæfald. Skranken er stafferet lysegrå og knæ
faldet beklædt med gråt betræk. †Alterskranke. O.
1758 (‘for 7 á 8 år siden’ (1766)) skænkede Laurids
Willadsen og hustru ‘et lidet sprinkelværk’ midt
for alteret, ‘hvor to kommunikanter kan sidde og
ikke flere’, formentlig denne.5 Skranken var som
knæleskamlen (jf. skammel nr. 1) stafferet med
himmelblå og rød maling. Muligvis identisk med
det 1862 nævnte knæfald med læderovertræk og
tilhørende stakitværk af træ, nu brunmalet.13
Knæleskamler. 1) (Fig. 41), 1761, af fyr, med
udsavet svejfet sarg og ben. Stafferet i himmelblåt,
med konturer optrukket med hvidt samt
firpasmønster i rødt. På sargen er med hvidt
og rødt anført årstal samt initialer i kursiverede
versaler: »L W S F T (de sidste to bogstaver
sammenskrevet) Ø«, antagelig for Laurs (Laurids)
Willadsen. forpagter til Ørs, kirkens daværende
velgører (jf. ovf.).5 Nyere betræk af rødt plys,
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1910,13 i stedet for oprindelig skindbeklædning.
På orgelpulpituret. 2) Nyere, beklædt med rødt
fløjl som alterbordet.
Døbefont (fig. 43), romansk, af rødlig (kumme)
og lysegrå (fod) granit. 93 cm høj, tilhørende
den vestjyske type (Mackeprang, Døbefonte 174).
Foden udgøres af et omvendt terningkapitæl
med hjørnesporer, mens den halvkugleformede
kumme, 79 cm i tværmål, med kraftigt skaftled
og vulst har krans af tilspidsede bægerblade og
opadvendte rundbuede felter på undersiden;
ved mundingsranden en attisk profil. Intet
afløbshul. Fodens ene hjørne, mod nordøst, er
afslået, antagelig i nyere tid, ligesom en flise af
kummens vulst er repareret med cement. Som i
Lomborg (s. 748) har fonten nyere metalindsats
med blade, takker og gitterværk, alt brunstafferet.
Ved korbuens nordside.
Fontelåg (fig. 42), o. 1850, af fyr. Låget, der er
samlet af fire brædder, har i midten drejet baluster,
hvortil er fæstnet seks udsavede volutter omkring
et tilsvarende antal topstykker. Egetræsmalet med
sorte konturer over ældre blåstaffering. Et †låg
leveredes 1586.66 Tømrerudgifter til reparationer

Fig. 43. Døbefont, romansk, af granit (s. 797). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. — Romanische Granittaufe.
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Fig. 44. Dåbskande, 1862 (s. 797). Foto Arnold Mik
kelsen 2007.— Taufkanne aus Zinn, 1862.

på fonten 1600 refererer antagelig hertil eller til
et †fontepodium af træ.6 Låget omtales endnu 1766
som lavt og umalet.5
Dåbsfad, o. 1850 (jf. parallel i Lomborg, s. 748),
af kobber med messingovertræk, 39 cm i tværmål.
Det enkle og helt glatte fad er uden indskrifter.
Dåbskande (fig. 44), anskaffet 1862,13 af tin,
25 cm høj, med svajet hank og låg, men uden
påskrifter, jf. eksempel i Tørring Kirke (s. 687).
Kanden forsynedes 1910 med (en ny) fod.13
Prædikestol (fig. 45-46), 1609, tilskrevet Kristen
Spend i Lemvig. Stolen, der er af karnaptype, har
seks fag, af hvilke de tre udgør selve kurven, mens
de øvrige flankerer denne med et vinkelstillet
dobbeltfag nærmest korbuen og et enkelt smal
fag ved sydvæggen. Fagene flankeres dels af
joniske dobbeltsøjler på de fremspringende
hjørner, dels af enkeltsøjler ved vægfagene
samt ved overgangen mellem sidepartierne og
kurven. De enkelte søjler har karvskåret roset på
øvre skaftled og midtring på selve søjleskaftet.
Arkadefagene har kannelerede pilastre og bue
slag med tandsnit og æggestav, i sviklerne for-
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Fig. 45. Prædikestol, 1609, tilskrevet Kristen Spend (s. 797). Foto Arnold Mikkelsen
2007.— Kanzel, 1609, Kristen Spend zugeschriehen.

enklet bladornament. Postamentfelterne flan
keres af fyldingsfremspring, gentaget i kron
frisen, her som indramning af felter med
beslagværksornamentik. Under kurvens midtfag
er bevaret et enkelt, volutdannet hængestykke,
mens der under postamentfremspringene i lighed
med mesterens øvrige stole (jf. nedenfor) har
været kerubhoveder; heraf er bevaret et enkelt
*hoved, indleveret 1914 til Nationalmuseet
(inv.nr. D9696). Underbaldakin, formet som en
tilspidset, omvendt kube, der er skråt placeret på
den sekundære bærestolpe. Opgangsrækværket,
som i koret hegner de murede trin og åbningen
gennem den gennembrudte niche i triumfvæggens
sydside, har flade, udsavede balustre og kugle på
mægleren.

Stafferingen af de arkitektoniske led er
præget af Einar V. Jensens restaurering 1936,
med en overvejende lys farveskala, svarende
til skriftestolens, med dominans af turkis
og rosa, begge i to nuancer, rødbrun, okker,
gullighvid samt sort og rød, foruden forgyldning.
Underbaldakinen er lys olivengrøn, idet dog
rester af en ældre renæssancestaffering i form af
maureskeornamenter er iagttaget her.67 Opgangen
er mørkegrå med sortfarvet kugle.
Arkadefelterne har fra nord mod syd
brystbilleder af apostelfyrsten Skt. Peter med
nøgler og de fire evangelister (Mattæus med
engel, Lukas med okse, Johannes med skrivefjer
og blækhus, men uden ørn, samt Markus med
løve). Nærmest sydvæggen ses en person,
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antagelig Kristus, med brunligt, halvlangt hår
og skæg; med en appellerende gestus henviser
han mod en hvidlig blok, måske offerblok eller
alter. I fodfrisen frakturindskrifter med rødt på
sort grund: »Vorder Ordets/ Giørere, og ei/
dets Hørere/ alene, thi ellers/ bedrage I/ Eder
selv.« De enkelte fysiognomier er naivistisk
gengivet med stereotype ansigter, små øjne
med sorte pupilprikker og begrænset forståelse
for draperigengivelse og proportioner. I lighed
med selve stolens staffering kunne malerierne
hidrøre fra 1700-tallets anden halvdel.68 På
kurvens bagside nyere lysegrøn staffering; på
faget nærmest opgangen er anført her med sort
skriveskrift: »Aar 1936 istandsattes/ Prædik-/
Stolen og Præstestolen under/ Nationalmuseet
ved Einar V Jensen.«
1609 betaltes snedkeren 10 dlr. for udførelsen
af prædikestolen og den tilhørende himmel samt
for kost i syv uger i forbindelse med arbejdet.
Mesterens navn er ikke anført, men prædikestolen
er med sin opbygning og en række enkeltheder
(anvendelsen af beslagsværksornamentik samt
detaljer som kurvens spinkle joniske søjler med
karvskåret stjerne og arkadernes svikkelornament
samt tandsnit og æggestav) nært beslægtet med
samtidige arbejder i området, udført af eller
tilskrevet snedker Kristen Spend i Lemvig (jf. i
Skodborg Hrd.: altertavle, 1610, og prædikestol,
o. 1625 i Nørre Nissum, s. 654, 658; prædikestol,
1605 iTørring,s. 688; epitafium, o. 1625 i Heldum,
s. 718 og prædikestol samt (†)herskabspulpitur,
1600-tallets første årtier, i Bøvling, s. 839, 843).69
Jf. også de ovennævnte*panelfragmenter, antage
lig hidrørende fra alterbordet eller †pulpitur (s.
790).
I forbindelse med opsætningen blev muren
i triumfvæggens sydside, formentlig en †sidealterniche (jf. s. 776), gennembrudt til opgangen.
Det følgende år udførtes stafferingen af en
maler ‘selvanden’ (dvs. med en medhjælper) fra
Holstebro, jf. også Morten Maler‘selvanden’, der
1597 stafferede altertavlen i Lomborg (s. 744).6
Istandsættelser i de følgende to århundreder er
ikke nærmere arkivalsk oplyst. 1792 omtales,
at en reparation af prædikestolen var under af
hjælpning.45 Muligvis kunne den nuværende
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Fig. 46. Detalje af prædikestol, 1609, med maleri,
muligvis forestillende Kristus (s. 798). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Detail der Kanzel, 1609, mit Gemälde,
möglicherweise Christus darstellend.

staffering stamme fra dette tidspunkt. Fra 1862
omtaler Synsprotokollen jævnligt fornyelser af
stolens røde fløjlsbeklædning. 1879 foreslog
J. B. Løffler dog den ‘mådelige og smagløst
overmalede’ stol ombyttet med en ny. Efter en
forundersøgelse 1934 ved Peter Kr. Andersen
gennemførte Einar V. Jensen 1936 som anført en
snedker- og malermæssig istandsættelse af stolen,
der sænkedes 19 cm og fæstnedes med jernbjælker,
mens underbaldakinens pille og opgangens stolpe
fornyedes og mindre arkitektoniske detaljer
suppleredes.70
†Prædikestolshimmel, udført og stafferet 160910.71
†Prædikestol. 1585-86 afregnedes for træ til
prædikestolens himmel og trappe, der åbenbart
har haft en anden placering end den nuværende,
måske som en lektorieprædikestol foran kor
buen.6
Stolestader (jf. fig. 19, 47), 1936, som anført
på de to øverste stolegavle. Gavlene har opstan-
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Fig. 47-48. 47. Stolegavl, 1936 (s. 799). 48. Pengeblok,
1600-tallet (s. 803). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — 47.
Gestühlswange, 1936. 48. Opferstock, 17.Jahrhundert.

dere i renæssancestil med forskelligartede kartoucher, blad- og blomsterornamenter samt
Jesumonogrammer. De to øverste stole har
yderligere
maskehoveder
under
reliefskårne
indskrifter: »ANNO« (nord) og »1936« (syd).
Lysegrå staffering med turkis i to nuancer, okker,
rødbrun, hvidlig og forgyldning.
†Stolestader.To stole er nævnt 1585 i forbindelse
med en istandsættelse.6 1862 omfattede stole
værket i alt 14 stader på hver side uden døre, med
fyldingsryglæn og en ijæl i hver som fodskammel.
1863 anskaffedes lave fodskamler til mandsstolene.
1880 blev den vestre del af kirken forsynet med
stole ‘efter samme mønster som i Lomborg Kirke’
(jf. s. 753), og samtlige stole egetræsmaledes. 1881
gennemførtes en fornyelse af stolene øst for den
tilmurede norddør. Stolene havde gavle med
cirkelformet øvre afslutning (jf. fig. 50).13
Løse stole, nyere, af eg med fletsæder. I alt 12 i
to forskellige størrelser. I koret.
Bænke, nyere. Fire gråmalede bænke er
placeret i koret (tre) og i tårnrummet (én). Den
sidstnævnte kan være identisk med én af de to
faste bænke med rygpaneler, der anskaffedes
1878 til opstilling langs sidevæggene. Bænkene
omtaltes dog allerede som angrebet af svamp
1886.13 †Skamler. Skamler er løbende omtalt i

kirkens ældste rgsk., bl.a. 1594 samt 1625, 1630
og 1637 (‘på søndre side i altergulvet og inden
(for) den nordre kirkedør’).6 1862 fandtes to
blåmalede skamler til skolebørnenes pladser
under korsangen.13
Skriftestol (fig. 49), o. 1775, formet som en
lukket stol ved korets nordvesthjørne, 133×120
cm, 191 cm høj på sekundært fodstykke.
Mod koret omfatter stolen to vinkelstillede
panelvægge med indgangsparti. De er dekoreret
med høj rektangulære og ovale fyldinger samt
forsynet med en gittersmykket dør, og mod
alteret med åbning, hvori er ophængt gardin
af rustrødt stof. Topstykker i form af svejfede
opstandere med sidevolutter, mod koret med
riffelmønstrede paneler. Indvendig i stolen et fast
sæde. Stolen er stafferet i lys blågrøn med flammet
marmorering i rosa, grå og hvid af fyldingsfelter,
der mod alteret er illusionistisk malet i relief.
Topstykkerne har tilsvarende illusionistisk malede
muslingornamenter. 1862 er omtalt blåmalede
stole til præsten og degnen, den sidstnævnte stol
flyttedes d.å. væk fra alteret, mens præstestolen,
identisk med den bevarede, anbragtes bag alteret
i det nyindrettede sakristi.72 †Skriftestol. 1601
afregnedes for en skriftestol.6

Fig. 49. Skriftestol, o. 1775 (s. 800). Foto Arnold
Mikkelsen 2007.- Beichtstuhl, um 1750.
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Fig. 50. Indre, set mod øst. Foto V Nordmann og L. Poulsen før 1918.-Kircheninneres, gegen Osten.

Præstestol, nyere, af eg; armstol med flettet sæde,
svarende til de løse stole i koret. Bag alter med
tilhørende egetræsmalet bord.
(†)Præstestol, o. 1900. Armstol af lakeret fyr,
med drejede forben og rødt plysbetræk. På loftet.
†Degnestol. Omtalt 1880 i forbindelse med
dens kassation. I stedet for placeredes degnen eller
kirkesangeren i den øverste stol, vel i sydsidens
mandsrække.13
†Kiste. 1617 nævnes en aflåst kiste til opbevaring
af messeklæderne. Denne eller en anden, nævnt
som ‘kirkens kiste’ istandsattes 1630 (eller snarere
1631, jf. †altersølv) efter et indbrud.6
Skab til opbevaring af messeklæder og altersølv,
opsat 1961 bag altertavlen.73 Et †geværskab til
brug for landmilitsen i lighed med Nørre Nissum
Kirke (s. 660) er omtalt 1703-04.74
Dørfløje. 1) 1879. Dobbeltfløjede med 2×7
kvadratiske fyldinger, håndgreb af messing. Grå-

malet i to nuancer. Mellem skib og tårnrum.
2) 1924-28, rundbuet med kraftige beslag i
smedejern med middelalderornamenter; udvendig
flammering, fastholdt af nagler og dørring
på korsformet beslag. Døren, der er placeret
i vestindgangen, står udvendig i træets farve,
indvendig brunmalet med sorte beslag. † Dørfløje.
1) (Fig. 51), o. 1600(?). Med profillister inddelt
i kvadratiske felter, fastholdt med rosetformede
hjørnenagler. I syddøren ind til dennes tilmuring
1916. 2) 1879. Dobbelt fløjdør med fyldinger og
rundbuet ovenlys. I vestindgangen.
†Pulpitur. Om et formodet middelalderligt
herskabspulpitur, opført i skibets vestende,
måske som en tømret konstruktion, jf. s. 780.
Som fastslået 1862 havde kirken ikke på dette
tidspunkt noget pulpitur, ligesom der heller intet
fremgår herom af beskrivelsen fra 1766.75
Orgel (jf. fig. 19), 1987, med 11 stemmer og
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Fig. 51. Skibets sydportal (s. 774) med †dørfløj (s. 801).
Foto V. Nordmann 1916. — Das Südportal des Schiffes
mit †Tütflügel.

én transmission, to manualer og pedal, bygget af
P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Manual I:
Principal 8’, Kobbelfløjte 8’, Oktav 4’, Gemshorn
2’, Mixtur III. Manual II: Rørfløjte 8’, Dækfløjte
4’, Principal 2’, Sesquialtera II, Regal 8’,tremulant.
Pedal: Subbas 16’, Regal 8’ (transmission). Kopler:
II—I, I-P, II-P. Facaden er tegnet af orgelbyggeriet.
Bemalingen er afstemt efter inventarets øvrige
farver, dvs. med gråt i to nuancer og rosa. På
pulpitur i kirkens vestende, med spillebord i
orgelhusets sydgavl. † Orgel med seks stemmer,
ét manual og anhangspedal, bygget o. 1935
af I. Starup & Søn, København. Disposition:
Manual: Quintatön 16’, Principal 8’, Gedakt 8’,
Spidsfløjte 4’, Rauschquint II, Cymbel III; svelle,
oktavkoppel. Anhangspedal. Pneumatisk aktion,
bælgventilvindlade. Facaden havde attrappiber af
sølvbronzeret zink. På pulpitur i kirkens vestende,
med spillebord i orgelhusets sydgavl.

Salmenummertavler (jf. fig. 33). 1—3) 1936.
Enkle tavler til skydebrikker, opsat henholdsvis
på triumfvæggens nordside og på nord- og
sydmuren i de tilmurede døråbninger. Kasse til
løse brikker, placeret ved prædikestolen. 4) 2002
anskaffedes tavle til dåbs- og nadversalmer.13
†Salmenummertavler. 1862 opregnes i alt syv
tavler, hvoraf på ældre fotografier (jf. fig. 50)
antagelig ses de tre, alle med halvrund øvre af
slutning, sortmalede og beregnet til påskrift med
kridt.13
Lysekroner (jf. fig. 19, 33). 1) 1862, i barokstil,
med 2×8 arme og kronende ørn. Ifølge indskrift
med fordybede versaler på hængekugle: »Skjen
ket til Rom Kirke den 1 .januar 1862 af sognefoged
gaardeier
Christen
Christensen
Sodborg
og
hustru Stine Iensen Sodborg.« I skibets østende.
2) 1936, i barokstil, seksarmet. Ifølge indskrift
med fordybede versaler på hængekugle: »Skæn
ket til Rom Kirke 1936 af Arvingerne efter
David Møltrup Ovesen Sodborg«. I koret. 3)
1936, i barokstil, 2×6 arme, med engel som
topfigur. Ifølge indskrift på hængekugle med
fordybede versaler: »Skænket til Rom Kirke
1936 af arvingerne efter David Møltrop Ovesen
Sodborg«. I skibets vestende.
Lampetter (jf. fig. 19), 1961.76 Ni, såkaldte
‘klaselampetter’, hver med to lys, fra firmaet Fog
& Mørup er ophængt henholdsvis på skibets
nord- og sydvægge samt på korets sydvæg.77

Fig. 52. Kirkeskibet »Embla« af Fanø (s. 803). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. - Das Kirchenschiff “Embla”
aus Fanø.
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Fig. 53. Klokke, 1200-tallets anden halvdel (s. 803).
Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Glocke, zweite Hälfte
des 13. Jahrhunderts.

Hatteknage, gråmalet, ophængt på tårnrummets
sydvæg, antagelig identisk med den ene af de to,
der er omtalt 1862.13 †Hatteknage, jf. ovf.
Kirkeskib (fig. 52), nyere, »Embla« af Fanø.
Tremastet bark, hvis forbillede var bygget 1885
i Nordby; gråfarvet under og hvidmalet over
vandlinjen. Ophængt i skibets midte.
Pengeblok (fig. 48), 1600-tallet, af eg, formet
som firkantet stok, 86,5 cm høj, med påsømmede
fodlister, foroven sammenholdt af to svære
jernbånd, hvorimellem låseblik til to nøgler.
Låget er fornyet og erstattet af en ‘krave’, inden
for hvilken er aftageligt låg med pengeslids. På
bagsiden to jernbånd til fæstnelse af †låg. Grå
malet i to nuancer. Ved vestvæggen, nord for
indgang. 1862 omtaltes blokken som udstyret med
to adskilte rum og placeret ved norddøren.13
†Pengetavler. Ældre tavle, skænket af en
tidligere, unavngivne kirkeejer (jf. alterklæde,
messehagel og -skjorte), erstattedes 1765 af sortmalet ‘skuffetavle’, prydet med det anførte
årstal. Tavlen skænkedes nytårsdag af forpagter
Laurids Willadsen, Ørs (jf. knæleskammel og
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†alterskranke).5 Antagelig identisk med den
endnu 1862 omtalte kirketavle.13
Begravelsestilbehør. En † ligbåre er omtalt 1630
og 1646.6 Jordpåkastelsesskovl, nævnt 1862.13
Klokker. 1) (Fig. 53), 1200-tallets anden halvdel
(Uldall, Kirkeklokker 14), tværmål 52 cm. Det
slanke og indskriftsløse klokkelegeme smykkes
af profilring foroven og forneden. Selve kronen
mangler, og kun det polygonale fæste er bevaret.
Seks huller, udboret i siderne herom, stammer
antagelig fra sekundære ophæng. Klokken
istandsattes 1611 og atter 1632, sidstnævnte år
med jern og træ. 1640 fornyedes akslen, og i
den anledning fragtedes hele klokken til Lemvig.
1646 ophængtes den på ny.6 Klokken var 1766
placeret i et glamhul på tårnets nordside, men
hang ifølge et syn 1809 skævt på grund af en
fejl ved det bærende tømmer.78 Nu i våbenhuset.
2) 1956, tværmål 91 cm. Øverst på legemet
rankebort mellem dobbeltlinjer. På selve legemet
to indskrifter med reliefversaler. Mod nord: »Støbt
af John Taylor & Co/ Longborough/ England/
1956«; mod syd: »Fra slægt til slægt opløft din
røst/ kald støvets børn til evig trøst/ skænket af
menigheden 1956.« Ophængt i nyere slyngebom
i klokkestol af fyr.
GRAVMINDER
Gravsten. 1) (Fig. 54), romansk, af grålig spættet
granit, øverste venstre hjørne afbrudt, stærkt
eroderet, 164×61 cm. Smykket med et dobbelt
hjulkors med korsudsmykningen i begge ender og
en kort tværstav ved korsets midte, jf. beslægtede
eksempler på denne ualmindelige type i Tørring
og Bøvling kirker (s. 694, 848).79 Ved begge
langsider flade rundstave. Nu på kirkegården,
nord for kirken.
På kirkegården omtaltes tidligere tre ældre
gravsten, hvoraf de to var lagt over købmændene
Christen Bodsgaard (†1714) og Chr. Hillerup
(†1772).80 1 dag ses dog kun to sten, begge præget
af (sen)barokkens stilformer og motivverden,
men så forvitrede, at indskriften ikke længere
kan læses. Af disse kan nr. 2 muligvis identificeres
med den førstnævntes sten og nr. 3 med den
sidstnævntes.
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2) (Fig. 55), o. 1700 over ukendt (Chr. Bodsgaard, †1714(?)). Rødlig kalksten med flere
brudlinjer, 213×156 cm. I midten højovalt
skriftfelt med udvisket indskrift, over fodfelt,
ligeledes oprindelig forsynet med indskrift.
Feltet indrammes af snoet tovstav, der holdes af
apostelfyrsterne Peter (tv.) og Paulus (th.), begge
på volutkonsoller. Øverst Den opstandne Kristus
med sejrsfanen i tværrektangulært felt med
bladværk og bånd. I hjørnerne de fire evangelister
i cirkelmedaljoner, øverst tv. og th. Mattæus og
Markus, nederst tv. og th. Lukas og Johannes. På
kirkegården, nord for kirken.
3) (Fig. 56), o. 1750, over ukendt (Chr.
Hillerup, †1772(?)). Rødlig flammet kalksten
med brudlinjer over nedre højre hjørne,
209×129 cm. Dobbelt skriftfelt indrammet
af rundbuede arkader, suppleret med mindre
kartoucheindrammede felter øverst og nederst.
Alle indskrifter er dog utydelige. I hjørnerne
firpasmedaljoner med dyderne, øverst tv. og th.
Troen og Håbet, nederst tv. og th. Kærligheden
og Retfærdigheden. På kirkegården, nord for
kirken.
† Gravsten, i barokstil. Nævnt i Trap med
karakteristikken ‘forvitret’ i lighed med de to
ovennævnte.81

† Gravtræ, o. 1671, over sognepræst Jens Jensen
Høst (†1671). Monumentet, der bar følgende
femlinjede indskrift ‘med udhugne bogstaver’,
vel reliefskårne versaler: »S/ H:I:I:S/ H/ Anno/
1671« (Salig Hr. Iens Iensen Høst År 1671), var
placeret bag alteret i den som sakristi og gravkapel
indrettede apsis (s. 782).5
Kirkegårdsmonumenter. Kirkegården rummer
to lapidarier, indrettet henholdsvis i sydvest- og
nordvesthjørnet (jf. fig. 57). I det førstnævnte
bemærkes ud over et antal grottesten fra
1800-tallets anden halvdel følgende:
1) O. 1799, over Christen Nielsen, *i Hjordgaard i Wemb, †1799 på Sodborg i sit 64. år,
med hustruen, Maren Iensdatter, †l821 i sit 76.
år. Liggesten af brunrød sandsten, 63×63 cm.
Indskrift i fordybet kursiv, navne med versaler.
2) 0.1837, over Kjersten Christensen, *31. marts
1784 på Steenumgaard i Raasted, †31. dec. 1837
på Sodborg. Marmortavle i ramme af sandsten,
65×47 cm. Indskrift med fordybede versaler. 3)
O. 1838, over Christian Frederik Christensen,
*1813 på Sodborg, †2. febr. 1838 sammesteds.
Liggesten af brunrød sandsten, 64×43 cm,
indskrift i fordybede versaler. 4) O. 1843, over
Christen Christensen, *23. jan. 1763 i Ronborg
i Veirum, †11. maj 1843 på Sodborg. Liggesten

Fig. 54-56. Gravsten. 54. Nr. 1. Romansk gravsten (s. 803). 55. Nr. 2, o. 1700, over ukendt (Chr. Bodsgaard(?), s.
804). 56. Nr. 3, o. 1750, over ukendt (Chr. Hillerup(?), s. 804). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Grabsteine. 54. Nr. 1.
Romanischer Grabstein. 55.Nr.2, um 1700, für Unbekannten (Chr. Bodsgaard(?)).56. Nr.3, um 1750, für Unbekannten
(Chr. Hillerup(?)).
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Fig. 57. Støbejernskors nr. 1-5, 1800-tallets anden halvdel, for medlemmer af familien Kvistgaard (s. 805). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. — Gusseisernes Kreuz Nr. 1-5, zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts, für Mitglieder der Familie
Kvistgaard.

af brunrød sandsten, 65×47 cm, indskrift i
fordybede versaler.
I lapidariet i kirkegårdens nordvestlige del er i
alt seks støbejernskors (fig. 57), 1800-tallets anden
halvdel, de fire heraf er sat for medlemmer af
familien Kvistgaard. Ingen af eksemplerne er dog
dog daterede. 1) Over Berthe Kirstine Kvistgaard,
glat kors med trepasformede korsender, foroven
smykket med laurbærkrans, forneden med løvomvundet korset kors på hjerte; på bagside
sammenlagte hænder (‘håndtryk’).82 96 cm højt.
Indskrift i relieffraktur. 2) Over Laust Kvistgaard,
af form som nr. 1. 87 cm over jordsmon. 3) Over
A. K.T. von Kvistgaard, tilspidset kløverbladskors,
dekoreret med hjerter og liljer i relief på såvel forsom bagside.83 90 cm over jordsmon, indskrift
i reliefversaler. 4) Over L. F. C. von Kvistgaard,
kors af form som nr. 3, 93 cm over jordsmon. 5)

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt

Over ukendt. Kors på firsidet sokkel, monteret
på en kampesten. Korset har trepasformede gennembrydninger og i korsenderne franske liljer.
I midten oval plade, sandsynligvis til bemaling,
88,5 cm højt. 6) Som nr. 5, nu afbrækket og løst
henlagt på kirkegården, 88,5 cm højt.
†Kirkegårdsmonumenter mv. Gravtræ, o. 1750,lagt
over 14 børn, syv sønner og syv døtre, alle afkom
af et endnu (1766) levende forældrepar fra sognet
‘af bondestanden’. På det ‘store’ monument var
alle børnene afbildede sammen med et emblem,
der hentydede til ‘vor dødelighed’.13
På kirkegården blev 1945 ff. begravet 127
flygtninge, der boede i en lejr, indrettet i barak
kerne ved en tidligere tysk flyveplads på heden
syd for byen.84 En række af gravene var tidligere
markeret med enkle †sten (jf. fig. 3).
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KILDER OG HENVISNINGER

7

Kronens Skøder III, 343.
Viborg Landstings skøde- og panteprot. 1799-1804

8 LAVib.

Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f, vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1862 ff.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB347-48). Ribe bispeark. Skodborg Hrd. Ureg. korre
spondance 1780-1814 (C4.70). Viborg Landstings skødeogpanteprot. 1799-1804 (24.juni 1801) (B24-315).
NM. Håndskrifter. E Uldall, Om de danske landsbykirker
II, 1879 (med tilføjelser 1886, 1899), 136-38 (Uldall
1879 ff.). Indberetninger. J. Kornerup 1865 (bygning
og inventar); J. B. Løffler 1879 (bygning og inventar);
Johannes Malling 1916 (altertavle); Peter Kr. Andersen
1934 (inventar); Einar V. Jensen 1937 (prædikestol,
præstetavle, stolestader); Thomas Bertelsen, Birgitte
Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Heidi Maria
Møller Nielsen 2007 (bygning, kalkmalerier, inventar
og gravminder).
Tegninger. NM. Plan, facade og sydportal ved J.
Kornerup 1865; Eksteriør, plan, snit, sydportal og
restaureringsforslag ved J. B. Løffler 1879; Eksteriør,
plan, snit, detaljer og font ved V Koch 1890; Skitse
af altertavle ved J. Malling 1916; Plan, snit og facader
(tryk) før og efter restaurering ved S. Vig-Nielsen
1924/27; Plan, snit, nordvindue og alterbord (tryk) ved
Poul Hansen og Ib Lydholm 1960/61; Orgelfacade
og pulpitur ved P. Bruhn & Søn 1985; Situationsplan
(tryk) ved Poulsen og Therkildsen 2002; Udaterede
tegninger af koret ved Uldall(?).
Litteratur. Martin Møller Madsen, To gamle Lands
bykirker i Vestjylland, Lemvig 1962 (Møller Madsen
1962); Orla Hylleberg Eriksen, Dendro kronologisk
undersøgelse af tømmer fra Rom Kirke, Bdngkøbing
Amt, NNU-rapport nr. 1, Nationalmuseet 2008
(Hylleberg Eriksen 2008).

Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen
og Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse
og kalkmalerier ved Thomas Bertelsen og Hugo
Johannsen, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild
Johannsen, heraf dog altertavle ved Hugo Johannsen
og orgel ved Ole Olesen. Redaktionssekretær Heidi
Lykke Petersen, oversættelse til tysk ved Miijam
Gebauer. Redaktionen afsluttet 2008.
1
2
3

Oldemoder 112.
Da Atlas V, 824.
PræsteindbWorm 74.

4 Jf. herom generelt O. Nielsen, »Herredskirker i
Danmark«, KirkehistSaml II, 3,1864-66, 829-38.
5 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-774).
6 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB347-48).

(24. juni 1801) (B 24-315).
LAVib. Ribe bispeark. 1794, 1798-1809. Indb. om
beneficeret gods og kirkeejere (C 4-697)
10 KancBrevb 24. april 1642.
11 NM. Fundprot. 2731/1961.
12 August E Schmidt, »Sagn og Tro knyttet til Sten«,
HaÅrb 1929,149.
13 Ved embedet. Synsprot. 1862 ff.
14 Højen har aldrig været undersøgt, og dens alder er
ukendt (fredningsnr. 180714SB19). Jf. i øvrigt Olaf
Olsen, Hørg, hov og kirke, Kbh. 1966, 272.
15 Jf. kirkegårdsportaler i Sdr. Borris (Bølling Hrd.),
som også prydes af savskifte, jf. Storck, Granitkirker,
planche 8. Endvidere †portaler i Bøvling Kirke (s. 816,
fig. 3).
16 If. regnskaberne afholdt kirkeværgerne bl.a. udgifter
til en murermester, som var på kost i 14 dage, hvoraf de
10 medgik til at‘lægge grundvold til porten’. Endvidere
arbejdede to murermestre i 10 dage på at mure stætten,
hvis tag tækkedes med tagsten. Endvidere specificeres
materialeforbuget, som bl.a. omfattede kampesten,
mur- og tagsten samt kalk. Seks vognlæs mursten
hentedes til dels på Vösborg, og betalingen omfattede
her bropenge over Skærum Bro, jf. rgsk. 1584-1653
(note 6).
17 Således reparerede murermesteren 1648 østre og
vestre stætte samt porten og den nordre stætte ved
porten, jf. rgsk. (note 6).
18 J. B. Løffler, Udsigt over Danmarks Kirkebygninger fra
den tidligere Middelalder, Kbh. 1883; Storck, Granitkir
ker; Beckett, DaKunst, I; M. Mackeprang, Jydske Gra
nitportaler, Kbh. 1948 (2. udg. med forord v. Jens Vellev,
9

Højbjerg 2007).
19 Murtykkelsen i apsidens søndre del er ca. 70 cm,
mens den i den nordre er ca. 1 m.
20 Overkanten af korsoklen er mod syd placeret ca. 9
cm under overkanten af skibets skråkant og mod nord
ca. 56 cm under.
21 DKTisted 1058.
22 Fraværet af gennemgående skifter ses tydeligst i
korets indvendige østhjørner.
23 Beckett, DaKunst 1,111.
24 Mackeprang (note 18), 220 ff., spec. 231.
25 Storck, Granitkirker 64-67, C. M. Smidt foto 1905 i
Nationalmuseet.
26 Jellingestenen fremhæves af Beckett (DaKunst 1,111)
som et sidestykke til tympanonets modstilling af frelse
(Kristus) og synd (slangen).
27 Mackeprang (note 18), 147.
28 Jf. indberetning 1865. Tolkningen er antagelig ud
gangspunkt for optagelsen i Hinrichsen, Grabsteine III,
777 (nr. 1583).
29 Den karakteristiske hovedbeklædning genfindes på
en af den skånske Trydefonts parvis sammenstillede
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hjørnefigurer, identificeret som David og Salomon.
Hovedklædningen kendes endvidere fra kongestatuer
fra Saint-Denis ved Paris, jf. Torkel Eriksson,
»Trydefunten och Regnum«, Ale. Historisk tidskrift för
Skåne, nr. 1,1969,14 ff.
30 Mackeprang (note 18), 321-24. Jens Vellev, »Ansigter
på kvadre — og lidt om skaktavlkvadre«, Romanske
stenarbejder 5,2003.
31 Billedkvadre, som bryder skiftegangen, er mindre
almindelige, men ikke ukendte, jf. Mackeprang (note
18) 303.
32
Hans Stiesdal, »Tidlige sjællandske og lollandfalsterske vesttårne«, Kirkens bygning og brug, Kbh. 1983,
16.
33 På LøfHers plan 1879 (fig. 28) angives blændingen
af skibets sydøstlige vindue, som endnu er synlig på
et foto ved Poul Nørlund 1916 (NM) og umiddelbart
inden indsætningen af de nuværende vinduer (jf. fig.
27).
34 Jf. Mackeprang (note 18) 298.
35 Da gulvet i kor og apsis er placeret højere end det
omgivende terræn, kan det ikke uden en udgravning
fastslås, om der på den ældre †apsisbue er bevaret
sokkel.
36 Løffler tolkede cirkelvinduerne som sekundære,
idet han opfattede den ydre indfatnings monolitter
som genanvendt materiale fra sekundært udvidede
romanske vinduer i kor og skib, jf. indberetning
1879. Tolkningen gentages af Storck, Granitkirker 7.
I øvrigt rekonstruerede Løffler, der ikke nævner den
første †apside, den oprindelige kirke med kun ét
apsisvindue, jf. Danmarks Kirkebygninger (note 18), fig.
55. Det nøjagtige sammenstød mellem apsisvinduernes monolitter er et tydeligt indicium for, at de
udførtes til cirkulære vinduer. I øvrigt en teknik, som
genfindes i mange granitkvaderkirkers cirkelvinduer,
f.eks. Tørring (s. 673) eller apsiderne i Ølgod og
Fåborg kirker (DKRibe 1521,1753).
37 Synsprot. 1862 ff. Det skal i øvrigt nævnes, at ovale
apsisvinduer ikke er ukendte i romansk tid, jf. korets
østvindue i Vester Nykirke (DK Ribe 1714).
38 Soklen på skibets vestgavl er højst udtaget over ca.
8,1 m, svarende til tårnets bredde.
39 Stiesdal 1983 (note 32) 14-16.
40
Olaf Olsen, »Rumindretningen i romanske
landsby kirker«, KirkehistSaml, 1968, 246-247. At der
kan være sammenhæng mellem forhøjninger i skibets
vestende og døre med meget østlig placering fremgår
af Tystrup Kirke (Øster Flakkebjerg Hrd., Sorø A.),
hvis skib delvist udgravedes 1988 (DK Sorø 962-963;
indb. til Nationalmuseet ved Birgit Als Hansen 1988
(j.nr. 233/88)).
41 På murafsætningerne ligger to fyrretræsremme, der
bærer betondækket.
42
Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige
kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550 I,
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Aarhus Universitet 2007, 160-163, 166-168, 257-259
(ph. d.-afhandling).
43 Bomhullerne er synlige som forsænkede felter i
facaden.
44 Nærmere om denne betegnelse, se f.eks. DK SJyll
2716, note 3; endvidere adskillige kirker i Ribe Amt
(DK Ribe 2394,2475).
45 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
46 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1803-04 (C 4-706).
47 Jf. indberetning 1879 i NM.
48 Således opregner Løffler i sin indberetning 1879 på
sydsiden 22 ankre, i vest 14 og mod nord 6. Synet havde
samme år vedtaget at indlægge en nord-sydgående
ankerbjælke øverst ved vestgavlen, og 1895 besluttedes
at anbringe to øst-vestgående ankerbjælker af svensk
stål i tårnets sydside, jf. Synsprot. (note 13).
49 Restaureringen er ikke beskrevet i de gennemgåede
arkivalier og fremgår således bedst af en sammenligning
mellem to sæt opmålinger, hvoraf det ene er en
registrering af tilstanden 1924, det andet fra 1928 med
de gennemførte ændringer.
50

Møller Madsen 1962.

De arkæologiske iagttagelser, der blev foretaget af
håndværkere under tilsyn af arkitekt Poul Hansen,
Thisted, er kun dokumenteret i kortfattede notater og
i omtaler i Holstebro Avis (22. aug. 1961), Amts-Bladet
for Holstebro-Herning (21. aug. 1961, 22. aug. 1961),
Ringkøbing Amts Dagblad (21. aug. 1961) og Morsø
Folkeblad (25. aug. 1961). Materialet opbevares nu
på Nationalmuseet (inv.nr. D650/1961-D722/1961,
bakke 50) og udgøres primært af skår af jydepottegods
(56 stk.). Hertil kommer tre fragmenter rudeglas, to
grønne flaskeskår, et glaseret rødbrændt bugskår, et
fragment af en bronzegryde, stilke fra kridtpiber,
to fragmenter granitglimmergnejs (slibesten?), to
blysprosser til fastgørelse af vinduesglas samt diverse
metalfragmenter, hvoraf et enkelt er forgyldt og
formentlig har siddet på en kiste. Dertil kommer seks
mønter fra perioden o. 1600-1800 (jf. s. 768).
52 Hylleberg Eriksen 2008. Altertavlens støttestillads
har bevaret splintved, mens boreprøverne fra apsidens
og korets tagværk er udtaget af tømmer, som ifølge
iagttagelser under prøveudtagningen kun mangler
splintved. Den yngste årring i tagværkets ældste dele
er dannet 1416 og i altertavlens flankerende stolper
1507.
52a 1785 meddeltes, at det bly, som for syv til otte år siden
var oplagt, nu var ganske forfaldent og det derunder
liggende tømmer og loft desuden forrådnet. Til en
samme efterår planlagt reparation hentedes derfor
fem til seks mil fra kirken tagsten, som skulle lægges
på den såkaldte ‘lavkirke eller alterkoret’, jf. LAVib.
Ribe bispeark. Skodborg Hrd. Ureg. korrespondance
1780-1814 (C4.70).
53 Storck, Granitkirker, planche 28; tolkningen er accep
teret af Magnus-Petersen, Kalkmalerier 41.
51

51*
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54

Rothe henviser i sin indberetning til den af ham
selv fremdragne apsisfremstilling i Østofte på Lolland
(ødelagt 1914), jf. DK Maribo 857.
55 Nørlund-Lind, Kalkmalerier 299.
56 Beckett, DaKunst II 173.
57 Bordet er ikke det oprindelige som antaget af Uldall
1879 ff., men en sekundær opbygning, hvilket kunne
fastslås ved en istandsættelse 1961, jf. indb. af 7. sept.
1961 fra Poul Hansen, arkitektfirmaet Foged & Hansen,
NM; Møller Madsen 1962 9. Hvornår omsætningen er
sket, lader sig dog ikke nærmere fastslå. Som nævnt
af J. B. Løffler 1879 i indberetning til NM, foresloges
alterbordet rykket så langt tilbage, at dets forside kom
til at ligge lige under apsidens bue. Dette synes dog
ikke at være sket.
58 Jf. indb. 1961 fra Poul Hansen. Bordet omtales ganske
vist i Synsprot. 1862 som udført af brædder, men dette
kan referere til den nedenfor nævnte panelbeklædning.
59 NM. Indb. afj. B. Løffler 1879. Nielsen 1894 201.
60
61

Hylleberg Eriksen 2008.

I sin undersøgelsesberetning 1916 formoder Johan
nes Malling, at Kristi kors har været flankeret af mindre
kors for de to røvere. Kun foden af Kristi kors var
dog bevaret, og ved restaureringen er tanken om de
flankerende kors opgivet.
62 Topstykket henlå if. indberetning ved Einar V. Jensen
1937 på loftet og kaldes svarende til Lomborgtavlens
topstykker. Det havde flygtigt udført blomsterværk i
røde, grønne og hvide farver på blå grund.
63 Jf. Erik Skov og Verner Thomsen, »Bernt Notkes
altertavle i Århus domkirke. Nye undersøgelser«,
NMArb 1981,107-31, spec. 125 ff.
64
Om Knud Gregersen, jf. også Ringkøbing Amts
Dagblad 25. sept. 1974.
65 Stagerne kostede 1 mk., jf. LAVib. Landsbykirkernes
rgsk. 1584-1630 (C-KRB-347). Jf. også fig. 37.
66 LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1630 (C-KRB347); LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J.
Bloch 1766-69 (C 4-774).
67 NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1937.
68 Jf. Kristusbillede, o. 1775, i Lemvig Kirke (s. 385).
69 Maleren, der af Chr. Axel Jensen 1904 benævntes
‘Vandfuldmesteren’ ud fra hans talrige arbejder, ikke
mindst i Vandfuld Hrd., er omtalt ved navn i kirkergsk.

Fig. 58. Mesterstempler for Peter Lund, Lemvig,
omkring månedsmærke(?). Detalje af disk 1835 (s.
795). Foto Arnold Mikkelsen 2007. Meisterstempel von
Peter Lund, Lemvig, Monatszeichen(?) flankierend. Detail
von Patene, 1835.

fra Ferring, hvor han 1638 udførte prædikestolen,
jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Ferring Kirkes rgsk.
1584-1652 (C-KRB-105), omtalt s. 667 note 51-52.
70 NM. Indb. ved Peter Kr. Andersen 1934 og Einar V.
Jensen 1937.
71 Både snedker og maler var de samme som for
selve prædikestolens vedkommende, jf. LAVib. Lands
bykirkernes rgsk. 1584-1630 (C-KRJ3-347).
72 Synsprot. (note 13).Jf. også indb. af Peter Kr. Andersen
1934.
73 Skabet blev foreslået anskaffet allerede 1903, jf.
Synsprot. (note 13).
74 Jf. Alfred Kaae, »41 træheste og 5 pæle til militsens
øvelsespladser«, HaArb 1966, 59.
75 Synsprot. (note 13). LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb.
til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774).
76 Møller Madsen 1962 7.
77 NM. Top.Ant.Ark. Brev af 28. okt. 1991 fra arkitekt
Ib Lydholm, firmaet Arkitekterne,Thisted.
78 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-774);Kirke- og præstegårdssyn 1807-10
(C4-708).
79 Hinrichsen, Grabsteine III 778 (nr. 1583).
80 Jf. Trap (3. udg.) V, 1, Kbh. 1914,486.
81 Jf. Trap (5. udg.), IX, 1, Kbh. 1965,188.
82 Faye, Støbejernskors nr. 260 (A).
83 Faye, Støbejernskors nr. 183.
84 Paul Nedergaard, Dansk Præste- og Sognehistorie
1849-1949 (1962). VI. Viborg Stift, Kbh. 1963, 684.
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Fig. 59. Kirken set fra øst. Foto Hugo Johannsen 2007. — Ostansicht der Kirche.

DIE KIRCHE VON ROM
Geschichte. Wie erstmals 1638 bezeugt, nahm

Rom Kirke eine Sonderstellung in der Gegend
als ‘Hardeskirche’ ein, d.h. als Depot flir das Archiv
des Hardesgerichts, ein Status, der vermutlich auf
das Mittelalter zurückgeht und wohl ein Grund
flir die bemerkenswerte Größe der Kirche im
Verhältnis zum Umfang der Gemeinde ist. Eine
Verbindung zum örtlichen Hauptgutshof Ørs und
dessen Besitzern geht aus den Rechnungsbüchern
1584-1653 hervor. Seit 1671 gehörte die Kirche
zur Baronie Rysensteen, wo sie bis 1809 verblieb.
Der Ubergang zur selbstständigen Stiftung fand
am 1. April 1801 statt. Die Kirche wurde 1671

von Lomborg annektiert, und die zwei Gemeinden gehören immer noch unter ein Pastorat.
Gebäude. Die Kirche ist die größte des Hardes
und weist eine ungewöhnliche Baugeschichte
auf, insofern als das romanische Gebäude im
Wesentlichen im Westen begonnen und im Osten
fertiggestellt wurde (Abb. 9). Am ältesten ist das
Schiff, das möglicherweise in Verbindung mit
einer verschwundenen †Holzkirche(?) gebaut
wurde, die eine kurze Periode als Chor gedient
haben kann, bevor der Steinchor entstand. Dieser
wurde mit einer Apsis geplant, welche allerdings,
noch bevor der Bauabschnitt überdacht war,
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aufgegeben wurde. Erst nach der Fertigstellung
des Chores wurde eine Apside realisiert, die
so wie ein romanischer Westturm mit einem
spätmittelalterlichen Oberteil im Verhältnis zur
ursprünglichen Steinkirche sekundär ist.
Die romanische Kirche besteht in Front und
Rückmauer aus Granitquadern auf einfachem
und doppeltem Granitsockel (vgl. Abb. 10-12)
und hat mehrere ursprüngliche Details bewahrt,
obwohl die Fassaden viel umgesetzt sind. In
Chor und Schiff sieht man rundbogige Fenster,
während die krumme Außenmauer der Apside
drei Zirkelfenster (Abb. 15a-c) hat; die Laibung
des mittleren ist in ein Oval geändert. Die Nordund Südtür des Schiffes (Abb. 13) sind verblendet.
Die Gewände der südlichen Tür sind mit flachen
Reliefs von Löwen geschmückt, während der
Türsturz den gekreuzigten Christus zwischen
zwei Bogenfeldern wiedergibt. Ursprünglich gab
es vermutlich auch einen Westeingang, von dem
die zwei Ecksockelsteine im Turm herstammen.
Das Unterteil des Westturmes ist ohne charakteristische Details, doch vermutlich romanischer
Herkunft. Beim Bau wurde der Westgiebel
des Schiffes ersetzt und vermutlich mit einer
Holzempore wiedererbaut, wovon drei eingemauerte Granitkonsolen (vgl. Abb. 17) in der
Rückmauer herstammen können. Die Empore
kann als vornehmer Platz für den Kirchbesitzer
gedient haben, ähnlich wie die Herrschaftsstühle
in romanischenTürmen.
Das Oberteil des Turmes besteht vor allem
aus rotem Ziegel in Backsteinformat und
ist vermutlich spätmittelalterlich. Ob es ein
älteres Oberteil ersetzt hat, ist ungewiss. Im
Zwischenstockwerk gibt eine Tür (Abb. 25-26)
Zugang zum Dachboden des Schiffes, von
wo ursprünglich der Aufgang zum oberen
Glockenstockwerk war. Heute ist dieser auf
eine Treppe in den Turmraum verlegt. Das
Glockenstockwerk hat jeweils ein rundbogiges
Schalloch gegen Süden, Osten und Westen
sowie zwei gegen Norden, die alle in der Fassade
umgesetzt sind. Charakteristisch für den Landesteil
sind die gegen Norden und Süden ausgerichteten
Giebel des Satteldaches, wobei der südliche
zusammen mit den Verblendungsdekorationen

Fig. 60. Altertavle, o. 1500 (s. 791 f). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Altarbild, um 1500.

1924 umgesetzt wurde. Die gerade Anzahl
Hochverblendungen, welche beide Giebel
schmückt, ist eine für die Gegend typische,
vermutlich ursprüngliche Dekoration. Ein heute
abgerissenes Waffenhaus wird 1600 erwähnt und
kann auch spätmittelalterlich gewesen sein.
Sämtliche Gebäudeabschnitte besitzen neuere
Dachstühle aus Kiefernholz, welche über Schiff,
Chor und Apsis wiederverwendete Eichenhölzer
enthalten, die dendrochronologisch auf das
15. Jahrhundert datiert wurden. Das Schiff ist
bleigedeckt, während die übrigen Abschnitte
Hohlpfannen tragen.
Die Rechnungsbücher erwähnen verschiedene
Reparationen an der Kirche, wobei die letzte
größere Restaurierung 1924 stattfand.
Inventar. Das älteste mittelalterliche Inventar der
Kirche umfasst die romanische Taufe (Abb. 43)
und die Glocke (Abb. 60). Aus dem Spätmittel
alter rührt ein Altarbild mit drei Flügeln her (Abb.
35), dessen Rückwand dendrochronologisch auf
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um 1520 datiert wurde sowie die Altarleuchter
(Abb. 40), die der Kirche doch erst 1639
geschenkt wurden.
Anfang des 17. Jahrhunderts wurden eine
Reihe wichtiger Neuerungen am Inventar
durchgefuhrt, hierunter die Täfelung des
Altartisches (1603, Abb. 34a-b) und eine Kanzel
mit zugehörigem Himmel (1609-10, Abb. 45),
alles vermutlich Arbeiten von Schreiner Kristen
Spend aus Lemvig. Hierzu kamen private
Schenkungen, jeweils vom Fro nvogt von Schloss
Bøvling, Knud Gregersen und Gattin (Altarkelch
und Hostienteller, 1632, Abb. 39 sowie
†Messgewand) und von Jacob Grubbe zu Ørs
und Kabbel (neben den älteren Altarleuchtern,
1639 †Altarkleid und Messgewand, 1648).
Aus der Zeit, als die Kirche zu Rysensteen
gehörte, sind ein Beichtstuhl (um 1775, Abb. 49)
und ein Altarschemel (1761, Abb. 41) bewahrt,
letztgenannter und möglicherweise auch der
Beichtstuhl waren ein Geschenk des damaligen
Pächters auf Ørs, Laurids Willadsen, der außerdem
eine †Altarschranke und ein †Sammelteller
schenkte. Eine verschwundene Bemalung auf
der Predella des Altarbildes mit den Initialen und
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Wappen der Kirchenbesitzer von 1703 (Gregers
Daa og Jeanne Marie Rüsensteens) könnte auf
eine durchgreifendere Instandsetzung zu diesem
Zeitpunkt hindeuten.
Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
wurden das Zubehör des Altars (hierunter
Abendmahlskanne, um 1850, Oblatendose,
1891 und eine Altarschranke, 1886) und die
Gestühle (1878-81) erneuert, während 1862 ein
Kronleuchter angebracht wurde. Die wichtigsten
Neuerungen nach 1990 umfassen eine Orgel
(Abb. 19, um 1935), Gestühle, Nummertafeln
und Kronleuchter (Abb. 19, 33, 1936) sowie
eine Glocke (1956). 1936 wurde das historische
Inventar der Kirche von Einar V. Jensen
restauriert.
Grabmäler. Der Friedhof weist eine geringe
Anzahl älterer Grabsteine auf, vermutlich vom
Interieur überführt, darunter einen romanischen
Grabstein (Abb. 54) sowie zwei Barocksteine
(um 1700 und 1750, Abb. 55-56), beide doch
mit erodierten Namen und Jahreszahlen. Darüber
hinaus gibt es einige Grabmonumente von um
1800-50 sowie insgesamt sechs gusseiserne
Kreuze (Abb. 57).

Fig. 1. Herregården Rysensteen med Bøvling Kirke, set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Herrenhaus
Rysensteen mit Bøvling Kirke, Nordwestansicht.
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Bøvling Slot (»castrum Bøflingæ«)1 var i middelalderen
administrativt centrum for den gejstlige jurisdiktion
af Ribe Stifts nordlige del og blev ofte forlenet til
Ribebispernes slægtninge. Efter reformationen var
slottet sæde for kronens administration af Bøvling Len
indtil 1671, da de ny dannede Lundenæs og Bøvling
amter fik fælles amtmand og styredes fra Lundenæs
(Skjern Sogn). Selve slottet var dog allerede 1664
blevet tilskødet Henrik Ruse (Rüsensteen), Frederik
III’s ledende fæstningsingeniør.2
Bøvling Sogn (»parochia Bøuelingh«) er tidligst
nævnt 1347, da biskop Peder i Ribe i forbindelse
med stiftelse af en daglig messe for sig selv og sine
efterfølgere overdrog gods herfra til bispestolen.3 I
Pdbe Oldemoders kirkeliste (o. 1350) ansattes kirken
(»Byflingh«) til 5 sk. sølv.4 1460 nævnes den daværende
sognepræst, der var søn af lensmanden på Bøvling, Oluf
Nielssøn (Liljesparre).5 1556 pålagdes det lensmanden,
nu Niels Kjeldsen Juel, at udlægge en præstegård
til pastoratet, der også omfattede Flynder Kirke,
samt en tredjedel af begge sognes tiende. Som årsag
fremhævedes det, at præsten, der på dette tidspunkt

underholdtes af lensmanden, var blevet forsømt ved en
tidligere fordeling.61633-35 fik præstekaldet yderligere
tillagt gods ‘for præstegårdens ringheds skyld’, bl.a. et
bol som erstatning for noget korn, der tidligere ydedes
til gengæld for en fredagsprædiken.7
Fra kronen indgik kirken 1671 i det af Henrik
Ruse oprettede baroni, Rysensteen, der fra 1679
ejedes af slægten Juul (Juul-Rysensteen eller Juel af
Rysensteen, jf også s. 849 f.).8 Sammen med Bislev
Kirke (Hornum Hrd., Ålborg Amt) ved slægtens
andet hovedsæde, Lundbæk, fungerede kirken i
1700-tallet som gravkirke for medlemmer af denne
kreds.9 Efter baroniets ophævelse og bortsalg 1799 til
Ulrik Christian von Schmidten til Urup fulgte kirken
hovedgården Rysensteen, der 1809 erhvervedes af
Peder A. Høeg til Rammegård, dog uden kaldsretten,
som tilhørte kongen.10 1815 påbegyndtes bortsalget af
kirketienderne til sognemændene, men først 1832 var
salget helt gennemført. 1. okt. 1935 overgik kirken til
selveje.11
Bøvling har i hvert fald siden 1556 (jf. ovf.)
haft Flynder Kirke som anneks. 1874 dannedes en
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Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 sammenstykket af kort over Rysensteen hovedgårds jorder, målt 1804 af F. Berg og
kort over nordre del afBøvling sogn, målt af N.Juel 1818. Omtegnet 1866-67. Sammentegnet af jørgenWichmann.
- Katasterkarte 1:10.000 zusammengesetzt aus Karten über die Grundstücke von Rysensteen Haupthof, vermessen von F.
Berg, 1804 und Karte über den nördlichen Teil der Gemeinde Bøvling, vermessen von N. Juel, 1818. Umgezeichnet 1866-67.
Zusammengezeichnet von Jørgen Wichmann.
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Fig. 3. Kirken og kirkegården, set fra sydvest. Tegning, signeret af Ferdinand Richardt 1867. — Südwestansicht der
Kirche und des Friedhofs. Zeichnung von Ferdinand Richardt, 1867.

grundtvigsk valgmenighed, som året efter opførte
Marie Kirke i Bøvlingbjerg (s. 863).
Ifølge flere sagn skal kirken have været hjemsøgt
af spøgelser. Et af disse beretter om en karl, der så lys
i kirken ved nattetide. Da han gik ind i kirken, blev
han imidlertid væltet omkuld og havnede i noget
dynd mellem kirken og landsbyen. Den følgende aften
blev han igen plaget. Præsten hjalp manden af med
spøgelserne, idet dog spøgelserne betingede sig, at han
for fremtiden skulle holde sig fra at komme vest for
kirken efter solnedgang. Nogle år senere var manden
på vej hjem fra en rejse vestpå. Han kom sent af sted
og befandt sig mellem kirken og Bøvling, da solen gik
ned. Han blev fundet død dagen efter. Et andet sagn
beretter om en præst, der ikke kunne finde hvile i
graven, fordi han i en strid om jord havde bedraget ved
at fylde præstegårdsjord i støvlerne og svoret på at stå
på egen jord, hvorved han blev tilkendt jordstykket.12

Kirken ligger ensomt i det store sogns nordvestre
del ved landevejen mellem Bækmarksbro og
Rammedige. Sognets eneste bymæssige bebyg

gelse, Bøvlingbjerg, ligger sydøst for kirken på en
morænebakke, og i den modsatte retning, ikke
langt fra kirken, knejser herregården Rysen
steen i det flade landskab på toppen af den
middelalderlige Bøvling Slotsbanke (jf. fig. 1).
Umiddelbart øst for kirken ligger en land
brugsejendom, ‘Kirkegården’, som står på den
gamle degnegårds og skoles jord (jf. fig. 2), og
syd for landvejen mellem kirken og Bøvlingbjerg
findes præstegården fra o. 1925, som afløste en
firlænget gård af bindingsværk (jf. fig. 2).13
Kirkegården synes at have bevaret gamle
grænser mod nord og vest, mens den 1930 er
udvidet mod sydøst frem til landevejen (fig. 4).
Herved indlemmedes et trekantet areal, der 1881
var afhændet til Degnegårdens ejer i forbindelse
med nedlæggelsen af den gamle vej langs kirke
gårdens sydside (jf. fig. 2 og 3) og etablering af
den nye, retlinjede landevej.

816

SKODBORG HERRED

Fig. 4. Plan til udvidelse af kirkegården, målt april 1930
(s. 815). Bøvling Lokalarkiv. — Plan zur Erweiterung des
Friedhofs.

En annekskirkegård på den anden side af
landevejen er projekteret af landinspektør Baumgarten Olsen, Lemvig, i slutningen af 1940’erne
og taget i brug 1950.14
Hegn og indgange. Den gamle kirkegård hegnes
af kampestensdiger, der mod sydøst er fornyet
i forbindelse med udvidelsen og efterfølgende
yderligere reguleret.15 Disse retlinjede diger
er for det østres vedkommende jorddækket
og græsbevokset, i modsætning til de øvrige,
som kantes af buske og træer (eg, røn og elm).
Kampestensdigerne, som har gammel hævd og
tidligst nævnes 1635, da en karl oplagde græstørv
(‘share’),16 er opbygget med store sokkelsten,
hvorover jordfylden fastholdes af små sten.
Ydersiden af norddiget er græsklædt.

Kirkegården har tre nyere indgange, af hvilke
den søndre mod landevejen er ændret 1962
og tjener som hovedindgang med køreport
og fodgængerlåge, som lukkes af sortmalede
jernfløje, ophængt i jernstolper.17 Mod øst en
fodgængerlåge med galvaniserede jernfløje.
Ældst, muligvis fra 1882 (se ndf.), er den vestre
fodgængerlåge, der lukkes af en hvidmalet
tremmelåge, ophængt i murede, hvidtede piller
med lav, pyramideformet afdækning.
†Indgange. Allerede i 1600-tallet havde
kirkegården ifølge de ældst bevarede regnskaber
tre indgange (stetter) mod øst, syd og vest.16 De
var som vanligt på egnen formet som murede
portaler, hvis åbninger antagelig var fladbuede.
Afdækningen var små blytækkede sadeltage, evt.
prydet af en lille brandstang på gavlene, som det
fremgår, da kirkeværgen 1647 købte egetræ til
‘spir’ på den østre stætte. Et mere detaljeret billede
af kirkegårdsportalerne giver regnskabet for
1635, da den søndre port fornyedes fra grunden
af, mens de to øvrige repareredes. Arbejdet
udførtes af to murere og en kalkslager foruden
en tømrer og en blytækker. Murerne var på kost
i 18 dage, tømreren fire, og efter endt arbejde
kørtes murerne videre til Harboøre Kirke, mens
blytækkeren fik befordring til Lemvig. Af det
specificerede materialeforbrug fremgår endvidere,
at man bl.a. købte 1150 ‘gode, store velbrændte
sten’ hos Peder Lang i Lemvig foruden egetræ til
afdækningens bjælker, spær og brædder samt tre
skippund bly til sydportalens afdækning. Endelig
købtes egetræ til de drejelige kors, som opsattes
i den søndre og østre stætte, og to år senere gav
fire sognemænd jern til en †kirkerist i den søndre
indgang, mens den tidligere præst, Christen
Christensen og en række navngivne sognefolk
i 1641 bidrog med materialer og arbejdsløn til
risten i østre stætte.
Den vestre indgang mod Rysensteen omfat
tede både fodgængerlåge og køreport, idet en
ny fløj af tjærede planker til porten betaltes
1645, mens kirkeværgen 1650 afregnede for et
trækors til den vestre stætte. Den ovf. beskrevne
situation var endnu gældende 1867 (jf. fig. 3);
dog ses, at østindgangen var skåret ned og stod
som to piller med pyramideformet afdækning.
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Fig. 5. Kirken, set fra sydøst. Foto o. 1900. Kgl. Bibl.-Südostansicht der Kirche.

Muligvis rummede de rester af den gamle
stætte; men 1879 ønskedes pillerne ommuret.18
Også søndre låge og den vestre hovedindgang,
hvis køreport 1869 omtaltes som ‘ligporten’, er
på et tidspunkt ændret på tilsvarende vis. 1882
skulle pillerne begge steder således nedtages og
nyopføres i samme form som den østre låge.
Vestindgangen fremstod herefter og endnu i
første del af 1900-tallet i denne skikkelse,19 men
efter hovedindgangens nye placering står nu kun
fodgængerlågen tilbage.
Annekskirkegården hegnes mod landevejen
og på østsiden af fagdelte rødstensmure, der står
i blank mur og afdækkes af Hasleklinker; på de
to øvrige sider afløses de af kampestensdiger.
Hovedindgangen i nord mod landvejen udgøres
af køreport og fodgængerlåge, begge med
sortmalede jernfløje, ophængt i korsprydede
piller. En fodgængerlåge i øst, som betjener en
her anlagt parkeringsplads, har fløje af galvaniseret
jern.
Bygninger m.m. på kirkegårdene. På den gamle
kirkegård, nord for kirken langs diget, står en

langstrakt, hvidkalket og teglhængt graverbygning
med toilet, fyrrum, kontor samt redskabs- og
maskinrum. Den er oprindelig opført 1967 i
forbindelse med fornyelsen af kirkens varmeanlæg
(arkitekterne Poul Hansen & Ib Lydholm,
Thisted), men er 2001 forlænget mod vest med
øget plads til graverens maskinpark og kontor
(arkitekterne Poulsen & Terkildsen,Thisted).
På annekskirkegårdens søndre del er 1972
opført et ligkapel med tilhørende toilet (arkitek
terne Poul Hansen & Ib Lydholm,Thisted). Den
utraditionelle rødstensbygning har sydvendt
skråtag, hængt med vingetegl.
Forsvundne er nogle †kørestalde fra nyere
tid. Den ældste fra o. 1905 lå op til det søndre
kirkegårdsdige (jf. fig. 4), men fjernedes i for
bindelse med udvidelsen o. 1930 og afløstes her
efter af en større stald, opført ved landevejens
sydside. Den blev nedrevet i forbindelse med
anlæggelsen af annekskirkegården og erstattet af
en mindre øst herfor.20 Denne tredje kørestald
forsvandt ved tiden for ligkapellets opførelse
1972.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2007. Südostansicht der Kirche.

Beplantning m.m. Kirkegården var 1862 hverken
planeret eller beplantet (jf. fig. 3), og først 1904
ønskedes beplantning langs med diget sideløbende
med en regulering gennem udstikning afgange.18
Det flade landskab, kun fire-fem kilometer fra
Vesterhavet, har dog givet vestenvinden og dens
følgesvende, sandflugt og salt, frit spillerum
og betinget en kraftig nedslidning af træer og
buske. Netop for at afbøde vindens virkninger
blev den vestligste og hidtil ubenyttede del af
annekskirkegården beplantet med nåletræer og
seljerøn inden for det søndre dige. Yderligere
har man gennem etablering af et læhegn på et
1990 tilkøbt areal vest for den nye kirkegård
yderligere søgt at begrænse skadevirkningerne.
Beplantningen på den gamle kirkegård udgøres
nu mod syd af skrantende elmetræer, men er
inden for norddiget fornyet o. 2000 med eg og
røn. Af nyere dato er ligeledes en lindeallé, der

markerer stien fra østlågen til kirken. Et markant
indslag i kirkegårdens bevoksning er endelig et
par klippede bøgekuber over ældre gravsteder
syd for kirken.
BYGNING
Kirkens kerne er en romansk kvaderstensbygning,
hvis kor og skib blev forlænget i senmiddelalderen,
da man ydermere føjede et tårn til det forlængede
skib og opførte et våbenhus ud for syddøren. Ifølge
dendrokronologiske undersøgelser af tagværkerne (s.
829) stod korforlængelsen færdig 1483-95,mens skibets
vestforlængelse er kommet under tag 1510-25. Først
herefter har man rejst tårnet, hvis klokke fra 1491 (s.
847), således må være overført fra en stabel, såfremt den
er støbt til kirken. Orienteringen er omtrent solret.

Det oprindelige anlægs samlede længde andra
ger mindst 23 m, men kan ikke bestemmes med
fuld sikkerhed, da hjørnekvadrene er udflyttet
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ved forlængelserne. Kirken er som vanligt opført
fra øst mod vest, og et byggestop iagttages på
skibets nordmur ca. 2,7 m vest for hjørnet, hvor
skiftegangen brydes, og murværket springer lidt
frem (jf. fig. 7).
Materiale og teknik. Bygningen er opført af
veltildannede granitkvadre, heriblandt adskillige
overfalsede, bestemt til stilladsbomme. Murene
udgår fra en to skifter høj skråkantsokkel, der
for det nedre skiftes vedkommende nu er
jorddækket.21 Begge afsnit har samme højde, men
omfatter kun 11 skifter i skibet mod 12 i koret.
Sidstnævnte har dog kun mod nord bevaret
sin kvadersætning i fuld højde, mens sydsidens
øvre del er ommuret med tegl, muligvis allerede
i forbindelse med østudvidelsen. Både korets
nordside og skibets mure præges af gentagne
omsætninger og heraf følgende afbrydelser af
gennemløbende skifter, ligesom den gængse
tendens til skifternes regelmæssige højdereduktion
fra sokkel til murkrone nu kun stedvis lader sig
påvise. Bagmurene, som dækkes af tykt pudslag,
er sat af marksten, der i skibets østre taggavl (jf.
fig. 20), som står i blank mur, overvejende ses lagt
i regelmæssige skifter af‘havsten’ (flint).22
Døre og vinduer.Af skibets to døre er den sønd
re fortsat i brug, om end stærkt ændret, mens den
nordre er tilmuret. Denne fremtræder som en
retkantet dør (fig. 12), der udvendig overdækkes
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Fig. 7. Udsnit af skibets nordside, set mod østhjørnet
og let fremspringende murværk indtil byggestop (s.
819). Foto Hugo Johannsen 2007. — Ausschnitt von
der Nordseite des Schiffes, gegen die Ostecke und leicht
vorspringendes Mauerwerk bis zum Baustop.

Fig. 8. Plan 1:300. Målt af John Bennetzen 1996, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2007. - Grundriß.
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Fig. 9a-g. Opmåling 1915 ved Søren Lemche, målt og tegnet af Petersen Gundstrup. 1:300. a. Facade mod syd. b.
Plan. c. Længdesnit mod nord. d.Tværsnit i skib mod vest. e. Facade mod øst. f.Tværsnit i kor mod øst. g.Tværsnit
i skib mod øst. — a. Front gegen Süden. b. Grundriß. c. Längsschnitt gegen Norden, d. Querschnitt im Schiff gegen Westen.
e. Front gegen Osten.f. Querschnitt im Chor gegen Osten. g. Querschnitt im Schiff gegen Osten.
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Fig. 10 a-b. *Kapitæl fra †søjleportal (s. 822). I NM. Foto Arnold Mikkelsen 2007 - Kapitell von †Säulenportal.

af en monolit, mens den indre, ca. 120 cm brede
niche er sat af granitkvadre.
Den søndre er ligeledes retkantet, men helt
omdannet. Fundet på kirkegården af to * kapitæler
af granit (fig. l0a-b, 11), som 1918 skænkedes
til Nationalmuseet (inv.nr. D9620-21), antyder,
at den før ændringen har været fremhævet med
et par søjler. Der er ganske vist hverken bevaret
søjleskafter eller baser, men det er tydeligt, at
soklen er afbrudt ca. 40 cm øst for den nuværende
ydre åbning (jf. fig. 56),ligesom kvaderstensmuren

Fig. 11. *Kapitæl fra †søjleportal (s. 822). I NM. Kapitell von †Säulenportal.

mod våbenhusloftet over dørstedet er omsat
inden våbenhusets opførelse.23
De to terningformede kapitæler kendetegnes
af nedhængende skjolde, som dels prydes af
perlesnore omkring symmetriske bladornamenter
med fligede akantusblade, dels står glatte.
Kapitælerne afviger dog indbyrdes noget i både
udsmykning og dimensioner,24 hvorfor de mulig
vis er ‘lagervarer’ fra en af de store byggepladser
i Ribe, Viborg og Vestervig, hvor denne kapitæl
type var særlig velrepræsenteret.25 Hvis kirken
ved Ribebispens borg i Bøvling har været ud
mærket således, repræsenterer den sammen med
vestportalen til herredskirken i Hee (Hind Hrd.)
de to eneste eksempler på søjleportaler i hele det
vidtstrakte vest- og midtjyske område mellem
Ribe og Limfjorden.26
De oprindelige vinduer, som genåbnedes 1940,
er kun bevaret mod nord og viser, at korets
sidemure havde et, skibets to, øst for dørstederne.
De højtsiddende vinduer er rundbuede med
ud- og indvendige smige (fig. 14). Udvendig
er såvel overligger som sålbænk udhugget i en
enkelt kvader. Korvinduet har ligeledes smigede
karmsider, gjort af en enkelt kantstillet monolit,
mens karmene på skibets vinduer er sammensat
af flere kvadre. Den udvendige åbning måler
i koret 126×82 cm, i skibet 115×56 cm, og de
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tilsvarende dimensioner er mod det indre 179×82
cm og 143×75 cm.
Indre. Den store, runde korbue har stik af
kilesten, der i lighed med de øvrige granitkvadre
befriedes for pudsen 1879.18 Den har skråkantet
sokkel og kragsten med hulet skråkant, hvis profil
er omløbende mod vest. Det nordre kragbånds
østre del udmærkes af et indvielseskors, udformet
som et cirkelfelt med ligearmet kors i relief
(fig. 13). Kvaderindfatningen af skibets to døre
er først frilagt ved hovedistandsættelsen 1940.
I skibets østre taggavl er sekundært brudt en
åbning af hensyn til kommunikationen mellem
de to loftsrum.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I 1400tallets sidste årti (jf. dendrokronologiske under
søgelser s. 829) er koret forlænget til næsten
dobbelt længde. Materialerne er munkesten
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Fig. 13. Udsnit af korbuens nordre kragbånd med
indvielseskors (s. 823). Foto Arnold Mikkelsen 2007.
— Ausschnitt vom nördlichen Kämpfergesims des Chorbogens
mit Einweihungskreuz.

Fig. 12. Skibets oprindelige norddør (s. 819). Foto
Hugo Johannsen 2007. — Die ursprüngliche Nordtür des

Fig. 14. Oprindeligt vindue, østligst på skibets nordside
(s. 822). Foto Hugo Johannsen 2007. - Ursprüngliches

Schiffes.

Fenster, ganz östlich an der Nordseite des Schiffes.
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Fig. 15. Tværsnit 1:150 gennem skibet, set mod øst.
Målt af John Bennetzen 1996 og tegnet af Thomas
Bertelsen 2007.— Querschnitt durch Schiff, gegen Osten.

i munkeskifte, suppleret med genanvendte granit
kvadre fra det romanske kor. Sidstnævnte er be
nyttet i murværkets nedre del, hvor de når op i
ca. 2 meters højde og på sydsiden hæver sig over
skråkantsoklen fra den oprindelige korgavl, hvis
hjørnekvadre er udflyttet. Den senmiddelalderlige
korgavls nederste kvaderskifte er trukket sokkellignende frem og i nyere tid suppleret med en
‘skråkant’ af rullesten i cement. Gavlen er i øvrigt
glat, og tagtrekanten, hvis kamme er nedskårne,
prydes kun af en korsformet blænding i toppen;
dennes korsede arme er til dels gået tabt ved
gavltrekantens beskæring.27
Korforlængelsen har nu kun bevaret et oprin
deligt, men blændet, vindue i gavlen. Det svarer
til det romanske kors nordvindue og er forment
lig udflyttet fra den nedrevne gavl. Flankemurenes
to fungerende vinduer er begge fladbuede mod
det ydre med rundbuede, smigede åbninger mod
det indre og lukkes af firkantede, småsprossede
vinduer. De er omdannede i eftermiddelalderlig

Fig. 16. Koret, set fra syd (s. 823). Foto Hugo Johannsen 2007. - Der Chor aus Süd.
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tid, og genbenyttelsen af det smigede, romanske
gavlvindue tyder på, at korforlængelsen oprindelig
har stået uden vinduer i sidemurene. I det indre
bemærkes østligst på sidemurene to nicher, der
begge afdækkes med spærstik. Den søndre måler
44×36×43 cm og sidder ca. 73 cm over gulv; de
tilsvarende mål for den nordre er 40×33×44 cm
og 80 cm.
Det oprindelige kors sydside fremtræder stærkt
ombygget, men det kan ikke umiddelbart afgøres,
om dette er sket samtidig med korforlængelsen
eller senere. Således ses det udvendige murværk
her over de nedre kvaderskifter sat med en
blanding af munkesten og granitkvadre, ligesom
lysforholdene er ændrede ved indbygning af to
fladbuede vinduer, af hvilke det vestligste (jf. fig.
5,16) er blændet o. 1940.
Den ca. 7,5 m lange vestforlængelse er opført
1520-25, jf. dendrokronologiske undersøgelser
(s. 829). Også her er materialet en blanding af
genanvendte granitkvadre fra det romanske
skibs gavl, suppleret med munkesten lagt i
munkeskifte. I flankemurene strækker kvadrene
sig op i ca. 2,5 meters højde over jordsmon (syd)
og ca. 1,4 m (nord), hvor der mellem kvadrene er
indskudt smalle partier af tegl. På sydvesthjørnet
ses den udflyttede hjørnekvader og en enkelt
af skråkantsoklens almindelige kvadre, mens
hovedparten af de øvrige er udflyttet endnu
engang ved tårnets opførelse.
Forlængelsen har ingen vinduer mod nord,
men på sydsiden to i slægt med korets. Af disse ses
det vestligste at have stået med falset, ydre åbning.
I lighed med forholdene ved korets ombygning
er den øverste del af skibets søndre mur vest for
våbenhuset ommuret med tegl, muligvis ved
samme lejlighed.
Det høje, markante tårn (fig. 17) er synligt
viden om og har tjent som sømærke for
Vesterhavets fiskere.28 Det er næppe meget yngre
end vestforlængelsen fra 1520’erne, men præges
i øvrigt af eftermiddelalderlige ændringer og
reparationer. Således er sydmuren og hovedparten
af vestsiden næsten helt ombygget, formentlig i
forbindelse med tårnets nye spir (se ndf.), og både
her og mod øst vidner de mange skalmursankre
om behovet for reparationer, der tidligst er
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Fig. 17. Våbenhus (s. 826) og tårn (s. 825), set fra
sydøst. Foto Hugo Johannsen 2007. — Waffenhaus und
Turm, Südostansicht.

dokumenteret 1634 (se ndf.). Det oprindelige
materiale er munkesten i munkeskifte, der mod
vest forneden suppleres af granitkvadre, bl.a.
en række skråkantede sokkelsten, som stod til
rådighed efter gennembrydningen af vestfor
længelsens gavl.
I mellemstokværket ses nordmuren at have
bevaret isprængte partier af marksten, udforet med
teglbrokker, og her såvel som i klokkestokværket
står rækker af to skifter høje bomhuller til
hængstilladser endnu åbne mod det indre (jf. fig.
18).
Tårnrummet forbindes med skibet af en
spidsbuet arkade med kragbånd, som dannes af et
enkelt, let udkraget skifte. Selve rummet dækkes
af et hvælv, som har retkantede halvstensribber
og hviler på forlæg; i to af kapperne ses klokkerebshuller. Vinduerne i syd og vest, af hvilke
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Fig. 18. Detalje af murværk i klokkestokværkets
nordøstre hjørne med stilladshuller (s. 825). Foto Hugo
Johannsen 2007.- Detail des Mauerwerks mit Gerüstlöchern
in der nordöstlichen Ecke des Glockenstockwerkes.

det sidstnævnte antagelig blev blændet 1940, er
udvendig rundbuede og har smigede vanger mod
det indre.Vestvinduets ydre indfatning er omsat i
forbindelse med skalmuringen, mens det søndre
er helt fornyet.
Opgangen til de øvre stokværk sker siden
hovedrestaureringen 1940 via et trappehus på
nordsiden, men foregik indtil da fra skibets loft,
hvor den slanke dør til mellemstokværket har
bevaret sit fladbuede rulskiftestik (jf. fig. 21).
I mellemstokværkets nordmur ses en række af
fire, udvendig blændede glugger - et egnstypisk
træk, som antagelig også har eksisteret på sydog vestsiden før ommuringen af disse sider.29
Klokkestokværkets glamhuller er rundbuede og
udvendigt falsede, men i øvrigt ommurede mod
syd og vest.

Det markante, løgformede spir stammer efter
alt at dømme fra en hovedrestaurering 1791-93
(ndf.), da man nedbrød den middelalderlige
tårnafslutning, som i præsteindberetningen 1766
beskrives således: ‘... et firkantet tårn, som har et
lille spir i midten og 1 mindre spir på hver af
de fire kanter’. Beskrivelsen leder tanken mod
et tårnspir af den såkaldte ‘tørninglenske’ type,
der er særlig udbredt i Søndegylland, og som i
Vestjylland bl.a. kendes fra kirkerne i Ringkøbing
(s. 78) og Husby (Ulfborg Hrd.).30 En reparation
i 1648,16 som bl.a. omfattede tårnets østre, søndre
og vestre gavl, bekræfter, at tårnet har haft de for
typen kendetegnende gavle, om end et egentligt,
blytækket spir dog ikke nævnes.31
Våbenhuset (fig. 19) ud for syddøren kendeteg
nes i lighed med et stort antal vestjyske våbenhuse,
bl.a. Nørre Nissum (s. 644), af en stor rundbuet
gavlblænding. Tilbygningen, hvis hjørner hviler
på kraftige syldsten, er opført af munkesten i
munkeskifte, både røde og gullige, jf. taggavlens
inderside mod loftet. Flankemurenes ydersider
er skalmurede 1639-40 med store brunlige sten,
lagt i krydsskifte over granitkvadre.32 Sidstnævnte
kan hidrøre fra en ombygning af syddøren og
skibets øvre mure, der vest for våbenhuset er af
munkesten.
Gavlblændingens buestik hviler på konsoller,
sammensat af hulkelet løber over rulskiftestillet,
afrundet sten. Den fladbuede indgangsdør synes
udvidet ved fjernelse af et fremspringende anslag,
mens flankemurenes små, fladrundbuede vinduer
er af nyere dato og først ønskedes indsat 1853,
året efter gulvets omlæggelse og fjernelse af et
† kalktrug.33
Eftermiddelalderlige ændringer og istandsættelser.

De bevarede regnskaber fra årene 1632-53 afspejler
i detaljer periodens løbende reparationer, som for
bygningens vedkommende navnlig drejede sig om
tårnet (1634,1637 og 1648), våbenhuset (1639-40)
og de blyklædte tage, ligesom kirkegårdens
indgange også krævede idelig vedligeholdelse.16
Samtidig er regnskaberne en væsentlig kilde
til viden om håndværkernes og materialernes
proveniens og priser, ligesom de giver oplysning
om kirkeværger og sognemændenes bidrag i
naturalier og arbejdsindsats.
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Håndværkernes navne oplyses kun undtagel
sesvis, som da Byrge Glarmester 1648 fik
betaling for med egne materialer (glas, tin og
bly) at levere et nyt vindue til tårnets sydside.
Formentlig var der tale om lokale mestre fra de
nærmeste købstæder såsom Holstebro og navnlig
Lemvig. Det er i så henseende karakteristisk, at
håndværkerne efter endt arbejde fik kørsel til
opgaver i andre af Lemvigs omegnskirker, bl.a
Hygum, Fabjerg, Engbjerg, Hove, Ramme og
Nørre Nissum. Kalken købtes i Daugbjerg, mens
mursten, tømmer, jern og bly som regel kunne
fas i nabokøbstæderne eller på Gudum Kloster.
I enkelte tilfælde kan leverancernes veje være
nærmere specificeret, eksempelvis da kirkeværge
Peder Jensen 1647 hos Mogens Jensen på Kølhede
i sognet betalte for bly, indkøbt i Hamborg og
tranporteret på vogn fra Ringkøbing.
Særlig illustrerende er her indkøbet af mate
rialer til den store reparation af tårnet 1634.
Regnskabet rummer poster på indkøbet af 84

Fig. 19.Våbenhusets gavl (s. 826). Foto Hugo Johann
sen 2007. — Giebel des Waffenhauses.
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tønder kalk i Daugbjerg, som hentedes af 14
vogne. Endvidere 3000 ‘tykke mursten’ (d.e.
munkesten) fraViborg tegllade, som en skipper fra
Lemvig hentede i Hjarbæk, efter at den person,
som ‘tingede’ og ‘tog tal’ på stenene, havde fragtet
dem til udskibningsstedet. Supplerende indkøbtes
800 mursten i Holstebro.
Hovedreparation 1791-93/94. Ved synet 1791
karakteriseredes kirken som meget brøstfældig,
men samtidig bemærkedes, at en hovedreparation,
som først afsluttedes to-tre år senere, var på
begyndt.34 Det oplyses ikke, hvad arbejdet om
fattede, men i betragtning af, at tårnet endnu
1766 stod med sine fire middelalderlige gavle,
er det nærliggende at tænke sig, at kirkens
markante løgkuppelspir er kommet til ved
denne store reparation, som antagelig også har
omfattet fornyelsen af tårnets brøstfældige sydog vestside.35
Det blyklædte spir hæver sig over en rigt pro
fileret gesims, der er samtidig med en forhøjelse
af murene. Spiret repræsenterer en type, som
storgodsejeren Gerhard Hansen de Lichtenberg
ved sin ‘hofarkitekt’, Nicolaus Hinrich Rieman,
allerede før århundredets midte lod opsætte på
mange af sine kirker.36 Dette værdighedstegn
opnåede snart stor yndest blandt andre jyske
godsejere, og dette var endnu tilfældet o. 1800,
som det bl.a. fremgår af det beslægtede spir fra
1798 på tårnet i Vejrum Kirke (Hjerm Hrd.),
syd for Struer. Den morgenstjerne, som kroner
Bøvling-spirets fløj stang, virker næsten som
en hilsen fra kirkeejeren, Ove Henrik Juul
Rysensteen, til hovedlandets store matador.
Et andet led i hovedistandsættelsen repræsen
teres muligvis af de tre, teglsatte kurvehanksbuede
vinduer på skibets sydside, øst for våbenhuset.
Hovedrestaurering 1940. Efter forslag ved kgl.
bygningsinspektør, Viggo Norn, Horsens, gen
nemførtes en række arbejder, hvis hovedformål
var nedlæggelse af Rysensteens gravkapel (s. 849)
og inddragelse af tårnrummet som ramme om
orgelet.37 Arkadens sekundære blændmur og
skillevæg fjernedes, mens vestvinduet lukkedes
i ydre murflugt. †Orgelpulpituret i skibets
vestende, hvorfra der var opgang til lofterne
og tårnets øvre stokværk, borttoges ligeledes,
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Fig. 20. Detalje af korets tagværker (s. 829), set mod
skibets taggavl (s. 819). Foto Arnold Mikkelsen 2007.
— Detail von den Dachstühlen des Chores, gegen den
Dachgiebel des Schiffes.

og i stedet opførtes et trappehus mod nord ved
skibets hjørne. Tilbygningen, som har halvtag og
lyssprækker mod nord, er udstyret med udvendig,
retkantet underdør i vest. Herudover giver en råt
brudt åbning i tårnets nordmur adgang til trappen
af støbte cementtrin, hvis spindel udgøres af et
galvaniseret jernrør.
Restaureringen omfattede tillige fornyelse af
kirkens gulve og varmeanlægget. Præstedøren
på korets sydside ændredes med fladbuet af
dækning, mens vinduet herover blændedes.
Endelig benyttedes lejligheden til at genåbne de
oprindelige vinduer på kirkens nordside, ligesom

dørenes indre indfatning frilagdes. P. Jørgensen,
Vemb havde murerarbejdet i entreprise, mens
tømrer- og snedkerarbejdet varetoges af tømrer
mester J. Brask Christensen, Bøvlingbjerg.
Gulve. Alle afsnit har 1940 faet nye gulve over
betondække, belagt med gule Hasleklinker, der
2×2 danner kvadratiske felter, mens de mere
brunlige sten i tårnrummet, der kom til i 1965
ved opstillingen af orgelet, danner parallelle, østvestløbende baner. Koret er hævet, formedelst tre
trin i korbuen, og alterpartiet ligger yderligere
et trin højere. I stolene er der ludbehandlede
fyrretræsplanker af nyere dato. † Gulve. 1649
lagdes pikstensgulv inden for kirkedøren, mens
de 100 sten, som anvendtes til kirkegulvet 1654,
formentlig var mursten.16 1862 havde kirken
murstensgulve; men 1876 ønskedes bræddegulv
i hele koret og trin af samme materiale i
korbuen.18
Døre. Skibets syddør er fortsat i brug, men
ændret allerede i middelalderen, mens udvidelsen
af våbenhusdøren er eftermiddelalderlig. Herud
over har koret mod syd, tæt ved skibets gavl
en præstedør, indsat 1876 som en retkantet
åbning,18 der 1940 ændredes til den nuværende
fladbuede. I korets nordmur, over for præstedøren
ses udvendig en †dør (jf. fig. 57), som er indsat
i forbindelse med et †herskabspulpitur (s. 843)
fra tiden mellem 1600 og 1625. Beslutningen om
at fjerne dette var 1909 endnu en gang udsat,18
men må sammen med tilmuringen af døren være
effektueret kort tid herefter.
Vinduer. Bortset fra de 1940 genåbnede,
romanske vinduer, som har faste, blyindfattede
ruder, lukkes de øvrige vinduer af firkantede,
sprossedelte trærammer.
Selve muråbningerne synes delvis at gå tilbage til
middelalderen, men er i det væsentlige ommurede
i eftermiddelalderlig tid, formentlig over flere
omgange. Hovedparten står med fladbuet stik
mod det ydre og rundbuede, smigede åbninger
mod det indre. Dog har skibets tre vinduer øst
for våbenhuset kurvehanksbuede, ydre stik og
kan muligvis stamme fra hovedistandsættelsen
1791-94; i lysningen af det vestligste ses mod
det indre levn af et fladbuet stik. Våbenhusets
kurvehanksbuede vinduer er indmuret 1853,
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Fig. 21. Detalje af skibets tagværker (s. 829), set mod døren til tårnet (s. 826). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Detail
von den Dachstühlen des Schiffes, gegen die Tür zum Turm.

mens et rundbuet loftsvindue med støbejernsstel
er indsat i korets taggavl 1870.18 I kvindedøren (jf.
fig. 12) sås endnu 1891 spor af et ovalt †vindue,
som tillige med den senere fornyede blændmur,
skønnedes at stamme fra ‘rokokotiden’, dvs.
1700-tallet. (Uldall 1891). En mulig forklaring
på dette vindue kunne være indretningen af en
lukket stol(?) på dette sted.38 Et fladbuet †vindue
over korets præstedør (jf. fig. 5) er blændet 1940
i forbindelse med dørens ommuring.
Tagværker. Såvel kor som skib og de respektive
forlængelser har bevaret tagværker af eg, som
trods diverse udskiftninger respekterer grænserne
mellem de enkelte afsnit. Alle har dobbelt lag
hanebånd og spærstivere (jf. fig. 9).
Koret (jf. fig. 20) dækkes af syv fag med
tappede hanebånd. På vestsiden af sydsidens spær
samt på hanebåndene ses en nummerering med
romertal, stigende fra vest mod øst. Det første
spær ved gavlen mangler dog nummerering, og
de resterende starter med fem og slutter med ti.

Skibet (jf.fig.21) omfatter 16 fag,hvis hanebånd
er tappede forneden, men påbladet foroven. Flere
af de nedre hanebånd har på vestsidens søndre
del en stregnummerering, der stiger mod vest
og omfatter to på hinanden følgende systemer;
begge sæt begynder med to, det ene løber frem
til syv, det andet til ti.
Korforlængelsens seks fag svarer konstruktivt
til skibets, men stregnummereringen, der stiger
mod vest, ses på østsiden af spærenes nordre
halvdel, på begge lag hanebånd og på spærstiverne.
Endelig omfatter skibets vestforlængelse otte
fag, hvis påbladede hanebånd for det nedre lags
vedkommende er stærkt krogede.
Tagværkerne i tårnet og våbenhuset er hoved
sagelig af fyr.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2007 er der
udtaget boreprøver fra spær og spærstivere i
tagværket over kor, skib, korforlængelse og
vestforlængelse, der er af eg og af middelalderlig
oprindelse. Trods åbenlyse konstruktive forskelle
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Fig. 22. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Kircheninneres gegen Osten.

mellem de enkelte bygningsafsnits tagstole har
granitkirken øjensynligt ikke bevaret sin romanske
tagkonstruktion. Skibets er opsat 1425-40, mens
korets udskiftedes 1458-73, hvorved begge er en
smule ældre end de tilstødende forlængelser. At
dømme ud fra tagværkerne er korforlængelsen
afsluttet 1483-95, mens skibets vestforlængelse,
først er kommet under tag 1510-25.39
Tagbeklædning. Alle kirkens tage dækkes af
bly, som har krævet løbende reparationer og
omstøbning, hvilket allerede fremgår af de ældst
bevarede regnskaber. Nyere reparationer bevid
nes bl.a. på skibets tagflader, hvor blystøberfirmaer har markeret deres arbejde ved plader med
intialer, navne og årstal i relief. Således mod
syd: »BB/KB/JB/1962« og mod nord: »Hugo
Stoffregen/Struer/1977«.
Farveholdning. Kirken står hvidkalket bortset
fra korets og skibets kvadermurværk samt baner
af kvaderskifter forneden på korets og skibets
forlængelser (jf. fig. 9, 16). Afrensningen af de
sekundære kalklag på kvadrene er dog af nyere

dato, hvilket fremgår af de i 1882 og 1885 gen
tagne ønsker om fjernelse af hvidtningen på
granitmurene, jf. korbuen (s. 823).18 Endelig står
også våbenhusets skalmurede sider i blank mur.
Kirkens indre er hvidkalket og bjælkelofterne
gråmalede. 1883 fremhævedes altervæggen med
en rød eller brunlig †limfarve (jf. fig. 60), som
synes fjernet i forbindelse med altertavlens
restaurering.40
Opvarmningen sker gennem et 1965 godkendt
varmluftsanlæg i skibets nordøstre hjørne,
som betjenes med oliefyr fra graverhuset på
kirkegården. Det afløste en †kalorifere (firma
C. Hess, Vejle) på samme sted, som indgik i
hovedrestaureringen 1940. Indtil da opvarmedes
kirken med en stor, hvidmalet †kakkelovn fra
1885 (jf. fig. 39, 60), som havde aftræk gennem
en samtidig opført skorsten i skibets nordøstre
hjørne (jf. fig. 9).18
Kirken står i dag fortsat hovedsagelig præget af
Viggo Norns restaurering 1940.
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INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarbeholdning omfatter
den romanske døbefont samt det senmiddelalderlige
korbuekrucifiks og klokken, der foruden årstallet
1491 bærer navnet på kirkeværgen (Bene Roert(?))
og muligvis initialer for støberen. Fra det tidsrum,
hvor den biskoppelige administration sad på det
nærliggende Bøvling Slot, kendes i øvrigt intet videre
mht. indretningen.
Bortset fra dåbsfadet, et sydtysk arbejde fra o. 1575,
kom en række vigtige nyanskaffelser til i de første
årtier af 1600-tallet, nemlig alterstagerne fra 1616,
skænket af Knud Gregersen, ridefoged på Bøvling
Slot, og antagelig samtidig hermed prædikestolen og
et †herskabspulpitur for slottets beboere, opsat i korets
nordvesthjørne; heraf er endnu bevaret to paneler,
som i detaljer viser slægtskab med prædikestolen og
antagelig ligesom denne kan tilskrives den aktive
Lemvigsnedker Kristen Spend. Disse arbejder kan
dog ikke belyses nærmere gennem kirkens regnskaber,
som først kendes fra tidsrummet 1632-53.Til gengæld
er her nævnt erhvervelsen 1639 af kalken og disken,
arbejder af Hans Guldsmed, ligeledes fra Lemvig.
Henrik Rüsensteen og hans families overtagelse af
Bøvling Slot, nu Rysensteen, blev markeret med en
prægnant nyanskaffelse, den statelige altertavle fra 1684,
som på fodstykket bærer givernes navne og våbenskjolde
(Christian Juul og Jeanne Marie Ruse (Rüsensteen)).
Tavlen, der er udført i moden bruskværksstil, tilskrives
Søren Pedersen fra Horsens, men følger både i form
og motiwalg et lidt ældre østjysk arbejde, altertavlen
i Saksild Kirke, tilskrevet Horsensmesteren Peder
Jensen Kolding. Muligvis samtidig hermed opstilledes
et særpræget mindesmærke for familiens førstemand,
tilsyneladende et †trinpodium, placeret i korets
sydside, lige over for herskabsstolen, og smykket med
en fornem ^portrætbuste af marmor, tilskrevet den
hollandske billedhugger, Bartholomeus Eggers.
Kirkerummets indretning er i høj grad præget
af 1800- og 1900-tallets første del. Inden for dette
tidsrum anskaffedes en lang række, hovedsagelig
mindre,
inventargenstande,
heriblandt
sygesættet
(1806), skænket af Rysensteens senere indehaver,
Peder A. Høeg, messehagel (1907), dåbskande
(1912), syvstage (1918), lysekroner (1918, 1921 og
1940 mv.), alterkande og oblatæske (1938 og 1939)
samt præstetavle (1941). Samtidig ændrede rummets
udseende sig væsentligt i løbet af 1900-tallets første
årtier, kulminerende med hovedrestaureringen 1940 (jf.
også ndf.), da koret delvist tømtes for en række ældre
genstande, og døbefonten fik sin nuværende, centrale
placering midt for korbuen, mens flere nyanskaffelser
kom til, således alterbordspanelværket, modelleret
efter herskabspulpiturets beklædning, alterskranke og
stolestader, alt efter tegning afViggo Norn. I kirkens

Fig. 23. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2007. — Kircheninneres gegen Westen.
vestende opstilledes 1965 et nyt orgel som erstatning
for et ældre instrument fra 1909, oprindelig placeret på
et tidligere pulpitur foran tårnbuen, men 1940 anbragt
på gulvet i det samtidig nedlagte †gravkapel, nu med
en ændret facade. Kirkens seneste anskaffelse er en ny
klokke, støbt 2004 af det hollandske firma, Eijsbouts.
Farvesætning og istandsættelser. Kirken er i alt
væsentligt præget af en istandsættelse ved E. B. Rosing
Holm, afsluttet 1979, da en helhedsbemaling af
inventaret, tilpasset det historiske inventar (altertavle,
korbuekrucifiks og prædikestol), blev gennemført
med betoning af de varmere, rødbrune farvetoner. De
ovennævnte hovedstykker er dog præget af en ældre
istandsættelse, gennemført 1918 af Peter Kr. Andersen
og Poul Jensen, »den største (dvs. restaurering), der
i mange Aar er udført i en Landsbykirke«.41 Ved
denne lejlighed søgtes genskabt den daværende
renæssancebemaling i stedet for yngre stafferinger
med en grålig farve (o. 1800(?)) og med egetræsfarve
(antagelig fra 1850 ff.).
Ældre istandsættelser er kun sparsomt belyst
gennem regnskaberne. En hovedistandsættelse, hvis
detaljer dog ikke er nærmere oplyst, gennemførtes
i 1791-94 (jf. s. 827). I løbet af 1800-tallets anden
halvdel anskaffedes ny egetræsstafferede †stolestader
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Fig. 24. Altertavle, 1684, tilskrevet Søren Pedersen (s.
832). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Altarbild, 1684,
Søren Pedersen zugeschrieben.

og ensdannede †præste- og degnestole ved alteret,
mens †alterskranken, der ligesom alteret blev rykket
frem i korrummet, udskiftedes 1876. Planer om at
tømme det tætpakkede kor for genstande (herunder et
antal †stolestader), hvilket i høj grad generede udsynet
til barokaltertavlen, diskuteredes jævnligt gennem
dette tidsrum, men realiseredes kun successivt, bl.a.
ved fjernelsen af herskabspulpiturets øvre del o. 1909.
Tømningen blev dog først fuldt ud realiseret 1940 som
nævnt ovenfor.

Alterbordet (jf. fig. 24), nyere, muret, med alter
bordsplade af eg og panelbeklædning i renæs
sancestil, udført 1940 i fyr af tømrermester Jens
Brask Christensen, Bøvlingbjerg efter tegning
af Viggo Norn og med inspiration fra kirkens
ældre pulpiturpaneler (s. 841). 206×115 cm,
96 cm højt, 94 cm fra østvæggen. Forsidens
panelværk har tre arkadefag, kortsiderne hver
et, med hammerformede fyldinger med brudte
trekantgavle mellem fantasifulde joniske pilastre
med tilspidsede skaftled, smykket med diamant
bosser. Postamentfeltet har et tilsvarende antal
tværrektangulære fyldinger med tungeformede

afslutninger, mellem diamantbosser. Bordet står
i træets naturlige farve med sortstaffering og
guldbronzering af fyldingsfelterne, på forsiden
med Jesumonogram mellem korsformede orna
menter, i hjørnerne ottebladede smårosetter, der
gentages på postamentet og i det 1984 udførte
altertæppe.42 Bordpladen er dækket af alterdug,
1992, udført af kirkens daværende organist
Johanne Rasmussen,43 af strukturvævet hvidt
lærred med bort af firpas i cirkelslag, broderet
med guldtråd. Alterbordet blev o. 1910 rykket
frem mod skibet.44 På alterets bagside er opsat to
nyere skabe og en opklappelig bordplade.
†Alterbord, middelalderligt, omtalt som ‘et
gammelt stenalter’, blev 1632 nedrevet af to mu
rermestre og en kalkslager. Ved samme lejlighed
blev alteret flyttet (nærmere) til korvæggen og
en ny alterfod med videre opbygget af kirkens
eget tømmer.16
†Alterklæder. 1651 erhvervedes et nyt alter
klæde, en gave fra Peder Sørensen, formentlig
sognepræsten Peder Sørensen Bhie. Året efter
føjedes 12 par messinghægter hertil.16 1768
nævnes et gammelt rødt damaskalterklæde
med ‘noget forslidt brodering’ på, muligvis
førnævnte.45 1862 omtales alterets beklædning
af silkefløjl med besætning af sølvgaloner og et
sølvkors, jf. fig. 39.18
Altertavle (fig. 24-26), ifølge indskrift på
postamentfelt skænket 1684 af Christian Juel
(Juul-Rysensteen), friherre til Rysensteen og
hustru, Jeanne Marie Ruze (Ruse). Tavlen er
tilskrevet Horsensbilledskæreren Søren Peder
sen.46 Altertavlen er nært beslægtet med den lidt
ældre tavle i Saksild Kirke (o. 1650-60, Hads Hrd.,
Århus Amt, jf. DK Århus 2421), tilskrevet Peder
Jensen Kolding, den østjyske bruskbaroks førende
mester. Bøvlingtavlen gentager dennes tredelte
struktur: Midtfeltet med skråt afskårne hjørner
flankeres af høj ovale sidepartier (her dog åbne) og
sidevinger med både stående og siddende figurer.
Topstykket har segmentbue med relief og krones
af både figurer og opstandere, mens postamentet,
flankeret af hængestykker med kerubhoveder (her
dog suppleret med drueklaser), har indskriftfelt,
indrammet af stående figurer. Også motiwalget
følger forbilledet i Saksild med Nadveren i
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Fig. 25. Nadveren (s. 833). Detalje af altertavle, 1684, tilskrevet Søren Pedersen. Foto
Arnold Mikkelsen 2007. — Das Abendmahl, Detail von Altarbild, 1684, Søren Pedersen
zugeschrieben.

midtfeltet, kronet af Moses (tv.) og Johannes
Døberen (th.), de fire evangelister (Mattæus og
Markus tv., Lukas og Johannes th.) i sidepartierne
og Kristi Gravlæggelse i topstykket. Sidstnævnte
krones af den opstandne Kristus med de to
soldater ved siden; dog er sidevingernes topfigurer
(Kobberslangen og Korsfæstelsen) her erstattet af
to dydefigurer, Troen med kors (øverste del af
den lodrette korsstav er afknækket) og bog (tv.)
og Håbet med anker og nu tabt attribut (due(?))
i venstre hånd (th.). Fodstykket har ligesom
Saksildtavlen de stående apostelfyrster Peter (tv.)
og Paulus (th.) omkring et skriftfelt.
Sammenlignet med forbilledet har Bøvlingtavlens ophavsmand generelt lagt større vægt på
ornamentikken, både i arkitekturens udarbejdede

bruskværkskartoucher, til dels med fantasimasker,
og i midtfeltets indramning. Figurerne er velskårne og viser god forståelse for både anatomi
og draperigengivelse. Storfeltets Nadverrelief
(fig. 25) følger ligesom Saksildtavlen og andre af
Koldings arbejder (bl.a. altertavlen i Odder, DK
Arhus 2536) et kobberstik af Anton Wierix efter
Marten de Vos.47 Dog er gengivelsen her langt
mere trofast i forhold til forlægget, ikke mindst i
fremstillingen af den centrale gruppe med Kristus
og Johannes Evangelisten og i detaljer som
gulvets flisebelægning og staffagegenstandene
(kanden og vandfadet). Selv kobberstikkets
søjlebaldakin med nedhængende, kvastebesat
draperi har dannet udgangspunkt, om end ikke
i nøje kopi, for scenens baggrundsarkitektur
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indskriften, udført i gylden fraktur på sort bund,
læses:
»Velbaarne Christian Juel,
Friherre til Rüssenstein og sin
Kiere Friherinde : Jeanne
Marie Ruze: Bekosted ,
denne Tafle og Gifued,
Den til Guds ære,
og Kierckens Prydelse,
Aar. 1684:«

Fig. 26. Skt. Peter med nøglen, flankerende våbenskjold
for Christian Juel (Juul) (s. 833). Detalje af altertavle,
1684, tilskrevet Søren Pedersen. Foto Arnold Mikkelsen
2007. - St. Peter mit dem Schlüssel, neben Waffenschild
für Christian Juel (Juul). Detail von Altarbild, 1684, Søren
Pedersen zugeschrieben.

og rammeværkets lambrequiner med lignende
kvaster. Også topstykkets Gravlæggelse anvender
et forlæg af Wierix efter de Vos.48
Altertavlen fremtræder i en tilstand, der er
præget af en nyrestaurering 1918 ved Peter
Kr. Andersen og Poul Jensen, som ud over
snedkermæssige
supplementer
rekonstruerede
den oprindelige farveholdning på grundlag afspor
under de sekundære bemalinger. I modsætning
til Peder Koldings ofte mere brogede staffering er
farveskalaen begrænset, idet samtlige figurer står
i en hvidlig, marmorimiterende tone, sekunderet
af gråt, til dels med marmorering og rødbrunt
på kartoucher, fodliste og andre detaljer, samt
sort, anvendt som bundfarve. Særligt fremtræder
dog midtfeltet med blåsort baggrund og stærkt
rødt draperi, malet i lasurfarve på sølvgrund.
Forgyldning og spredt anvendelse af sølv ses på
rammeværk og udvalgte enkeltheder. Fodstykket,
hvis bemaling synes bedst bevaret, har skriftfelt,
flankeret af firdelte våbner for Juul-Rysensteen
(tv.) og Rysensteen (th.), malet i heraldiske farver
med rødt, blåt, guld, hvidt, sølv og brunt. På

Som det fremgår af fig. 39, var det frie udsyn til
tavlen i ældre tid blokeret dels af Rysensteens
herskabspulpitur, dels af præste- og degnestolen.
Dette problem blev afhjulpet i begyndelsen
af 1900-tallet, da disse genstande fjernedes fra
korrummet, og tavlen samtidig blev rykket et
stykke frem foran korvæggen. 1918 gennemførtes
en hovedistandsættelse af tavlen, der på dette
tidspunkt stod i overvejende hvidt og gråt med
uægte forgyldning, måske fra 1. del af 1800—tallet;
herunder blev snedkermæssige mangler, bl.a.
afbrækkede attributter, udbedret, og den oprin
delige farveholdning søgtes rekonstrueret. I
forbindelse med farveundersøgelserne påvistes
et mellemliggende lag, påført det oprindelige,
bl.a. med kromgul farve på de oprindelig
forgyldte lister og sort grund bag Nadverrelieffet.

Fig. 27. Altersølv, 1639, omfattende kalk, dog med
bæger fra 1900 (s. 835), og disk, begge udført af
Lemvigmesteren
Hans
Guldsmed.
Foto
Arnold
Mikkelsen 2007. - Silberne Altargeräte, 1639, Kelch
inbegriffen, doch mit Becher von 1900, und Hostienteller,
beide von Hans Guldsmed, Meister aus Lemvig.
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Dateringen af dette kan dog ikke afgøres ud fra
arkivalske vidnesbyrd.Tavlen synes ikke væsentligt
berørt af Viggo Norns hovedrenovering 1940.
Fornyede farveundersøgelser foretoges 1961 ved
Poul Jensen, og 1979 blev tavlen atter renset og
stafferingen udbedret af E. B. Rosing Holm.
†Altertavle. I forbindelse med alterbordets
ombygning 1632 blev tavlen, antagelig en
middelalderlig forgænger til den nuværende,
fæstnet med jern.16 1649 fornyedes den ‘rådne,
formuldede himmel’ over altertavlen, vel en
fremspringende baldakin over en fløj altertavle, for
at‘skarnet ikke skulle nedfalde på alteret’. Himlen,
der smykkedes med knopper på undersiden, blev
udført af en snedker, der siden kørtes til Flynder,
mens maleren var hjemmehørende i Lemvig.16
Altersølv. Alterkalk (fig. 27), 1639 med senere
tilføjelser, 22 cm høj, sekstunget fod med
mønster af romber og dobbelte lodrette streger
på lodret standkant; på en af tungerne er fæstnet
en støbt Kristusfigur. Fodleddet er formet som
pyramidestub, mellem de sekssidede skaftled, det
nedre højere end det øvre, er en flad knop med
rudebosser, hvorpå læses med reliefversaler på
riflet grund: »IHESVS«; herimellem spidsblade.
Glat bæger med hældetud fra 1900.18 Stempler:
På vandret standkant er to identiske, skjoldfor
mede mærker, H sammenskrevet med O (fig. 58)

Fig. 28. Sygesæt med tilhørende futteral, 1806, skænket
af Rysensteens daværende ejer, Peder A. Høeg (s. 836).
Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Krankengerätesatz mit
zugehörigem Futteral, 1806, Schenkung
Besitzer von Rysensteen Peder A. Høeg.

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt

vom

damaligen
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Fig. 29. Oblatæske, 1939, og alterkande, 1938 (s. 835).
Foto Arnold Mikkelsen 2007.— Oblatendose, 1939, und
Abendmahlskanne, 1938.

for Lemvigmesteren Hans Guldsmed (Bøje nr.
6743); under bund indridset med kursiv: »Bøv
ling Kirke/Lemvig Provsti«. 1639 betaltes for
udførelse og forgyldning af en kalk og disk, vel
dette sæt.16
Disk, 1639, 16,5 cm i tværmål, på glat fane
med randstribe cirkelkors. På fane udvisket
stempel som kalk. Under bund graveret i kursiv:
»Bøvling Kirke/Lemvig Provsti«.
Det ældre †altersølv blev 1636 forbedret med
1,5 lod sølv mv.16
Oblatæske (fig. 29), 1939, 11 cm i tværmål,
12 cm høj. Sekstunget plan, med lodrette sider,
svagt hvælvet låg med topprydelse formet som
cirkelkors. På æskens sider og låg er indgraveret
dekorationer i form af bladborter og firpas. Under
bund er ejermærke som på disk samt tre stempler:
Københavnsmærke 1939, mestermærke for K.
C. Hermann og guardeinmærke for Johannes
Siggaard. † Oblatæske, af sort porcelæn, nævnt
1862 og fornyet 1894.18
Alterkande (fig. 29), 1938, samhørende med
oblatæske, 31 cm høj, på sekstunget fod, med
slankt udbuget korpus, svungen hank og svagt
hvælvet låg med topprydelse som oblatæske. Rig
udsmykning af bladborter i drevet og fordybet
arbejde, svarende til oblatæsken. På lodret stand
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kant mønster af firpas. Under bund ejermærke
som kalk samt tre stempler, Københavnsmærke
for 1938, mesterstempel for K. C. Hermann og
guardeinmærke som oblatæske. †Alterkande, af
sort porcelæn, omtalt 1862 og anbefalet udskiftet
med tilsvarende med guldkors 1894.18
† Vinflaske. 1634 blev kirkens tinflaske omstøbt
og forbedret med 1 mark nyt tin.16
Sygescet. 1) (Fig. 28), 1806, forbedret, dvs.
omstøbt, på initiativ af Rysensteens senere ejer,
Peder A. Høegh (Høeg). Sættet omfatter en
kalk, 10 cm høj, med høj, profileret fod, riflet
knop og glat bæger, hvorpå indskrift i fordybet
kursiv: »Tilhorer Bövling Kirke, fornyet af P:
Höegh 1806«. På lodret standkant mestermærke
for Arhusguldsmeden Christian Schmidt (Bøje
nr. 5958). Disk, 8 cm i tværmål, med cirkelkors
mellem årstallet: »18-06« på fanen. Under bund
mestermærke som kalk. Samtidigt futteral af
træ.49 2) 0.1985-90,43 af tin, omfattende kalk, 13
cm høj, disk, 9 cm i tværmål, og oblatæske, 6,5
cm i tværmål, 3 cm høj.Tilhørende vinbeholder,
formet som ‘lommelærke’, af rustfrit stål.
Tilhørende kasse af rødbrunt lakeret træ med blåt
fløjlsfoer. Fra Dansk Paramenthandel. †Sygesæt,
før 1806, blev dette år omstøbt til nr. 1.
Ske (fig. 30), 1940, 15 cm langt skaft med
kugleformet afslutning og profilled nærmest laffen.
På bagsiden heraf Københavnsmærke 1940 og
guardeinmærke for Johannes Siggaard.Tilhørende

Fig. 30. Skål, nyere (s. 836), ske, 1940 (s. 836) og bakke,
1934 (s. 836). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Neuere
Schale, Löjfel, 1940 und Tablett, 1934.

Fig. 31. Alterstager, 1616, skænket af ridefoged Knud
Gregersen på Bøvling Slot (s. 836). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. - Altarleuchter, 1616, Schenkung des
Fronvogts Knud Gregersen auf Schloss Bøvling.

lille bakke eller fad, 9 cm i tværmål, sekstunget,
profileret fane, i midten indpræget latinsk kors.
Under bund ejermærke som på oblatæske og
kande. Tre stempler: Københavnsmærke 1934,
guardeinmærke for Johannes Siggaard og mester
mærke for Cohr, Fredericia.
Nadverskål (fig. 30), 1900-tallets første fjerdedel,
i skønvirkestil, 16 cm høj, 17 cm i tværmål.
Skålen, af sølvplet, har udhamret mønster på
lav klokkeformet fod med palmetdekorationer.
Under bund ejermærke som på oblatæske og
kande. Endvidere Københavnsmærke for sølvplet
samt mærke for Dansk Arbejde (DH, flankerende
Thorshammer). Indsats af glas. †Skål, 1907, af
porcelæn.18
Alterstager. 1) (Fig. 31), 1616, skænket af
ridefoged Knud Gregersen på Bøvling Slot, jf.
også s. 788. 44 cm høje. Fod med tre kuglefor
mede støtter (på den ene stage erstattet af nyere
led), kuplet fod med skaft i tre afsæt, vaseformet
led mellem to flade kugleformede, flad glat lyse
skål. På den ene stage er på fodleddet indgraveret
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en versalindskrift: »Denne kierte hafver erlig oc
velachtendis Knvd Gregersen ridfogit paa Bofling
gifvit til Gvds ere oc Bofling kirkis beprydelse
hvorfore hannom Gvd belonne Anno 1616«.
Mellem bogstaverne småblade og rosetter. Efter
indskriften
en
bladdekoration
samt
giverens
sammenskrevne initialer: »KGS«. 2) Moderne, af
bronze. I det nuværende ligkapel.
1645 istandsattes en pibe på en † lysestage.16
Syvstage (fig. 32), skænket 1918 af J. K. Højgaard og hustru i anledning af deres sølvbryllup.
Af messing, 64,5 cm høj. På den stærkt profilerede
fod med fordybet skriveskrift: »Hindindtil har
Herren hjulpet 1 Sam. 7.12. Fra J. K. Hojgaard og
Hustru — 1893 — 4. Maj — 1918«. I dag placeret i
den tilmurede norddørs nicheåbning.
†Alterbøger. 1636 indkøbtes en bibel ‘af den
sidste tryk’, dvs. Christian IV’s Bibel fra 1633.
1641 erhvervedes ‘en velindbundet alterbog’,
mens et graduale og en salmebog 1652 købtes i
Viborg.16
Alterbordskrucifiks, skænket af J. K. Eriksen,
kirkesanger og førstelærer ved Bøvling Skole
1914-40, af bronze. Nu i ligkapel.

Fig. 32. Syvstage, skænket 1918 af J. K. Højgaard og
hustru (s. 837). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Siebenleuchter, Schenkung von J. K. Højgaard 1918 und Gattin.
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Messehagler. 1) Anskaffet 1907, af rødt fløjl
med rygkors og kantbesætning af guldgaloner.
2) Anskaffet før 1982, af gylden mønstervævet
brokade med dekoration i guldgaloner af gaffelkors
og sølvbroderet Helligåndsdue. 3) 1982, af violet,
strukturvævet lærred med en korsdekoration, bro
deret i hvidt og guld. 4) 1984, af grøn uld, med
korsdekorationer af guldgaloner, udført af Bjarne
Sachse, Tulstrup. 5) 1990, af hvidt hørlærred med
gyldent foer og korsbesætning af guldgaloner,
ligeledes udført af Bjarne Sachse.50 †Messehagler.
1632 betalte fru Ide Lange, g.m. rigsråd Jens
Hermansen Juel til Aabjerg og Kjeldstrup, for en
messehagel, hvortil også sognefolket i Bøvling
ydede bidrag. Samtidig købtes to kalveskind
foruden lærred til en sæk »at foruare och bere
Meskleder udj Thil Kircken och fra«.16 En hagel
af silkefløjl fra 1771 er omtalt 1862.18
Alterskranke (jf. fig. 22), udført 1940 af
tømrermester Jens Brask Christensen, Bøvling
bjerg, efter udkast af Viggo Norn. Skranken, der
har hesteskoformet grundplan, har balustersøjler
med kraftig entasis på kannelerede postamenter,
hvorover der er kubiske, medaljon- og kartouchesmykkede dele; muret sokkel. Ubemalet
træ med sortlakeret og gulstafferet håndliste og
sokkel; hylde til særkalke. Knæfaldet er ligesom
den tilhørende alterskammel betrukket med sort
læder. †Alterskranker. 1862 omtalt som ‘simpel’,
af fyr med læderbetræk. 1875 foreslog man i
forbindelse med et ønske om en nyindretning af
koret, at ‘knæfaldet dannedes rundt’, det vil sige
at midten rykkedes 1 1/4 alen (ca. 76 cm) længere
ud i rummet, og enderne placeredes et tilsvarende
stykke fra væggen. Den nye skranke, der havde
spinkle balustersøjler og var egemalet, blev opsat
1876 (jf. fig. 60); knæfald med læderbetræk, 1898
udskiftet med fløjl, svarende til †knæleskammel.18
Korbuekrucifiks (fig. 33), o. 1475, på samtidigt
korstræ. Kristus, 134 cm høj, hænger dybt i de
strakte arme; hovedet med lukkede øjne og snoet
vidjetornekrone (samtlige torne sekundære) er
faldet ned mod højre skulder, en lok af det bølgede
hår ligger foran skulderen, mens den modsvarende
venstre lok ligger bag ryggen. Klar markering af
ribben, sidevundet og mellemgulvets muskulatur;
lændeklædet er bundet med en snip mellem
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Fig. 33. Korbuekrucifiks, 1400-tallets sidste fjerdedel (s.
837). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Chorbogenkruzifix,
letztes Viertel des 15. Jahrhunderts.

benene, og højre ben er lagt over det venstre, der
er næsten strakt. Korstræet, ca. 250×175 cm, er
formet som et ‘levende kors’ eller livstræ med
korsblomster (en række af disse dog sekundære)
på både den vandrette og lodrette stamme. Ved
korsenderne er firpas med evangelistsymboler,
alle med skriftbånd, hvorpå navnene er angivet
med staffering; øverst Johannes (»S. Iohan(n)es«),
tv. Markus (»S. Marcvs«), th. Lukas (»S. Lvcas«) og
nederst Mattæus (»S. Matthevs«). Stafferingen, der
i al væsentligt hidrører fra en restaurering 1918,
omfatter på Kristusfiguren lys karnationsfarve,
rødbrunt hår, grøn tornekrone, forgyldt læn
deklæde samt rødlig vunde og blodsdråber;
korstræet står grønt med rød randstribe, idet
korsbladene er stafferet i en lysere grøn. Firpassene har blå grund med forgyldte figurer
(Mattæus dog med naturlig karnationsfarve på
ansigt og hænder); skriftbåndene står hvide med
sorte versaler.

I forbindelse med restaureringen 1918 kon
stateredes i alt fire farvelag, ud over den seneste
egetræsstaffering (nr. 1), en grålig, måske fra
o. 1800 (nr. 2), en staffering, der antagelig
var samtidig med prædikestolens staffering
(nr. 3), idet Kristi lændeklæde var hvidt og
evangelistfigurerne farvelagte, hhv. gulbrunt
(løven og oksen) og lilla (englen), afsluttende med
den fragmentarisk bevarede gotiske bemaling
(nr. 4), hvor korsets indre flade stod i gulgrønt,
mens evangelistmedaljonernes bundfarve var sort
med blå (smalte). Restaureringen nævnt ovenfor
genskabte så vidt muligt renæssancebemalingen
(nr. 3), idet dog lændeklæde og evangelistfigurer
forgyldtes, og en indskrift i sort, »INRI« over
Kristi hoved, blev udeladt. Krucifikset, der siden
1915 har været ophængt på skibets nordvæg,
havde at dømme efter spor på korsets nedre
ende haft en anden fæstnelse, sandsynligvis på
en †korbuehjælke. 1879 omtales krucifikset af
Løffler som placeret ‘til venstre for triumfbuen’,
vel på triumfvæggens nordre side. 1886 flyttet til
‘kirkens inderste nordside i midten af højkirken’,
dvs. formentlig til den nuværende plads.18
Døbefont (fig. 34), romansk, af granit, 90 cm
høj. Fonten tilhører en mindre vestjysk gruppe

Fig. 34. Døbefont, romansk (s. 838). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Romanische Granittaufe.
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Fig. 35. Dåbsfad, o. 1575 (s. 839). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Taufschüssel um 1515.

af arkadefonte, formentlig udgående fra samme
værksted (Bølling og Sædding, Bølling Hrd. samt
Husby og Staby, Ulfborg Hrd.) (Mackeprang,
Døbefonte 323 f.). Foden, af rødlig granit, har
form som et omvendt terningkapitæl med vulst
ved overgangen til kumme; den cylinderformede
kumme, der forneden går over i en keglestub, er
af en lysere grå, mere grovkornet granit og måler
70 cm i tværmål. Herpå er arkadelignende frise
af slanke, høj ovale felter, indrammet forneden og
ved mundingsranden af flade vulster. Nederst på
foden er sekundært påmalet en sort randstribe,
formentlig efter 1883, da fonten beordredes renset
for maling.18 Fonten blev 1853 flyttet til korbuens
nordside.51 1940 fik den sin nuværende plads i
korets midte. Et (†)fontelåg, anskaffet o. 1851,51
fladt med drejet midtknop og egetræsmalet;
henlagt på kirkens loft.
Dåbsfad (fig. 35),o. 1575, antagelig sydtysk,
med nyere indsats. Det ældre fad er 41,5 cm i
tværmål og er sammensvejset med indsatsen,
ligeledes af messing; samlet tværmål: 65 cm. I
bunden er et relief, dog meget slidt, med Adam
og Eva omkring Kundskabens træ. På fanen er
indpunslet en bort af små rosetter. 1852 foreslo
ges det, at man ‘opkogte’ fadet, som derefter
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skulle placeres i en passende højde ved hjælp af
en træramme.51
Dåbskande, (fig. 36), 1912,18 af messing, 28,5 cm
høj. På en buget fod er et cylinderformet korpus
med cirkelkors i relief, fremspringende øvre del
med knækket hank og kort bred hældetud.
Næsten fladt låg med hvælvet midtdel, formet
som cirkelkors i relief. Under bund ejermærke
som på kalk (dog »Bøvling«), †Dåbskande. 1862
omtales en ‘vandkande af britisk tin’ (formentlig
engelsk tin).18
Prædikestol (fig. 37-38), antagelig fra 1600-tallets
første årtier, nært beslægtet med prædikestolen i
Tørring (s. 688), der udførtes 1605 og tilskrives
snedker Kristen Spend i Lemvig.
Stolen er formet som en karnapprædikestol,
hvoraf de tre sider udgør kurvens fremspring,
mens et fag er placeret ved opgangen og to fag
ved sydvæggen. Fagenes arkadefelter indrammes
af joniske søjler, nederst med prydbælte af
beslagværk, øverst med ‘hals’, smykket med en
karvskåret stjerne. Bueslagene hviler på kanne-

Fig. 36. Dåbskande, 1912 (s. 839). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Taufkanne, 1912.
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Fig. 37. Prædikestol, 1600-tallets første fjerdedel (s.
839). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Kanzel, erstes
Viertel des 17. Jahrhunderts.

lerede pilastre og har tandsnitsbort; i sviklerne
rosetter. Postamentfeltet har fyldingsfremspring
med fantasifulde løvemasker (jf. fig. 38), mens
kronfrisen
har
beslagværksdekoration
mel
lem diamantbosseprydede fremspring. Hænge stykkerne har kerubhoveder mellem dobbeltvolutter; heraf er dog fem af syv fornyede, mens
to *englehoveder findes på Nationalmuseet (inv.
nr. D9667).52 Underbaldakin, nyere (jf. fig. 9g), af
svungen kontur, afsluttet med dobbelt, profileret
hængeknop; opgang, i hovedsagen nyere, med
svagt krummet mægler. 1918 indsendtes de
oprindelige fire *fyldingsfelter med tilhørende
fjæl af fyrretræ til Nationalmuseet (inv.nr.D9622).
Nyere bogstol. Himmel, ligeledes samtidig med
stolen, omfattende rektangulært parti med tresidet
fremspring, smykket af fem høje prydgavle (ingen
gavl mod øst) med kartoucherammer. Under
himlens centrale del er en ottebladet roset, og
mod vinduesvæggen en udskåret bølgekant.

Stolens nuværende tilstand hidrører fra en
grundig restaurering 1918 ved Poul Jensen
og Peter Kr. Andersen. På grundlag af ældre
farvespor fornyedes stafferingen med en broget
skala, spændende fra rosa, rød, rødbrun, brun, to
nuancer af grønt til beige, gult, samt sølv og guld.
Kurvens malerier af de fire store og to mindre
profeter med tilhørende indskrifter, henholdsvis i
versaler (arkadefelter) og fraktur (postamentfrise),
er delvis fornyet (helt nymalet er 1. og 6. fag,
dvs. profeterne Esajas og Joel), dog efter ældre
fragmenter. Profetrækken, der 1922 kopieredes på
stolen i Tørring (s. 689), omfatter flg., regnet fra
øst mod vest: »Esaias. XIIII.«, »XXXI. Ieremias«,
»XXXIII. Ezechiel.«, »Daniel.VII«, »Hoseas.VI«
og »Iol.V.« På postamentfelterne læses i gyldent
på sort: »Jeg udsletter dine Sønder som en Taage
thi jeg vilt frelse dig och dine Steder.« (Es. 44,22),
»Jeg vil giffue min Lov i deris Hierte oc deris
Sind, de skulle være mit Folck.« (Jer. 31,33), »Jeg
haffver Ingen behagelighed i den ugudeliges død
men i at hand omvender sig. PN.53« (Ez. 33,11),
»Riget oc Macten under Him(m)elen Skal
giffvis de(n) høiestis hellige folck.« (Dan. 7,27),
»Jeg haffuer lyst til miskundhed oc icke til Offer
men til at kende Gud.« (Hos. 6,6), »Hver som
kalder paa Herrens Naffn han skal bliffue frelst.«
(Joel 3,5). Underbaldakinen og opgangspanelet
har lysegrønne mauresker på sort grund. På
sidstnævntes oprindelige panelfelter (jf. ovf.)
fandtes en maureske- eller planteslyngsdekoration,
udført i grønt på rødbrun bund, mens
den tilhørende fyrretræsfjæl havde hvidlig
dekoration på mørk grund; prædikestolshimlens
opstandere
har
kerubhoveder
i
løvkranse
under
Jesumonogrammer,
på
undersiden
guldstjerner på mørkegrøn bund. På bagsiden
af karnappens første fag er sort versalindskrift,
hidrørende fra restaureringen: »Anno 1918 er
altertavle, prædikestol og krucifix istandsat under
Nationalmuseets tilsyn af Peter Andersen og
Poul Jensen.« I forbindelse med istandsættelsen
1940 tilføjedes andre versalindskrifter i sort, hhv.
på pulten og på opgangen: »Nec minuere nec
addere« (Ikke trække fra, ikke tilføje) og »Gratia
servus gratiæ« (Det er nåde at være Nådens
tjener).
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Fig. 38. Detalje af prædikestol (jf. fig. 37). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Detail der
Kanzel.

Prædikestolen, der ved restaureringen blev
sænket 8-9 cm, er opsat ud for skibets østligste
vindue. 1766 omtales stolens indskrifter, placeret
under profeternes billeder, som ‘ordinær’ og
omfattende‘nogle bibelskesprog’.451851 fæstnedes
stolen, der året efter stafferedes indvendig med
perlefarve.51 Som optakt til hovedrestaureringen
(jf. ovf.) anbefaledes kurvens figurmalerier dog
erstattet af mønsterbemaling.54
† Omhæng, af rødt klæde, vel fløjl, tidligst nævnt
1862 og regelmæssigt fornyet siden, bl.a. 1898,
da stolen ligesom alterbord og knæleskammel fik
nyt fløjl med guldgaloner.18
Stolestader (jf. fig. 22, 42), 1940, udført af
Jens Brask Christensen efter tegning af Viggo
Norn, med genanvendelse af ældre dele fra
†herskabspulpitur (jf. s. 843) ved indgangen

som hhv. ryg- og forpanel. Stolene er opstillet
i to blokke med hhv. 24 (nord) og 19 (syd)
sæder, heraf er det forreste stade i begge sider
med dobbeltsæder og stadet i sydsiden ved
prædikestolen af kun halv bredde. Let skråstillede
fyldingsryglæn og gavle med vandret øvre
afslutning og tandsnitsfrise samt udtrækssæde,
alt svarende til Norns kun fa år ældre (1935-36)
stolestader i Horsens Vor Frelsers Kirke (DK
Arhus 5530). Rødbrune sæder, rygstykker og
bagklædninger, gavle lysegrå med mørkbrunt,
gult og sort (udtrækssæder) samt gråmarmorering
af fyldinger. Indgangspartiets panelværk (fig. 40),
1. fjerdedel af 1600-tallet, omfatter to gange fem
fag, med hammerformede fyldinger, kronet af
brudte trekantgavle og flankeret af joniske pilastre
med diamantbosser og nedadtil tilspidsede skafter;
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Fig. 39. Kirkens indre, set mod øst. Foto før 1898. — Kircheninneres gegen Osten.

nederst tværrektangulære fyldinger mellem dia
mantbosser. Øverst prydfrise med tandsnit og
æggestav, svarende til prædikestolens arkader (fig.
38). Panelbeklædningen hidrører som nævnt
ovenfor fra †herskabspulpitur.
†Stolestader. Stolestaderne er tidligst omtalt 1640
og igen 1648 i forbindelse med istandsættelser.
1649 udførtes to kvindestole bag kirkedøren,
‘der forordningen var gjort i kirken’. Endvidere
istandsattes stolene inden for døren.16 1768 er
omtalt 27 mands- og 38 kvindestole. Heraf var
mandsstolene til fire-fem personer, kvindestolene
dog kun til tre-fire individer.45 At dømme efter
antallet må staderne, svarende til den senere
opstilling (jf. fig. 39), i begge sider være ført
helt frem til alterskranken. Stolene fornyedes o.
1851 og blev d.å. stafferet i egetræsfarve.51 Glatte
gavle med udsvejfede topstykker og låger med
fyldinger (jf. fig. 39, 60).
Præstestol, 1998,43 armstol (‘Y-stol’) af lyst
bøgetræ med fletsæde, efter tegning af Hans
Wegner; i korets sydøsthjørne. †Præste- og degne
stole (jf. fig. 41). 1852 foresloges den ældre

præstestol ved alterets nordre ende og den
tilsvarende til kirkesangeren (degnen), som ‘nu
optager for megen plads i det lille kor’, erstattet
med to ensartede stole ved hver ende af alteret,
af passende højde og med ‘anstændige spolede’
døre (dvs. tremmedøre); heraf skulle præstens
forsynes med passende forhæng og kirkesangerens
indrettes således, at den øverste halvdel af døren
kunne åbnes særskilt. Begge skulle oliemales i
palisanderfarve.51 Stolene er antagelig identiske
med dem, der er gengivet på ældre fotografier
(jf. fig. 39, 41), dvs. udformet med volutformet
topstykke og gitterværk af spinkle søjler på lavt
fyldingspanel;ved korets sydøst- og nordøsthjørne.
1875 foresloges begge fjernet og erstattet af stole,
hhv. for præsten i det søndre hjørne og til degnen
i korbuen. Nedtagningen af ‘de to bure’ stille
des dog i bero året efter og gennemførtes først
efter 1899.18
†Lukkede stole. 1649 fornyedes døren til
ridefogedens stol.16
Løse stole, antagelig o. 1979 og 1998, omfatten
de hhv. seks enkelte stole og to armstole, alle med
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fletsæder og rødbrun staffering, i skibet, samt 12
af lyst bøgetræ med fletsæder, i koret.
Bænke. To ældre bænke, muligvis identiske
med det par ‘anstændige’, oliemalede bænke, der
anskaffedes 1853,51 er opstillet hhv. i våbenhus og
tårnrum. Stafferet teglrøde.
Dørfløje. Samtlige stammer fra hovedrestaure
ringen 1940 og er udført efter tegninger af Viggo
Norn.
†Herskabspulpitur (jf. fig. 9, 39), fra 1600-tallets
første årtier. Et herskabspulpitur (‘en ziirlig stol’)
til ‘friherreskabet’ på Rysensteen er tidligst omtalt
1766.45 At dømme efter den delvis bevarede (†)panelbeklædning (jf. s. 841) må pulpituret hidrøre
fra 1600-tallets første årtier. Det var opbygget i
korets nordvesthjørne som en pillebåret struktur
med vinduer mod kirkerummet, heraf fire
vinduesfag mod syd mellem frisøjler, smykket
med prydbælter svarende til prædikestolen, og
opgang fra en nu tilmuret dør i korets nordmur
(s. 828). Pulpiturets beklædning, der har omgivet
opbygningen på de tre sider, har at dømme efter
fig. 39 alene været placeret på strukturens øvre
del, mens kirkens ordinære stolestader var anbragt
nedenunder. 1851 suppleredes pulpituret med
fire knopper, der manglede, antagelig identiske
med de på fig. 39 viste kugler over frisøjlerne.51
Allerede 1864 overvejedes det at fjerne stolen,
der skønnedes for lille til de 8-10 personer, der
kunne placeres heri. O.1909 fjernedes den øverste
del, idet underdelen og panelbeklædningen bibe-

Fig. 40. Panelfag fra (†) herskabspulpitur, 1600-tallets
første fjerdedel (s. 841). Foto Arnold Mikkelsen 2007.
— Täfelungsfach von (†)Herrschaftsempore, erstes Viertel 17.
Jahrhundert.
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Fig. 41. Altertavle, 1684, flankeret af præstestol og
degnestol, begge fra 1850’erne (s. 842). Foto før 1898.
-Altar, 1684, daneben Pastorenstuhl und Küsterstuhl, um
1850.

holdtes — sidstnævnte som indhegning af den nu
rekonstruerede stol til Rysensteens ejere (jf. fig.
9).18
Orgel (jf. fig. 23), 1965, af standardtype ‘Hørve’,
med 10 stemmer, to manualer og pedal, bygget af
Th. Frobenius & Co., Kongens Lyngby. Dispo
sition: Hovedværk: Rørfløjte 8’, Principal 4’,
Oktav 2’, Scharf. Positiv: Gedakt 8’, Rørfløjte 4’,
Nasat 2 2/3’, Oktav 1’. Pedal: Subbas 16’, Gedakt
8’. Kopler: Pos-HV, HV-P, Pos-P. I tårnrummet.
Stafferingen er rødbrun med olivengrønne
lister, harmonerende med det øvrige inventar.
†Orgel (fig. 9 c-d), o. 1909, med fem stemmer
og oktavkoppel, bygget af Horsens Orgelbyggeri
ved M. Sørensen.55 Orgelfacaden var opbygget
med to høje sidefelter og to lavere midtfelter, der
kronedes af et kors.56 Oprindelig på †pulpitur i
skibets vestende, senere flyttet til tårnrummets
gulv og udstyret med en ny, uindrammet pibe
facade, udført efter tegning af Viggo Norn (fig.
42).57 Spillebordet var placeret i orgelhusets
søndre gavl.
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Fig. 42. †Orgel 1909 med ny facade 1940 efter tegning
af Viggo Norn (s. 843). Foto i Bøvling Lokalarkiv. —
†Orgel 1909 mit Orgelprospekt von 1940 nach Zeichnungen
von Viggo Norn.

†Kiste. 1649 blev kirkens kiste, som var
‘aldeles ubrugelig’, forbedret med jernbånd og
hjørnebeslag i Ramme Smedje.16 1851 fjernedes
en kiste i koret (muligvis denne) og‘noget ragelse’
under prædikestolen.51
Belysningen omfatter syv lysekroner, alle ottearmede, nyere og ophængt i skibet; heraf fin
des tre i syd og fire i nord. Endvidere seks
væglampetter. I forbindelse med kirkens seneste
restaurering (afsluttet 1979) flyttedes kronerne
fra en ophængning over midtergangen til kirkens
nord- og sydside. Samtidig øgedes antallet fra fire
til syv.58
Lysekroner. 1) 1921, ifølge indskrift på hængekuglen med fordybet fraktur skænket: »Fra P.
Braagaard og Hustru 1921. Naar jeg er skrøbelig
da er jeg stærk. 2 Cor. 12.10«. Nr. 2 i nordræk
ken, regnet fra øst.
2) 1924, ifølge indskrift på hængekuglen med
fordybet skriveskrift »Skænket af Jens Mølsted
Jensen og Hustru. Bøvling 1924.« Nr. 3 i nord
rækken, regnet fra øst.
3) 1940, ifølge indskrift på hængekuglen med
fordybet skriveskrift: »Skænket 1940«. Nr. 4 i
nordrækken, regnet fra øst.
4) Antagelig o. 1940 (jf. fig. 23). Stor hæn

gekugle, 2×8 arme og topfigur i form af Jupiter
på ørnen. Østligst i skibets nordrække.
5-7) 1979.43 Tre ensdannede, med mindre
hængekugle, midtdelt af profilring, alle placeret
i skibets sydside. Ophængt i forbindelse med
kirkens istandsættelse dette år.
†Lysekroner. 1766 omtaltes ‘en smuk lysekrone
af messing med syv arme’, ophængt midt i
kirken.45 Kronen registreredes endnu 1862 og
ses på ældre fotografier (fig. 39). Tilsyneladende
var midtknoppen kronet af Jupiter på ørnen,
svarende til nr. 4; derudover fandtes to enkle
firearmede kroner af træ, hver med i alt otte lys.
Alle ophængt i skibets midtakse.
Lampetter (jf. fig. 22), nyere. Seks ensdannede
lampetter, hver med tre arme oprullet i volut er
placeret henholdsvis ved korets nord- og sydvæg
samt i skibets vestende ved tårnrumsbuen.
Endvidere er endnu en lampet, dog kun med
en enkelt arm, opsat på skibets sydvæg, vest for
prædikestolen.
Kirkeskib (fig. 59), ophængt 1992, udført af
daværende kirkeværge Christian Christensen.43
»Haabet«, tremastet barkentine. Skibet er rød
brunt med sortfarvning af partiet under vand
linjen; navnet er anført med hvide antikva.
†Kirkeskib, tremastet orlogsfregat, ophængt 1930,
men nedtaget o. 1970.59
Salmenummertavler, nyere. I alt fire tavler,
tværrektangulære med profileret ramme og
beregnet til skydebrikker og ophængte tal. Rødstafferet med grønt og guld, tallene er af metal
med hvid emalje. Supplerende tavle, ophængt
1990.43
(†) Salmenummertavler. 1) 1868 fornyedes otte
tavler foruden den største lige over for præ
dikestolen (jf. fig. 39). Tavlerne var enkle med
halvrund øvre afslutning, sortstafferede og
beregnet til at skrive på med kridt. Et eksemplar
er endnu bevaret på kirkens loft. Det kan være
identisk med en af de ovenfor nævnte tavler eller
med et ekstra eksemplar, der anskaffedes 1899. 2)
1910, beregnet til indskudstal og med tagformet
afdækning, hvidstafferede med sorte tal, jf. fig.
60.18 Heraf findes tre intakte samt en tavle uden
afdækning, ligeledes på kirkens loft.
Præsterækketavle, 1941 ifølge påskrift på den
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Fig. 43. *Portrætbuste af Henrik Rüsensteen, antagelig mellem 1664 og 1671, til
skrevet Bartolomeus Eggers, Amsterdam (s. 845). Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg. Foto Lennart Larsen. — *Porträtbuste von Henrik Rüsensteen, zwischen
1664 und 1671, Bartholomeus Eggers, Amsterdam, zugeschrieben.

riffelskårne ramme, udført af tømrermester Jens
Brask Christensen.60 Staffering i gråblåt og sort
med forgyldning. Gylden versalindskrift.
(†) Kirkestævnetavle, 1800-tallet, med svungen
øvre kontur og hul til ophængning. Sortstafferet
med påskrift i hvid fraktur: »Menigheden vilde
blive Tilstede.« På kirkens loft.
* Portrætbuste (fig. 43) af Henrik Rüsensteen,
antagelig udført mellem 1664 og 1671,61 af hvid
lig marmor, tilskrevet den fremtrædende hol
landske billedhugger Bartholomeus Eggers fra
Amsterdam.62

Busten, der hviler på en enkel, firkantet plint og
måler 105×73×40 cm, viser fæstningsingeniørens
brystbillede uden arme. Rüsensteen, der har et
lille tilspidset og opaddrejet overskæg, er vist med
allongeparyk, som falder i to lokker foran begge
skuldre. Han er iklædt antikiserende brystharnisk,
forsiret med blomsterornamentik og prydet på
skuldrene med løvehoveder. Halsklud, bundet
i sløjfe, der fastholdes med en diamantagraf, og
bredt bånd, ført diagonalt henover brystet fra
højre mod venstre og smykket med båndsløjfe.
Et andet draperi med frynser, fæstnet til venstre
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skulder, danner en blød kurve omkring bustens
underdel og slører overgangen mellem denne og
plinten.
Portrætbusten, der 1743 omtaltes som »et
halv Corpus« og 1766 som et ‘effigies (dvs. et
portrætbillede) af hvid marmor, stående på den
søndre side af alteret på en høj trætrappe’,63
kunne muligvis være planlagt til at skulle indgå i
et mere monumentalt epitafium, således som det
bl.a. kendes fra andre, både ældre og samtidige
eksempler.64 Det er dog måske mere tænkeligt,
at busten i den antikt prægede, heroiske form
oprindelig har været tænkt til en placering i en
profan kontekst,65 enten over en kamin eller
over en portal på Rysensteen, måske svarende
til placeringen af en gentagelse af portrættet,
der ifølge meddeleren 1766 ‘menes at være i
København på Kastellet’, Rüsensteens hovedværk
i Danmark. Sidstnævnte buste kendes dog ikke,
men ville, hvis den havde været placeret her, have
udgjort en nært beslægtet parallel til Frederik
III’s buste over Sjællandsporten sammesteds.
Selv forlod fæstningsingeniøren Danmark for
stedse, ikke længe efter at han havde mistet sin
hustru, Susanne Topfengiesser (Dubbengiesser),
der afgik ved døden o. februar 1678.66 Hustruens
lig blev overført til kirken i Sauwert, tæt ved
parrets hollandske ejendom, godset Onstaburg
syd for Groningen, og her kom også han selv til
at hvile ved sin død året efter. Det er derfor lige
så vel muligt, at monumentet i Bøvling har været
opsat sekundært som et posthumt mindesmærke,
måske overflyttet fra Rysensteen af hans datter
og svigersøn, f.eks. i forbindelse med familiens
vigtigste donation, den fornemme altertavle fra
1684. Herved ville korets familieminder, der tillige
omfattede det Rysensteenske pulpitur (s. 843),
udgøre en velgennemtænkt helhed. Hvorvidt
monumentet i denne placering var forsynet med
supplerende indskrifter med omtale af navn,
rang samt fødsels- og dødsdato, fremgår ikke.67
Efter Rysensteens salg (jf. ovf.) og Ove Henrik
Juul-Rysensteens erhvervelse af ejendommen
Julianelyst ved Horsens blev busten nedtaget
fra kirken og genopstillet som haveskulptur det
sidstnævnte sted.68 Siden fulgte den medlemmer
af slægten, indtil den 1923 erhvervedes fra

Vilhelmsborg til Det Nationalhistoriske Museum
på Frederiksborg (inv.nr.A 2782).69
Pengeblok (fig. 44), 1600-tallet, af eg. Den
90 cm høje blok er beklædt med metalplader
foroven og på de affasede hjørner, fæstnede med
rundhovede nagler. Låget, der er hængslet bagtil
og forsynet med pengeslids, fastholdes af to lange
fladjern med ornamentik langs kanterne og har
foroven kunnet lukkes med hængelåse. Fæstnet
til gulvet med jernbånd. Rødmalet med sort låg
og jernbånd. I våbenhusets nordvestre hjørne.
En kugleformet pengebøsse, nyere, af messing,
beregnet til indsamlinger til Ydre Mission, er
opsat vest for indgangsdøren. † Tavlepung, foreslået
anskaffet 1852.51
(†) Begravelsestilbehør. Tre lysestager af fyr, for
mentlig beregnet til opstilling i forbindelse med
begravelser, henholdsvis 31, 31 og 42,5 cm høje,
findes på kirkens loft.
Klokker. 1) (Fig. 45-46), 1491, tværmål 90 cm.
Klokken har profilering over slagring. Øverst på
legemet står mellem dobbelte profiler følgende
minuskelindskrift, indledt og afsluttet med

Fig. 44. Pengeblok, 1600-tallet (s. 846). Foto Arnold
Mikkelsen 2007.— Opferstock, 17. Jahrhundert.
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af over en mil.70 1925 anbefaledes det dog kraftigt,
at den gamle klokke repareredes.18 Dette skete
tilsyneladende først 1963, da firmaet Thubalka,
Vejle, istandsatte klokken, der på dette tidspunkt
var revnet.71
2) 2004, støbt af det hollandske klokkefirma
Eijsbouts i Asten, tværmål 108 cm. Klokkelegemet
smykkes af korset kors,jf. korgavl (fig. 9c). Øverst
mellem dobbeltlinjer og prydbort er omløbende
indskrift med reliefversaler og rosetter som
skilletegn: »Skænket af menigheden. Støbt til
Bøvling Kirke år 2004 af Eijsbouts i Holland«.
På legemet, modsat korset står fire strofer: »Jeg
kalder til kirke/ mellem hav og fjord/ Gud til
ære/ mennesker til trøst«. Samtidig klokkestol af
eg; vuggebom. Automatisk klokkeringning.
GRAVMINDER
og mindetavler. 1) Epitafium, 1600
(1608 (?)), over Christopher Andersen Ustrup (Ul
strup), kirkens sognepræst, † i sit 35. år, antagelig
17. okt. 160D (8(?)), som anført efter skriftsted
(Rom. 8,34).Tillige med sine to hustruer, Anna
Sørensdatter og Mette Anchersdatter foruden
deres 11 børn. Tavlen var opsat ved alteret og
rummede personalia, hvoraf årstallets sidste ciffer
dog allerede 1766 var ulæseligt.45
†Epitafier

Fig. 45. Klokke, 1491 (s. 846). Foto Arnold Mikkelsen
2007.- Glocke, 1491.

majuskler: »Anno d(omi)ni mcccclxxxxi help
ih(esu)s maria tutor ecc(l)e(siae) bene roert gr A«
(I Herrens år 1491. Hjælp Jesus, Maria. Kirke
værge Bene Roert(?) Gr A(?)) (Uldall, Kirkeklok
ker 108). Mellem de enkelte ord korsformede
smårosetter. Mellem første og sidste ord er indsat
cirkulært segl med en stående biskop, udstyret med
krumstav, indrammet af randskrift med næppe
læselige majuskler (fig. 46). Seglet (muligvis et
gildesegl) findes tilsvarende på den største klokke
i Tanderup (Båg Hrd., Odense Amt). Endvidere
er bomærke, formentlig for støberen (Gr A(?))
indføjet efter »Maria«. Marner med tovsnoning.
Ophængt i moderne slyngebom. Klokkestolen
er delvis fornyet i fyr med vandrette bjælker, der
er ført ud til murværket i glamhullet. Med lejer
for ophæng i østre glamhul. Tømmerstykker i
nordre glamhuls vanger, som springer frem i ydre
murflugt, tyder dog på, at klokken tidligere var
ophængt udvendigt i dette glamhul.
Klokken blev istandsat 1648.16 1766 berøm
medes klokkens lyd, der kunne høres i en afstand

Fig. 46. Bispesegl. Detalje af klokke (fig. 45). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. - Bischofssiegel. Det ail von
Glocke.
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2) Mindetavle, o. 1748, over den ‘fordum vel
ædle og velbyrdige, nu himmelsalige’ kaptajn
Dörning Ludvigssen von Witke, * i Perlin, i
Preussen 1659 som søn af Ludvig Christianssen
Witke, herre til Perlin, og Catharina Dörningsdatter, † 7. nov. 1748 i Bøvling Degnebolig i sin
alders 89. år, på nær nogle dage. Efter personalia
et opbyggeligt rimet vers:
»Vel er stridet, naar man Kronen
kan fra Løbet hente hiem,
og fra striden op paa Thronen
flytte i Guds eget Giem,
hvor ey meer Suk og Møije være skal ey Farlighed;
men hvor Hierte Siæl og Øije
skue skal Guds Herlighed;
saa vel endt naar Striid og Møje vexles om til ævig Roe,
og naar Siælen i det høje medTriumph og Frijd kan boe.
Denne salig Witke lagde her sin Vandrings Møjsom Stav,
der han Verden Afsked sagde, fik han her sin hviile Grav.«

Plade af blik, ophængt på væggen.45
Gravsten. 1) (Fig. 47), romansk, af storkornet,
rødgrå granit. 182×56 cm. Stenen er udfyldt med
et symmetrisk opbygget korsornament, hvor selve
korset hviler på en bred, tvedelt stamme og
gentages under den vandrette midtakse.72 Tid
ligere placeret i koret,73 siden 1940 i våbenhusets
udvendige vestmur. Stenen var knyttet til et sagn
om en uhæderlig præst (s. 815), der på grund af et
bedrageri ikke kunne fmde hvile i sin grav.
2)
(Fig. 48), 1698, over Pou[l]s[en],74 *16[40] i
[Gu]du[m],boede i Kiølhede (Kølhede),Bøvling
Sogn i 32 år og døde smst. 1697 i sit 58. år.Tillige
med hustruen, Maren Jensdatter, *1640 i borig
(Skjoldborg) i Guddom (Gudum) Sogn, boede
med ægtemanden 32 år i Ki[ø]lhede og blev med
ham velsignet med en søn og to døtre. Stenen
bekostedes anførte år af moderen og datteren,
som da endnu levede. Grå kalksten, 200×136 cm;
indskriften delvis afslidt.
Stenen udfyldes af to ovale laurbærkransede
felter med indskrifter i fordybet kursiv, hvorover
krucifiks og nedenfor forkrænkelighedssymboler,
kranium med timeglas over korslagte knogler og
skriftbånd med bibelsted (Ez. 6,5). I hjørnerne
de fire evangelistsymboler i firkantede rammer
med angivelse af de respektive navne (øverst
tv. og th. Mattæus og Markus, nederst tv. og th.

Fig. 47. Gravsten nr. 1, romansk (s. 848). Foto Arnold
Mikkelsen 2007.— Grabs tein Nr. 1, romanisch.

Lukas og Johannes). Stenen var tidligere placeret
på kirkegården, nord for kirken og vest for den
tilmurede norddør (s. 819),75 siden o. 1940 på
tårnrummets nordvæg, placeret på cementsokkel
og fastholdt af jernkramper.
3)
(Fig. 49), o. 1789, over kirkens sognepræst,
Janus Nicolai Schouboe, *12. jan. 1708 i Viborg,
»Collega« (hører) ved Viborg Latinskole i 12 år,
præst i Böufling og Flönder (Bøvling og Flynder)
i 48 år, i embedet »aarvaagne og utrættede Jubel
Lærere«. †12. aug. 1789 i Bøvling Præstegård
efter »5 Aars smertelige Sygdom«. Sammen
med sin hustru, Karen Olesdatter, *3. juni 1716
i Nykøbing Mors, 1° g.m. afdødes forgænger,
sognepræst Peder Bhie, med hvem hun i 4 års
ægteskab fik tre børn, 2° g.m. ovennævnte og ved
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ham mor til 11 levende børn. Levede som enke
i Bodsgårdhus. Alder, dødsår og -dato er ikke
udfyldt.
Lysegrå og sortflammet kalksten, 187×124
cm, uregelmæssig brudlinje tværs over stenen,
lidt under midten, udbedret med cement. Inden
for bred riffelhugget kant er stenen udfyldt med
gravskrift i fordybet kursiv, sekundært udfyldt
med sort. Stenen var tidligere placeret ca. 20
m syd for korets østhjørne ved †indgang til
kirkegården.76 Nu på våbenhusets østvæg.
4)
(Fig. 50), o. 1821, over Jørgen Donnerup,
*15. nov. 1757 i Søndersthoved, Give Sogn,
‘underkastede sig offentlig juridisk eksamen’,
boede nogle år på sin ejendom Nørre Holmgård
og siden på Aneberg (Annebjerg), 1811 udnævnt
til tiendekommissær i Ringkøbing Amt. Levede
ugift, »men Orden, Klogskab og Retskaffenhed
udmærkede stedse hans Vandel«. Donnerup
stiftede af sin formue et legat for sin familie og
tildelte også fattigvæsenet betydelige gaver. †22.
marts 1821 på Annebjerg.
Lysegrå og sortflammet kalksten, 189x128
cm. Skriftfeltet med gravskrift, udført i fordybet
kursiv, sekundært optrukket med sort, udfylder
stenens midte og indrammes af rocaillelignende
kartoucher, der øverst viser symboler af relevans
for afdødes beskæftigelse, en åben lovbog over
korslagte palmegrene, flankeret af blæk- og
sandhus. Nederst religiøs sentens i tværovalt
felt. Hjørnerne er markeret af kerubhoveder.
På våbenhusets østvæg, tidligere placeret på
kirkegården, ca. 10 m sydøst for koret.77
†Gravsten. 1) O. 1675, over Frands Jörgenssön
(Frans Jørgensen), * i Thorsted i Hatting Hrd.,
underskriver på Rüssenstein (Rysensteen) i seks
år, †1675 i sin alders 28. år. Stenen var placeret i
kirkens gulv.45
2)
O. 1681, over Kirstine Albretzdatter
(Albrechtsdatter),‘det sande Guds barn, al dyds og
æres elskerinde’, * i Flensborg, †25. sept. 1681, i
sit 27. år, sammen med sin ‘himmelfødte og straks
bortdøde’ unge søn. Stenen blev lagt af Kirstine
Albrechtsdatters ægtemand (og fader til den
døde dreng), Henrich Minke. Efter personalia
fulgte et rimet mindevers, lagt i munden på den
bortgangne hustru:
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Fig. 48. Gravsten nr. 2, 1698, over ... (Jens(?)) Poulsen
og Maren Jensdatter (s. 848). Foto Arnold Mikkelsen
2007. - Grabstein Nr. 2, für Jens(?) Poulsen und Maren
Jensdatter, 1698.

»I Holstein er jeg baaren,
og Minke mig udkaaren
til Mand og Hoved min,
jeg med min sön nu lever,
I himmel Glæde svever;
a Dieu min Minke Fiin.«

Som nr. 1 i kirkens gulv.45
† Gravkapel for slægten Juul-Rysensteen (Juel af
Rysensteen, fig. 51). Planer om etablering af
en slægtsbegravelse for de ældste medlemmer
af slægten kendes ikke nærmere, med mindre
busten af Henrik Rüsensteen (jf. ovf.) skal tolkes
som reminiscens af et sådant projekt. Som anført
blev denne dog begravet i Holland, mens datteren
Jeanne Marie 1712 bisattes sammen med sin tredje
gemal, Gregers Daa til Hald i Viborg Domkirke
(kapel ved søndre korsarm). Dog synes kisten af
hendes anden ægtemand, Christian Juel (Juul),
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Fig. 49—50. Gravsten. 49. Nr. 3, o. 1787, over sognepræst Janus Nicolai Schouboe og Karen Olesdatter (s. 848). 50. Nr.
4, o. 1821, over Jørgen Donnerup (s. 849). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Grabsteine. 49. Nr. 3, für Gemeindepfarrer
Janus Nicolai Schouboe und Karen Olesdatter um i 787. 50. Nr. 4, für Jørgen Donnerup, um 1821.

der døde 15. april 1691 i Dublin, at have været i
kirken, jf. ndf.
I løbet af 1700-tallets første halvdel synes
tårnrummet for alvor at være blevet taget i
anvendelse som gravkapel for lensbaron Ove
Henrik Juul-Rysensteen, søn af Jeanne Marie
Rüsensteen og Christian Juul,78 og dennes
familie. Begravelsen, der tidligst omtales 1743,79
havde hvælvet loft og var afskærmet med en
tofløj et †gitterlåge af jern mod kirkerummet jf.
fig. 9d. Ifølge præsteindberetningen 1766 fandtes
på daværende tidspunkt i alt seks kister for Ove
Henrik Juul-Rysensteen, hans hustru, Ida Anna
Rantzau, og fire af parrets otte børn (jf. nr. 1-6).
Af kisterne omtales tre som marmorstafferede og
tre som overtrukket med baj (lærred).45 Inden
for de næste knap 30 år bisattes her yderligere ni

medlemmer af familien: parrets øvrige fire børn
med hustruer samt et enkelt barn, død som spæd
og begravet med sin mor (jf. nr. 7-14). Af disse var
en række dog overført hertil fra andre kirker (nr.
7(?),9 og 11-14).
Da godset Rysensteen overgik til nye
ejere o. 1800, blev det imidlertid stadfæstet i
auktionsbestemmelserne, at begravelseskapellet
fremdeles skulle reserveres til efterkommere af
slægten Juul-Rysensteen, idet en pengesum blev
afsat til kapellets vedligeholdelse, mens herre
gårdens fremtidige ejer og kirkens sognepræst
forpligtedes til at varetage tilsynet hermed.80
Ikke desto mindre tiltog forfaldet i løbet af det
19. århundrede, og 1873 besluttedes det bag
gitterlågen at opsætte en skærmende skillevæg af
brædder med en, i det mindste fra 1909, aflåst
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dør mod kirkerummet.18 1879 bemærkede J. B.
Løffler i alt 11 kister, heraf fire uden kisteplader,
ordnet i to rækker; et antal, der dog korrigeredes
til 12 ved senere undersøgelser.81 At dømme efter
antallet af afdøde (15) kan et præcist overblik
over de senest 1941 (og 1946) registrerede dog
næppe etableres. Der var imidlertid almindelig
enighed om kapellets slette tilstand. En række af
kistelågene var faldet sammen, flere kisteplader
manglede, og enkelte afligene lå blottede - alt i alt
gav det et forfaldent og uhyggeligt præg.82 Planer
om at rydde begravelsen og jordfæste de døde
på kirkegården omtales både 1903 og 1909, men
realiseredes først 1940, jf. ndf. 1921 blev kapellet
og kisterne midlertidig istandsat på initiativ af et
af slægtens medlemmer.83 Fotografier af kapellet
(jf. fig. 51), optaget antagelig efter dette tidspunkt,
viser et antal større og mindre kister, alle af
barokprofil med karnissvungne sider og ophøjet
låg. Blandt kistepladerne, der dog ikke sikkert
lader sig identificere med nogle af de nedenfor
beskrevne, ses tre variationer: 1) Cirkulær
(eller ovalt) ophøjet midtfelt med stråleformet
indfatning, 2) oval med bladværksramme, placeret
mellem kranium over knogler og timeglas samt 3)
skjoldformet og flad med uregelmæssig kontur.
I forbindelse med hovedistandsættelsen 1940
gennemførtes tømningen af kapellet, hvortil ad
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gangen yderligere var blevet delvis blokeret ved
opsætningen o. 1909 af †orgelpulpitur (s.d.).
Kisterne blev nedsat i en fællesgrav på kirkegården
øst for våbenhuset (jf. ndf.). Kistepladerne,
som Nationalmuseet efter aftagningen tilbød
at konservere og montere på træplader til
ophængning i kirken, blev henlagt på kirkeloftet.
En registrering af de tydbare indskrifter blev
publiceret 1941 af den daværende sognepræst ved
Bøvling Valgmenighedskirke, J. Jørgensen Borup
i samarbejde med sønnen, Ernst J. Borup, der
1946 forfattede en supplerende redegørelse. Som
anført af denne var pladerne dog senere blevet
konfiskeret af politiet,84 mens gitterlågen (1946)
var opsat ved byens anlæg ved Annebjerg.85 Et
*kisteornament af træ, formentlig hidrørende fra
kapellet, er endnu henlagt på kirkens loft.
Af kapellets begravede, omtalt enten i for
bindelse med kister eller kisteplader, var følgende,
anført her (så vidt muligt) efter dødsår:
1)
1691. Christian Juul-Rysensteen (1651-91).
Ifølge Th. Thaulow (1925), slægtens biograf,
fandtes i kirken på daværende tidspunkt kisten
‘med hans endnu velbevarede lig’, hvoraf det
fremgik, at ‘han har været lille af vækst’.86 Kasten
er ikke nævnt af andre indberettere, men liget
kan være identisk med det velbevarede og
mumificerede lig af en mand med hugsår i hagen

Fig. 51. Kister fra †gravkapel for familien Juul-Rysensteen (s. 851). Foto før 1940.
Bøvling Lokalarkiv. - Särge aus der †Familiengruft Juul-Rysensteen.

Danmarks Kirker, Ringkøbing Amt
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Fig. 52. Familiegravsted for slægten Juul-Rysensteen, indrettet 2004 (s. 854). Foto Hugo Johannsen 2007. —
Familiengrabstätte für das Geschlecht Juul-Rysensteen, eingerichtet 2004.

og med kårde ved siden, omtalt 1941 og 1946.
Afdøde havde en aktiv militær karriere og afgik
ved døden i Dublin efter længere tids sygdom,
måske såret under sin deltagelse i den irsk
engelske krig. Jf. dog også nr. 13.
2)
O. 1728. Ove Henrik Juul-Rysensteen
(1685-0.1728).88 Kisten, antagelig identisk med
en af de marmorstafferede, omtalt 1766, regi
streredes ikke senere.
3) Formentlig før 1730. Henriette Juel (Juul),
datter af Ove Henrik Juul-Rysensteen og Ida
Anna Rantzau. Alder (død som barn)87 og dødsår
uvis. Antagelig identisk med én af de seks kister,
der omtales 1766. Kistepladen karakteriseret som
ulæselig.
4) Formentlig før 1730, jf. ovf. Christine Juel
(Juul), datter af Ove Henrik Juul-Rysensteen
og Ida Anna Rantzau. Alder (død som barn) og
dødsår uvis. Antagelig identisk med én af de seks
kister, der omtales 1766. Kistepladen ulæselig.
5)
1736. Ida Anna Rantzau (1681-1736),

hustru til ovennævnte. Kisten, antagelig identisk
med en af de marmorstafferede, omtalt 1766,
registreredes ikke senere.
6) 1749. Henrik Rüse Juel (Juul) (-1743-49).
Søn af Ove Henrik Juul-Rysensteen og Ida Anna
Rantzau. Antagelig identisk med én af de seks
kister, der omtales 1766. 1941 nævntes kisten
blandt de 12 registrerede, dog uden kisteplade.89
7) 1764. Christiane Marie Juel (Juul) (1702-64),
datter af Ove Henrik Juul-Rysensteen og Ida
Anna Rantzau og enke efter Claus von Deden
til Vorgård (Hellum Hrd., Ålborg Amt) (†1750).
Afdødes oprindelige begravelsessted kendes ikke
sikkert, og kisten kan derfor principielt være
overført til Bøvling efter 1766, således at den ikke
medregnedes d.å.90 På den tilhørende kisteplade
læstes 1941 og 1946 navnet: »Christiane Marie
Juel«.
8) 1765. Niels Krag Juel (Juul) (1721-65).
Søn af Ove Henrik Juul-Rysensteen og Ida
Anna Rantzau. Antagelig identisk med én af
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de seks kister, der omtales 1766. 1941 og 1946
nævnes kisten blandt de 12 registrerede. På den
fragmentarisk bevarede kisteplade læstes navnet:
»Niels Krag Juel«.
9) 1766.Wilhelmina (Vilhelmina) d. (de) Brønstorff (Brøndstorff) (1736-66), Christian Frederik
Juul-Rysensteens første hustru. På kistepladen
registreredes afdødes data,91 *18. aug. 1736 i
København, datter af oberstløjtnant Christian d.
(de) Brønstorff og Kirstine Norman Bilde, †25.
aug. 1766 ved fødslen af en unavngiven søn,
‘som her med hende hviler’. Kisten kunne da i
givet fald være identisk med den 1941 og 1946
omtalte, rummende en kvinde med sit barn. Efter
personalia mindedigt i to vers og otte rimede
strofer.92
10) 1769. Otto Henrich Juel (Juul-Rysensteen) (1706-69), friherre til Rysensteen og herre
til Lundbeck (Lundbæk), Pandum, Rammegaard
og Udstrup, søn af Ove Henrik Juul-Rysensteen
og Ida Anna Rantzau. Afdøde bisattes i Bislev
Kirke (Hornum Hrd., Ålborg Amt), men
blev siden overført til Bøvling. På kistepladen
registreredes hans data, *9. juli (6. juni) 1705,
g.m. Sophia Dorothea Bilde (jf. nr. 12) i 34 år, †4.
sept. 1769. Personalia berømmer afdødes dyder:
»For Gud Retsindig - Mod Næsten Velsindet,
Mod Alle Venlig og Ydmyg — Oprigtig From
og Fredelig, Over Trængende ynksom - Mod
Fattige Gavmild, Kortsagt Som Undte Alles Vel og
Befordrede Manges Lykke, I Lidelse Taalmodig —
I Døden Frimodig ...«; herefter rimet mindedigt
i tre vers og 12 strofer.
11)
1771. Marie Elisabeth v. Ahrensdorff
(1743-71), Christian Frederik Juul-Rysensteens
anden hustru. På kistepladen registreredes hendes
data, *19. dec. 1743 påVisborggård (som datter af
oberst Frederik v. Ahrensdorff og Sophie Marie
v. Schinkel), †2. april 1771 efter halvandet års
ægteskab og efter at have født en velskabt søn
(Ove Henrik Juul-Rysensteen). Efter personalia
mindedigt:

»Hun her vel kun sover rolig
I sin Grav og Hvilested.
Sjælen i sin Himmelbolig
Nyder ævig Salighed.
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Thi da hun som Rachel fødte
Blev det til en Smerte-Søn.
Saa hun tog Farvel og døde
Fuld afTro om Naadeløn.
Far nu vel, Fru Friherinde.
Hende vi ei glemme vil.
Hun skal være os i Minde
Mens vi her skal være til.«

12) 1775. Sophia Dorothea Bilde (1695-1775),
Otto Henrik Juul-Rysensteens hustru. Afdøde
bisattes i Bislev Kirke (Hornum Hrd., Ålborg
Amt), men blev siden overført til Bøvling.
På kistepladen, der endnu 1948 omtales som
bevaret, registreredes hendes data, *11. maj 1695,
»nedstammede fra en Bilde og Deden«, g.m.
ovennævnte 4. sept. 1735, †14. jan. 1775, »for
hist i Aandernes Forsamling at indaande himliske
Wellyster.« Gravskriften fortsætter i prosa og vers,
bl.a.:
»Menneske!
Lær af hende Dydens Værd. Bliv vis,
Tæl de iilende Timer, stoel ikke paa et Tilkommende
maaske.
Hvo har sagt, at Aarenes Mængde skal mødes dig før
Graven,
Eller du, som hun naae en Række af Aar.
Vær derfor med hende altid wandrefærdig,
Thi skiønt en lang Sygdom var hende et Forbud
Om den sig nærmende Time, saa skulde Døden
uden denne dog ei have wæret hende wanskelig,
Der stedse havde wandret med Gud.«

13) 1782. Christian Frederik Juul-Rysensteen
(1716-82), friherre til Rysensteen og herre til
Lundbæk, Pandum, Rammegaard og Udstrup,
oberst, søn af Ove Henrik Juul-Rysensteen og
Ida Anna Rantzau. Afdøde bisattes i Bislev Kirke
(Hornum Hrd., Ålborg Amt), men blev siden
overført til Bøvling. Kistepladen manglede, men
liget omtales endnu som velbevaret o. 1905.93
14)
1788. Anna Sophie Juel (Juul) (1707-88),
datter af Ove Henrik Juul-Rysensteen og Ida
Anna Rantzau, g.m. Iver Holck til Holckenhavn,
†19. marts 1788 i Ålborg, begravet 5. april s.å. i
Vor Frue Kirke, Ålborg, senere overført til Bøv
ling. Kistepladen betegnedes som ‘næsten ulæselig.
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Fig. 53. Mindesten for familien Juul-Rysensteens
fællesgrav (s. 854). Foto Hugo Johannsen 2007. Gedenkstein für das Gemeinschaftsgrab der Familie JuulRysensteen.

15)
1789. Christine Dorothea Mohrsen (175089), Christian Frederik Juul-Rysensteens tredje
hustru, †l0. aug. 1789, bisat i Skelund Kirke
(Hindsted Hrd., Ålborg Amt), senere overført
til Bøvling.94 På kistepladen anedes navnet del
vist.95
Kirkegårdsmonumenter.

Familiegravsted

for

slægten

Juel af Rysensteen (Juul-Rysensteen). I forbindelse

med familiekapellets sløjfning (jf. ovf.) nedsattes
de bevarede kister i hjørnet mellem våbenhusets
østmur og skibets sydside, et område, der tidligere
var friholdt for grave som forsamlingssted for de
tilbagevendende kirkestævner.96 1944 opsattes
her en bauta (fig. 53) af lys rødlig granit med
indskrift i fordybede versaler, optrukket med sort:
»Slægten Juul-Rysensteen«. 2004 flyttedes stenen

til en placering vest for våbenhuset. I samme
forbindelse nyindrettedes familiegravstedet på
initiativ afen efterkommer af slægten.97 I anlægget
(fig. 52) er rejst i alt 12 mindesten, én større og 11
mindre, alle udført i Stenhuggeriet Raadvad og
forarbejdet i poleret Bremersandsten, den største
dog med sokkel og profileret kronfrise henholdsvis
af granit og sandsten; indskrifter i fordybede
versaler. Af disse henviser den største til slægtens
fire hovedmænd, lensbaronerne Christian Juel
af Rysensteen, Ove Henrik Juel af Rysensteen,
Otto Henrik Juel af Rysensteen og Christian
Frederik Juel af Rysensteen samt deres familie.
Under lilje indskriften: »Hvil i fred i Danmarks
jord i Jesu Kristi navn.« De øvrige sten mindes
følgende: Sophie Dorothea Juel af Rysensteen, f.
Bille,Vilhelmine Juel af Rysensteen, f. Brønsdorff,
Marie Elisabeth Juel af Rysensteen, f. von Arensdorff, Christiane Dorothea Juel af Rysen-steen,
f. Mohrsen, Henriette Juel, Christine Juel, Niels
Krag Juel, Henrik Ruse Juel, Ida Anna Juel af
Rysensteen, f. Rantzau, Christine Marie Juel og
Anne Sophie Juel.
Støbejernskors. I lapidarium ved kirkegårdens
østre afgrænsning er opstillet to kors (fig. 54-55);
et tredje findes ved kirkegårdens søndre gærde:
1) (Fig. 54), o. 1868, for Christine Nielsen,
Sønder Sudermark, *3. okt. 1862, †28. jan. 1868.
64 cm højt, med trepasformede korsender, volutbøjler under de vandrette korsarme og foroven
et mindre kors med reliefversaler: »H(er) hviler«,
flankeret af engle.98
2) (Fig. 55), o. 1869, for N. Kr. Kr., Sudermark,
†4. jan. 1869, 46 år gammel. 64,5 cm højt. Enkelt
kors med trepasformede korsender og volutbøjler
som nr. 1.
3) O. 1882, for Jens Stausholm Johansen, *20.
juni 1820, †16. sept. 1882. 71 cm højt, afbrækket
forneden. Med trepasformede korsender samt
reliefler af laurbærkrans på forsiden og håndtryk
på bagsiden.
Fire gravmonumenter, udført i natursten af stenog billedhuggerne Torvald og Ejgil Westergaard
fra Lemvig (se også s. 424 f. og 877), findes hhv.
i lapidarium på kirkegårdens nordre del og på
annekskirkegården. Heraf skal følgende særligt
fremhæves:
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Fig. 54-55. Støbejernskors (s. 854). 54. Nr. 1, o. 1868, for Christine Nielsen. 55. Nr. 2, o. 1869, for N. Kr. Kr.,
Sudermark. Foto Hugo Johannsen 2007. - Gusseiserne Kreuze. 54. Nr. 1, um 1868,für Christine Nielsen. 55. Nr. 2,
um 1869, für N. Kr. Kr., Sudermark.

1)
O. 1958, for Ella Råbjerg Ottesen, *6.
marts 1932, †12. marts 1958. Stenens øvre halv
del smykkes af et relief af Kristus mellem to
apostle, alle vist i halvfigur og med glorier. På
annekskirkegården.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1986-2007.
Bøvling Lokalhistoriske Arkiv. A30, 1-30. Sager
vedr. Bøvling Kirke.
Lemvig Museum. Museumsprot.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1632-53 (C-KRB-59).
Synsprot. for Bøvling-Flynder pastorat 1862-1926,
1961-69. Godsark. Rysensteen. Forskellige sager 1720-

1828. Skøder og adkomster 1799-1806, udskrift af
auktionsprot. 25. maj 1804 (G 4.2-5).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker
VI, 1891, 139-43 (Uldall 1891). Indberetninger. J. B.
Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder);
Chr. Axel Jensen 1903 (gravkapel for slægten JuulRysensteen); Niels Ter mansen 1909 (altertavle,
prædikestol, gravkapel); Poul Jensen 1919 (altertavle);
Peter Kr. Andersen 1919 (korbuekrucifiks); Ernst J.
Borup 1946 (gravkapel); E. B. Rosing Holm 1976
(altertavle,
korbuekrucifiks,
prædikestol);
Thomas
Bertelsen og Hugo Johannsen 2007 (bygning). Birgitte
Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Heidi Maria
Møller Nielsen 2007 (inventar og gravminder).
Tegninger. NM. Knebel, lejehus og klokkebeslag
(tryk) ved ‘Thubalka’ 1961/63; Situationsplan (tryk)
ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1987/2001; Gravsten
ved J. B. Løffler; Opmålinger mv. af ornamenter og
indskrifter samt farveprøver af inventar ved Poul
Jensen; Farvekort til altertavle. - Bøvling Lokalhistoriske
Arkiv. Plan, snit og facader (tryk) ved Søren Lemche og
Petersen Gundstrup 1915; Div. planer af kirkegården.
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til tysk ved Miriam Gebauer. Redaktionen afsluttet
2008.
1 Repert 1. rk., nr. 5484 (15. okt. 1414).
2 Kronens Skøder II, 157. Om Henrik Rüsensteen, jf.
senest Bjørn Westerbeek Dahl, »“En sådan kapabel
person”. Ingeniøren Hendrick Ruse (1624-79)«,
PersHistT 2001, 145-87. Navneformen Rüsensteen,
angivet nedenfor, for Ruse følger DaBiogrLeks.
3 DiplDan 3. rk., 2, nr. 372 (25. juli 1347).
4 Oldemoder 112.
5 Missiver fra Kongerne Chris tiern I’s og Hans’s Tid, udg.
William Christensen, 2, Kbh. 1914, nr. 12 (21. dec.
1460).
6 KancBrevb 15. sept. 1556.
7 KancBrevb 21. juli 1633 og 25. sept. 1635; Kronens
Skøder I, 469.
8 Kronens Skøderlll, 343. Navneformen Juul-Rysensteen
følger DaBiogrLeks. Jf. dog DaAdÅrb XCVI, 2000-02,
554 ff. for formen Juel af Rysensteen.
9
Lundbæk kom via Jeanne Marie Rüsensteens
andet ægteskab med Christian Juul i slægten JuulRysensteens eje.
10 LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprotokol for Ringkøbing
amt 1809-30 (C 4.846).
11 Brorson Nielsen og Jørgensen 43.
12 E. Tang Kristensen, Sagn fra Jylland, nr. 202-203;
E. Tang Kristensen, Jyske Folkesagn, nr. 322; Brorson
Nielsen og Jørgen Jørgensen, Bøvling Kirke, 72.
13 Kopier af tegninger til præstegården, signeret S. J.
Bruun, Struer i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30,

2).
14

Fig. 56. Udsnit af skibets sydmur mod våbenhuset med
afbrudt sokkel og spor efter †søjleportal (s. 822). Foto
Arnold Mikkelsen 2007. - Ausschnitt von der Südmauer
des Schiffes gegen das Waffenhaus, mit abgebrochenem Sockel
und Spur nach †Säulenportal.

Litteratur.
Jørgen
Jørgensen
Borup,
»Bøvling
Sognekirke og dens Præster siden Reformationen«,
HaÅrb 1941, 5-53 (Jørgensen Borup 1941); Svend
Brorson Nielsen og Jørgen Jørgensen, Bøvling Kirke,
Bøvling 1989 (Brorson Nielsen og Jørgensen)-, Orla
Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af
tømmer fra Bøvling kirke, Ringkøbing amt, NNU-rapport
nr. 3, Nationalmuseet 2008 (Hylleberg Eriksen 2008).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, sagn ved Lasse Bendtsen,
bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, inventar
og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen,
heraf dog orgler ved Ole Olesen og støbejernskors
nr. 3 samt ‘Wester-gaardsten’ ved Hugo Johannsen.
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Oversættelse

Diverse dokumenter, korrespondance og tegninger
vedr. annekskirkegården og den gamle kirkegårds
udvidelse beror i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30,
1,3 og 7). Her findes også materiale vedr. stridigheder
mellem sognefolket og Degnegårdens ejer omkring
tilkørselsforholdene til kirkegården, som 1903 løstes
ved indgåelse af en kontrakt om leje af trekantarealet.
Jf. endvidere Brorson Nielsen og Jørgensen 80.
15 Således er det søndre diges vestre halvdel og vestsiden
til og med den gamle indgang øjensynlig regulariseret
ved tiden for annekskirkegårdens anlæggelse ca. 1950,
jf. Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30, 3).
16 LAVib. Landsby kirkernes rgsk. 1632-53 (C-KRB-59).
17 Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30, 7).
18
19

Synsprot.

Således ses hovedindgangen på ældre fotografi før
1915, jf. Brorson Nielsen og Jørgensen 89.
20 Brorson Nielsen og Jørgensen 79.
21 Det nedre skifte er påvist ved en prøvegravning på
korets og skibets nordside 2007, men stod endnu 1891
synlig for korets vedkommende, jf. Uldall 1891 139.
22 Jf. Uldall 1891 139.
23 Efter omsætningen og søjleportalens eliminering er
kvaderfacaden behandlet med et tyndt pudslag.
24 Det ene af kapitælerne (D9621), som nu er udstillet
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på Nationalmuseet, har bladornamenter på tre af
skjoldene, men kun perlesnor omkring det midterste og
mest detaljerede. Det andet (D9620), som midlertidigt
er bortkommet, har bladornament og perlesnor på de
tilgrænsende skjolde. Også hjørnerillerne udmærkes af
perlestave, mens disse på det første kapitæl er erstattet
af skarpkantede, fremtrædende midtribber. D9621
måler 24 cm i højden og 36 cm i tværmål foroven,
mens halsringen mod søjlen andrager 25 cm i tværmål.
For D9620 er de tilsvarende mål: 30,35 og 27,5 cm.
25 Jf. DK Ribe 244, 265 og 268; DKTisted 614; Storck,
Granitkirker 60; M . Mackeprang, Jydske Granitportaler,
Kbh. 1948,76 ff.
26 Søjleportalen i Hee har ligeledes kapitæler, som er
nærtbeslægtede med de ovennævnte værkstedsgrupper,
jf. Mackeprang (note 25), 35 f., 64.
27 Korsede kors som eneste udsmykning af gavltrekanter
kendes bl.a. fra tårnet ved Møborg Kirke (Skodborg
Hrd.), våbenhuset ved Husby Kirke og tårnet i Sønder
Nissum Kirke (begge Ulfborg Hrd.).

Fig. 57. Udsnit af korets nordside med blændet dør
til †herskabspulpitur (s. 828). Foto Hugo Johannsen
2007. — Ausschnitt von der Nordseite des Chores mit
verblendeter Tür zur †Herrschafts empore.
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1766 fremhæves kirken som værende ‘temmelig høj,
så at den kan ses langt ude i havet, og ofte er et mærke
for dem som fiske på havet’, jf. LAVib. Ribe bispeark.
Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4.774).
29
Jf. Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige
kirke-tårne. Studier i dansk byningskultur 1400-1550 I,
Århus Universitet 2007,147 f. (ph.d.-afhandling).
30 DK SJyll 2724 f.
31 Det kan ikke udelukkes, at gavlenes sadeltage på dette
tidspunkt ikke mødtes omkring et egentligt spir, som
heller ikke nævnes i de kendte eftermiddelalderlige
regnskaber. Hvis tårnets afdækning udgjordes af
fire gavle med kronende brandstænger og den 1637
nævnte store fløjstang i midten, lader dette sig måske
bedre forene med beskrivelsen i 1766. I så fald lader
forholdene sig sammenligne med afdækningen af det
store tårn ved Ribe Domkirke og tårnet i Sønder
Borris Kirke (Bølling Hrd.), af hvilke det førstnævnte
antagelig repræsenterede en sekundær ændring, jf. DK
Ribe 281.
32 1639 indsatte mureren og en svend 200 mursten på
østsiden og enden af våbenhuset, og året efter forrin
gede man på ny med to murere om at opmure våben
husets vestside fra grunden, da en del var nedfaldet og
resten måtte nedtages. Jf. note 16.
33 Brorson Nielsen og Jørgensen 39.
34 LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4.190).
Der skal endnu været arbejdet på kirken 1794, jf.
Brorson Nielsen og Jørgensen 36.
35 En indirekte bekræftelse herpå er oplysningen om,
at en håndlanger ved tårnets reparation, Jens Jeppesen
Faberg, pinselørdag 1794 blev dræbt af et stykke mur,
som faldt ned fra tårnet, jf. Brorson Nielsen og Jørgensen
74.
36
N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich Rieman. Bygmester
i Jylland, Kbh. 1965. Om de Lichtenberg og hans
byggeaktivitet, se senest Annette Hoff, Gehrdt de
Lichtenberg.
Storkøbmand,
godsejer;
pengeudlåner
og
fabrikant, udg. Horsens Museum og Dansk Center for
Herregårdsforskning, GI. Estrup, 2007, 252 ff.
37 Arbejdsbeskrivelse, diverse tegninger og kontrakter
med håndværkerne samt tilbud på det nye varmeanlæg
findes i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30, 4).
38
Uldall 1891 140. En mulig forklaring på vinduet
kunne være indretningen af en lukket stol eller andet
på dette sted.
39
Hylleberg Eriksen 2008. De i alt 40 daterede
boreprøver er udtaget i spær og spærstivere med
bevaret splintved, eller som ifølge iagttagelser under
prøveudtagningen kun mangler splintved. Over både
det romanske kor og skib er udtaget elleve prøver.
Dateringen af skibets tagværk bygger på ni prøver,
hvis yngste årring er dannet 1418, mens dateringen
af korets bygger på otte prøver, hvis yngste årring
dannedes 1443. I korforlængelsens tagværk er udtaget
otte prøver hvis yngste årring er dannet i 1482, mens

858

SKODBORG HERRED

Fig. 58. Mesterstempel for Hans Guldsmed, Lemvig (s.
835). Detalje af alterkalk, 1639. Foto Arnold Mikkelsen
2007. — Meisterstempel von Hans Guldsmed, Lemvig, Detail
von Altarkelch, 1639.

der fra vestforlængelsen er udtage ti prøver, hvis yngste
årring er dannet 1510.
40 Synsprot. If. interiørfotografi fra tiden mellem ned
tagningen af herskabspulpiturets overdel og altertavlens
restaurering, blev den farvede altervæg nyopmalet med
en buet ramme, som visuelt ‘gentog’ korbuen med dens
kragbånd.
41
Forhandlingsprot. for Bøvling Kirke 1915-35, jf.
kopi i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv (A30, 29) efter
original i LAVib.
42 Brorson Nielsen og Jørgensen 54. Tæppet udførtes af
Bjarne Sachse, Tulstrup, venligst meddelt af kirkeværge
Poul Fjordvald (jf. note 43).
43 Brev af 6. dec. 2007 fra kirkeværge Poul Fjordvald,
Bøvlingbjerg.
44 Indb. ved Poul Jensen 1919.
45 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4.774).
46 Jensen, Snedkere 91. Merete Bergild og Jens Jensen,
»Horsens-billedhuggeren Arent Frederichsen Slache
1642-1709«, Horsens Museums Årsskrift 1987-88,
49
note 9. Søren Pedersen udførte forskellige
inventargenstande
og
gravminder
til
nordjyske
kirker, heriblandt et epitafium (o. 1679) i Gudum
Kirke, Skodborg Hrd. samt en prædikestol (1688) og
degnestol i Hundborg Kirke (Hundborg Hrd.,Tisted
Amt), foruden en skriftestol (1688) og degnestol
(1693) i Janderup Kirke (Hundborg Hrd.,Tisted Amt),
jf. DK Tisted 440-41, 457-59. En ældre overlevering
vil dog vide, at altertavlen oprindelig var udarbejdet
til en større kirke (en domkirke i Norge eller Vestervig
Kirke), men under transporten forulykkede skibet ved
den jyske vestkyst, og tavlen blev som strandingsgods

af Christian Juul hidført til Bøvling, jf. Brorson Nielsen
og Jørgensen 74-77.
47 Christie, Ikonografi II, 102, fig. 209.
48 Christie, Ikonografi II, 155, fig. 315.
49
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1807-10 (C 4.708).
50 Mærke fra firmaet Danish Artweaving, Tulstrup. For
oplysninger om messehagler, jf. brev af 6. dec. 2007 fra
Poul Fjordvald, Bøvlingbjerg.
51 LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts Nordre Provsti.
Synsprot. 1846-54 (C 40-3).
52 Jf. Forhandlingsprotokol for Bøvling Kirke 1915-35,
Kopi i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv; Brorson Nielsen og
Jørgensen 48.
53 Initialerne kunne muligvis hentyde til kirkeværgen,
hvis navn dog ikke er oplyst.
54 NM. KorrArk. Overslag ved Niels Termansen 1909.
55M.Sørensen,Horsens Orgelbyggeri.Katalog.Horsens 1923.
Orglet står opført som opus nr. 2 (orgelbyggeriet
grundlagdes 1909).
56
Den oprindelige orgelfacade ses på en opmåling
1915 (jf. fig. 9d), udført af Søren Lemche. Kopi i
Bøvling Lokalhistoriske Arkiv.
57
Projektet vedr. orglets flytning og omdannelse
blev sagsbehandlet 1940 og blev antagelig effektueret
et af de følgende år. Et udateret fotografi (fig. 42)
dokumenterer at planerne blev fulgt, dog med ændrede
pibeproportioner i forhold til V. Norns tegninger, jf.
kopier i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv.
58 Brorson Nielsen og Jørgensen 55 f.
59 Brorson Nielsen og Jørgensen 56.
60 Brorson Nielsen og Jørgensen 56, her dog med årstallet
1940.
61 Dateringen af busten fremgår ikke af de skriftlige
kilder. Rüsensteen opholdt sig hyppigt i Amsterdam
i kortere eller længere perioder, bl.a. i andet halvår
af 1664 og før marts 1670. Ved sidstnævnte lejlighed
beså han i Haags Grote Kerk Bartholomeus Eggers’
hovedværk, det 1667 fuldførte gravmæle over admiral
Jacob Wassenaer Obdam, jf. Frits Scholten, Sumptous
Memories. Studies in Seventeenth-Century Dutch Tomb
Sculpture, Zwolle 2003, 144-77. Dette skete åbenbart

på direkte opfordring fra feltherren Hans Schack, der
på dette tidspunkt selv stod i færd med at lade udføre
et epitafium til sig i Trinitatis Kirke, København, jf.
V. Thorlacius-Ussing, »Arbejder af Fr. Dieussart, Fr.
Duquesnoy og Barth. Eggers«, Kunstmuseets Aarsskrift
8-10, 1921-23 (1924), 318. Schack selv valgte
imidlertid i sidste instans at bestille sit monument
hos Artus Quellinus den yngre i Antwerpen, jf. DK
KbhBy 2, 330. Westerbeek Dahl 2001 (note 2) 176
foreslår dog, at Bøvlingmonumentet bestiltes på det
førstnævnte tidspunkt. Samtidig hæfter han sig ved
den omstændighed, at den portrætterede er gengivet
uden ordenstegn eller andre markeringer af sine
rangmæssige distinktioner (adlet 1664, friherre 1671
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og ridder af Dannebrog s.å.),jf. mundtlig meddelelse
28. nov. 2007. Dette kunne tale for en datering o. 1664
eller i hvert fald før 1671. Ud over en portrætmedalje
fra 1660 savnes i øvrigt ordenstegn på de kendte
portrætter af Rüsensteen, to malerier af Karel van
Mander, hvorefter Albert Haelwegh udførte stik, jf.
Jørgen Sthyr, Kobberstikkeren Albert Haelwegh, Kbh.
1965, nr. 245-46, ligeledes med dateringen 1664-71.
62 For tilskrivningen, jf. Thorlacius-Ussing 1924 (note
61) 315-21.
63
Chr. Christensen, »Tilstanden i Hardsyssel paa
Christian VI’s Tid«, HaÅrb 13, 1919, 111; LAVib. Ribe
bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C
4.774).
64 Jf. epitafiet over Jonas Charisius, 1620-25, Roskilde
Domkirke (DK KbhAmt 1990) eller for Johann Samuel
Heisterman von Zielberg, o. 1670, Slesvig Domkirke;
endvidere epitafier, udført af eller tilskrevet den
flamske barokmester,Thomas Quellinus, jf epitafier for
Thomas Fredenhagen, 1695-97, Lübeck, Mariekirken;
Moritz Hartmann, o. 1696, Heiligenhafen; Henrik
Bornemann, o. 1700, København Vor Frue Kirke (DK
KbhBy 1, 78); Anton Winckler, o. 1708-09, Lübeck,
Mariekirken.
65 Jf. således placeringen af Francois Dieussarts buster
af Christian IV (1644) og Frederik III (1663), opsat
hhv. over kaminen iVinterstuen på Rosenborg og over
Sjællandsporten, Kastellet. Jf. desuden kaminbusten
af Philip Ditlev Trampe, udført i stuk o. 1726 på
herregården Fjellebro. Også her er den portrætterede
vist i antikiserende dragt.
66 Jf. PersHistT 7, 1, 1916, 67. Hustruens dødssted
fremgår dog ikke.
67 J. H. F. von Jahn, »Henrik Ruse, Baron af Rysensteen«,
Militairt Repertorium, 2, 5, 1847 (1848), 457, anfører i
en note, at Ruses dødsdag (4. marts 1679) var nævnt
på epitafiet, som ejedes af baron Juel-Rysensteen
(vel lensbaron Niels Juul-Rysensteen til Lundbæk
(1804-89)).Tilsyneladende refererer dette dog ikke
til monumentet, der som anført ndf. på daværende
tidspunkt fandtes på Julianelyst, men måske til en
afskrift af gravskrift eller anden †påskrift, placeret
ved Bøvlingmonumentet eller måske snarere ved
Rüsensteens hollandske gravminde.
68 Thorlacius-Ussing 1924 (note 61) 316.
69 Busten erhvervedes fraVilhelmsborg, der d.å. solgtes
af Holger Emerentz baron Gyldenkrone (1907-16
Gyldenkrone-Rysensteen), indtil 1916 g.m. Vibeke
Juul-Rysensteen til Lundbæk, datter af Juul-Rysensteenslægtens sidste mandlige ætling, Chr. F. JuulRysensteen.
70 LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4.774). Indskriften er dog gengivet i en
meget afvigende form i forhold til forlægget (»Maria
Domini amore plena, mulier benedicta, pro nobis ora!
Anno Dni M.CCC.LXXXXi in mens: Martio«),
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Fig. 59.Kirkeskib, 1992 (s. 844). Foto Arnold Mikkelsen
2007. - Votivschiff, 1992.

71

NM. Korr.ark.
Løffler, Gravsten 13, tavle VII, fig. 38; Hinrichsen,
Grabsteine III, 317 (kat. nr. 1579).
73 Nielsen 1894 294.
74 Jørgensen Borup 1941 26 identificerer afdøde med
Jens Poulsen, nævnt i Markbogen 1688.
75 Jørgensen Borup 1941 25.
76 Jørgensen Borup 1941 31.
77 Jørgensen Borup 1941 27.
78
Christian Juul afgik ved døden 15. april 1691 i
Dublin, jf. ndf.
79 Christensen 1919 (note 63) 111.
80 LAVib. Godsark. Rysensteen. Forskellige sager 17201828. Skøder og adkomster 1799-1806, udskrift af
auktionsprot. 25. maj 1804 (G 4.2-5).
81 Indb. ved N.Termansen 1909.
82 Chr. Axel Jensen noterede 1903, at der hverken sås
smykker eller særligt fine ligklæder; en kvinde havde
dog et blåt silkebånd om håndleddet; 1909 iagttog
Termansen kårder i hhv. en mands- og en kvindekiste.
Iflg. indb. ved Ernst J. Borup 1946 havde denne som
barn et par gange besøgt kapellet og bl.a. iagttaget en
åben kiste, tilsyneladende med en kvinde og et barn
(antagelig nr. 9).
83 Jf. indb. ved Ernst J. Borup 1946; Synsprot.
84 Ifølge brev 12. jan. 1948 i Bøvling Lokalhistoriske
Arkiv til menighedsrådet var to af pladerne endnu
bevaret på Amtskontoret (i Holstebro?), hvorfra den
ene forinden sendtes til Bøvling Kirke, mens en anden,
hidrørende fra Sophie Juuls, dvs. Sophie Charlotte
Bildes, kiste (nr. 11), endnu fandtes det førstnævnte
sted. Pladernes senere placering kendes ikke i dag.
85 Indb. ved Ernst J. Borup.
86Th.Thaulow, Lillie-Juulerne Slægtebog, Kbh. 1925,411.
Om familien, jf. også DaAdÅrb (note 8), 554 ff.
87
Afdødes forældre indgik ægteskab 1703, og det
72
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vistnok yngste barn i deres børneflok, Christian
Frederik Juul-Rysensteen blev født 1716, jf. nr. 13.
88 Thaulow 1925 (note 86) 418 anfører, at han var død
før 20. april 1735, da hustruen, Ida Rantzau omtales
som enke. Jf. også DaAdArb (note 8), 606 note 2.
89 Jørgensen Borup 1941 15. Kisten omtales dog ikke i
Ernst J. Borups redegørelse 1946.
90 Ernst J. Borup medregner dog denne kiste blandt de
seks, nævnt 1766, men udelader, som nævnt, kisten for
Henrik Rüse Juul-Rysensteen (nr. 5).
91 Navnet er dog anført hhv. Wilhelmina d. Brønstorff
(1941) ogVilhelmina de Brønsdorff (1946).
92 Jørgensen Borup 1941 21.
93 Jørgensen Borup 1941 23. Liget identificeredes her
med det mumificerede lig med hugsår i hagen, jf. dog
også her nr. 1.

94 Jørgensen

Borup 1941 16.
Jf. indb. ved Ernst J. Borup 1946; Jørgensen Borup
1941 16, hævder dog, at kistepladen manglede.
96
Brorson Nielsen og Jørgensen 62. Ifølge indb. ved
Ernst J. Borup 1946 fandtes området 1940 delvist
opfyldt af ældre knoglerester, ‘nedkastet i bunker og
uorden’, antagelig reminiscenser fra ældre tømninger
af begravelser under kirkegulvet.
97 Oplysninger om gravstedets nyindretning er venligst
meddelt redaktionen af lensbaron Erik GyldenkroneRysensteen.
98 Jf. Faye, Støbejernskors 95, nr. 173; her er dog ikke
nævnt eksemplerne i Bøvling.

95

DIE KIRCHE VON BØVLING

Geschichte. Sowohl im Mittelalter als auch in
der Zeit bis 1671 hatte die Kirche, die erstmals
um 1350 erwähnt wird, einen Sonderstatus,
indem sie zu Schloss Bøvling gehörte, das vor
der Reformation das Verwaltungszentrum flir
den nördlichen Teil des Stiftes Ribe und seither
Sitz fiir die Verwaltung des Lehens Bøvling war.
Nach 1671 gehörte die Kirche unter die von
Henrik Ruse (Rüsensteen) begründete Baronie
Rysensteen und deren wechselnde Besitzer.
Doch diese Zugehörigkeiten wurden im 19.
Jahrhundert allmählich abgebaut. 1809 kam das
Ernennungsrecht der Krone zu, und 1832 waren
sämtliche Kirchendiener verkauft. 1935 wurde
die Kirche zur selbstständigen Stiftung.
Gebäude. Die Kirche, die zwischen dem Gutshof
Rysensteen (Abb. 1) und Bøvlingbjerg einsam
in der flachen, vom Wind zerzausten Landschaft
liegt, besteht aus romanischem Chor und Schiff,
die aus Granitquadern auf Schrägkantensockeln
erbaut wurden.
Das Kerngebäude ist von späteren Anderungen
geprägt, wobei aber die ursprünglichen Fenster
nach Norden (Abb. 14), eine zugemauerte
Frauentür auf der gleichen Seite (Abb. 12) und der
aus Quadern gefertigte Chorbogen mit Sockeln

und Kämpfer (Abb. 13, 15) bewahrt sind. Zwei
*Kapitelle (Abb. 10-11), die auf dem Kirchhof
gefunden und 1918 dem Nationalmuseum
geschenkt wurden, könnten von der schon im
Mittelalter veränderten Südtür stammen. Sie sind
den Kapitellen an den Domkirchen in Ribe und
Viborg nahe verwandt und zeugen damit von einer
für die Gegend ungewöhnlichen Auszeichnung
der Kirche durch das Verwaltungszentrum des
Bischofs von Ribe.
Im Spätmittelalter durchlief die Kirche
bedeutende
Anderungen,
welche
ihr
eine
bemerkenswerte
langgestreckte
Erscheinung
gegeben haben. So wurden sowohl der Chor als
auch das Schiff verlängert und die Granitquader
der abgetragenen Giebel in den Mauern der
neuen Abschnitte wieder verwendet. Diese
Verlängerungen
sind
dendrochronologisch
zwischen
1483-95
(Chor)
und
1510-25
(Schiff) datiert. Nach der Verlängerung des
Schiffes wurde im Westen ein hoher Turm mit
gewölbtem Turmraum hinzugefügt (Abb. 17).
Den Turm krönte eine †Spitze des sogenannten
Tørninglehnschen Typs mit vier kleinen Giebeln
um die Spitze herum (zu diesem Typ, siehe auch
S. 157). Diese war 1766 noch bewahrt, jedoch
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Fig. 60. Kirkens indre, set mod øst. Foto før 1940. - Kircheninneres gegen Osten.

möglicherweise in gekürzter Form. Schließlich
wurde vor der Südtür ein Waffenhaus (Abb.
19) hinzugefügt mit einer in Westjütland weit
verbreiteten Giebelblendung mit Rundbogen.
In der nachmittelalterlichen Zeit wurde die
Mehrzahl der Kirchenfenster verändert, während
dieursprünglichenFenstervonChorundSchifferst
1940 wieder geöfFnet wurden. An der Nordseite
des Chores wurde um 1625 eine jetzt verblendete
Tür für eine †Herrschaftsempore eingesetzt,
während eine Pfarrertür gegen Süden erst 1876
hinzukam. Die jetzige Zwiebelkuppelspitze des
Turmes scheint bei einer umfassenden Reparatur
in der ersten Hälfte der 1790er Jahre angebracht
worden zu sein. Sie entspricht einer Form, die
von den jütländischen Kirchenbesitzern schon
seit der ersten Hälfte des Jahrhunderts mit
Vorliebe verwandt wurde.
Die meisten mittelalterlichen, eichenen Dachstühle der Kirche sind bewahrt (Abb. 20-21)
sowohl über Chor und Schiff als auch über den
Verlängerungen dieser Abschnitte, während Turm
und Waffenhaus neuere Kieferndachstühle besitzen.
Die Rechnungsbücher, von denen die ältesten
bewahrten von 1632-55 stammen, zeugen

von dem laufenden Wartungsbedarf, verstärkt
durch das raue Klima. Bei der letzten gröBeren
Instandsetzung von 1940 (Architekt:Viggo Norn)
wurde die nachmittelalterliche Grabkapelle im
Turmraum abgetragen, die man jetzt als Rahmen
um die Orgel verwendete. Gleichzeitig wurde ein
Treppenhaus erbaut, welches Zugang zum oberen
Stockwerk des Turmes ermöglicht. Die Kirche ist
weiß gekalkt, hat gereinigte Granitquader, und
alle Abschnitte haben bleigedeckte Dächer.
Inventar
beinhaltet drei mittelalterliche
Gegen-stände aus der Zeit, wo die bischöfliche
Verwaltung auf Schloss Bøvling saß, nämlich
die romanische Granittaufe (Abb. 34), das
spätmittelalterliche Chorbogenkruzifix (Abb. 33)
und die Glocke von 1491 (Abb. 45-46).
Abgesehen von der Taufschale, einer süddeutschen Arbeit von um 1575, kamen eine
Reihe wichtiger Neuanschaffungen in den
ersten Jahrzehnten des 17. Jahrhunderts hinzu:
Altarleuchter (Abb. 31) 1616, ein Geschenk von
Knud Gregersen, Fronvogt auf Schloss Bøvling,
Kanzel (Abb. 37) und eine †Herrschaftsempore
in der nordwestlichen Ecke des Chores, wovon
noch zweiTäfelungen bewahrt sind (Abb. 39-40),
Das
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vermutlich Arbeiten von Schreiner Kristen Spend
aus Lemvig.
Die Ubernahme von Schloss Bøvling, jetzt
Rysensteen, durch Henrik Rüsensteen und seine
Familie wurde 1684 mit der AnschafFung eines
neuen Altarbildes in reifem „Knorpelbarock“
(Abb. 24) markiert, welches Søren Pedersen aus
Horsens zugeschrieben wird. Möglicherweise
gleichzeitig damit stellte man im Chor ein
eigentümliches Denkmal für Henrik Rüsensteen
auf, eine vornehme *Porträtbüste aus Mar
mor, welche dem holländischen Bildhauer
Bartholomeus Eggers zugeschrieben wird (Abb.
43).
Die Einrichtung des Kirchenraumes ist in
hohem Grade durch die Zeit der ersten Hälfte
des 19. bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts
geprägt. In dieser Periode wurden eine ganze Reihe, hauptsächlich kleinere Inventargegenstände
angeschafft. Gleichzeitig änderte das Aussehen
des Raumes sich wesentlich nach einer Reihe
größerer Instandsetzungen, am wichtigsten die
Hauptrestaurierung 1940, als der Chor von einer
Reihe alterer Gegenstände zumTeil geleert wurde
und dieTaufe ihre jetzige, zentrale Platzierung in
der Mitte vor dem Chorbogen erhielt. Außerdem
kamen weitere Neuanschaffungen hinzu (u.a.
Altartischtäfelungen, Altarschranke und Gestühle
(siehe Abb. 24, 22), alles nach Zeichnungen von
Viggo Norn). Am Westende der Kirche wurde
1965 eine neue Orgel als Erstattung für ein älteres
Instrument von 1909 aufgestellt, das ursprünglich
auf einer †Empore gegenüber dem Turmbogen
platziert, 1940 aber auf dem Boden in der
früheren †Grabkapelle angebracht war, hier mit
einer verändertenVorderfront (Abb. 42). Farblich
ist die Kirche durch eine Instandsetzung durch E.
B. Rosing Holm geprägt, die 1979 abgeschlossen
wurde. Die letzte Inventaranschaffung stellt eine
Glocke dar, die 2004 von der holländischen
Firma Eijsbouts in Asten gegossen wurde.
Grabmäler. Neben einer Reihe älterer Grabmale,
die nunmehr verschwunden sind (u.a ein Epitaph
für den damaligen Gemeindepfarrer der Kirche
Christoph Andersen Ustrup von 1608), verfugt
die Kirche heute über vier Grabsteine, einen

romanischen Stein mit einem Doppelkreuz (Abb.
47) sowie drei Steinejeweils von 1698 (vermutlich
fur Jens Poulsen und Maren Jensdatter), von
um 1787 (fur Gemeindepfarrer Janus Nicolai
Schouboe und Karen Olesdatter) und von um
1821 (für Jørgen Donnerup) (Abb. 48-50).
Bis 1940 war der Turmraum als Grabkapelle
fur die Mitglieder der Familie Juul-Rysensteen
eingerichtet. In diesem Jahr wurde er geleert
und sämtliche Särge wurden auf dem Friedhof
östlich des Waffenhauses eingesetzt, während die
†Grabplatten vorübergehend auf den Dachboden
der Kirche gelegt wurden. Ihre derzeitige
Platzierung ist jedoch unbekannt. Nach den
Abschriften von J. Jørgens Borup und Ernst J.
Borup zu urteilen, die durch andere schriftliche
Quellen ergänzt sind, waren hier vermutlich begraben: Christian Juul-Rysensteen (1651- 1691),
Henriette
und
Christiane
Juul-Rysensteen,
Töchter von Ove Henrik Juul-Rysensteen
und Ida Anna Rantzau, Todesjahr unbekannt,
Ove Henrik Juul-Rysensteen (1685-vor 1735),
Ida Anna Rantzau (1681-1736), Henrik Rüse
Juul-Rysensteen (1747-1749), Sohn von Ove
Henrik Juul-Rysensteen und Ida Anna Rantzau,
Niels Krag Juul-Rysensteen (1721.-1765), Sohn
derselben, Christiane Marie Juul-Rysensteen
(1702-1765), Tochter derselben, Wilhelmina
(Vilhelmina) d. (de) Brønstorff (1736-1766),
Christian Frederik Juul-Rysensteens erste Gattin,
Otto
Henrik
Juul-Rysensteen
(1706-1769),
Marie Elisabeth v. Ahrensdorff (1743-1771),
Christian
Frederik
Juul-Rysensteens
zweite
Gattin, Sophia Dorothea Bilde (1695-1775),
Otto Henrik Juul-Rysensteens Gattin, Christian
Frederik Juul-Rysensteen (1716-1782), Anna
Sophie Juul-Rysensteen (1707-1788), Tochter
von Ove Henrik Juul-Rysensteen und Ida Anna
Rantzau, g.m. Iver Holck zu Holckenhavn und
Christine
Dorothea
Mohrsen
(1750-1789),
Christian Frederik Juul-Rysensteens dritte Gat
tin.
Die Familiengrabstätte (Abb. 52) wird seit 2004
durch insgesamt 12 Steine aus Bremer Sandstein
markiert.

Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2007.— Nordostansicht der Kirche.

BØVLING VALGMENIGHEDSKIRKE
SKODBORG HERRED

1875 dannede en kreds af familier med gårdejer
Mads Agger, Kjølhede, (jf. altertavle og mindesten
nr. 1) som drivende kraft en valgmenighed, der
24. apr. samme år nedlagde grundstenen til Marie
Kirke i Bøvlingbjerg for midler indsamlet over hele
landet.1 23. okt. forelå den officielle godkendelse
af valgmenigheden, og 14. nov. kunne den første
gudstjeneste fejres i kirken, som var opført af
frivillige og lokale håndværkere efter tegninger af
bygmester Jens Rasmussen fra Sdr. Næraa på Fyn.
En gård vest for kirken, Lillebjerg, blev samtidig
ombygget og indrettet til bolig for præsten, og
allerede 7. nov. 1877 kunne man indvie en anden
ejendom syd for kirken til friskole. 1890 fik

kirken en mindre vestudvidelse med klokkespir,
men 1916-17 omdannedes den radikalt med
opførelse af et stort klokketårn og tilføjelse af
blændingsgavle på den gamle bygnings korsarme,
alt efter tegninger af Ivar Bentsen. Indvielsen af
den nyombyggede kirke fandt sted 21. okt. 1917.
1953 anlagde menigheden, der hidtil havde
benyttet kirkegården ved sognekirken (jf. s. 815
f.), deres egen kirkegård på marken vest for kir
ken. Den godkendtes 1954 og er 1986 udvidet.
Kirken ligger i den vestre del af landsbyen,
hvis voksende bebyggelse nu omslutter kirken,
der oprindelig lå frit, omgivet af marker mod
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Fig. 2. Kirken og friskolen set fra nordvest o. 1900. Foto i Bøvling Lokalarkiv. - Nordwestansicht der Kirche und der
Freischule um 1900.

nordvest og med friskolen som nærmeste nabo
mod syd (jf. fig. 2). Skolen er senere udvidet
betydeligt, og præstegården er nyopført 1931
(Præstevangen 1). Den såkaldte kirkehave øst
og nord for kirken er o. 2005 omdannet til et
anlæg med græsplæne og spredte prydplanter,
indhegnet af bøgehække og egetræer. Uden for
hegnet er etableret parkeringspladser, hvorfra der
er adgang til kirken via stier gennem anlægget.
Ved korgavlen er opstillet et familiegravsted for
pastor N. P. Chr. Nielsen samt en mindesten for
menighedens støtter (s. 876).
Kirkegårdens ældste del hegnes mod syd langs

Høvsørevej af trådvæv og bøgehække, mens der
på østsiden mod kirken er et læbælte af bøgetræer.
Mod nord forbindes den med en nyere udvidelse
og materialplads. Adgangen til den oprindelige
del af kirkegården sker gennem en låge ud for
kirkens hovedportal; den lukkes af galvaniserede
jerntremmefløje, ophængt i hvidkalkede, murede
piller, afdækket med små teglhængte sadeltage
og prydet af korsblændinger. Nord herfor
findes en nye kørelåge af galvaniseret jern med
trådvæv, svarende til en låge i anlæggets østside,
og forbundet med denne via stien langs kirkens
nordside.

Fig. 3. Plan. 1:300. Målt af Egon Ågaard 1996, tegnet af Thomas Bertelsen 2007. — Grundrift.
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Fig. 4. Kirken set fra sydvest o. 1900. Foto i Kgl. Bibl. — Südwestansicht der Kirche
um 1900.

I skellet mellem anlægget og kirkegården
er 1939 opført et ligkapel med adgang ad en
lille asfalteret vej langs kirkens vestside. Den
hvidkalkede, teglhængte bygning har fladbuet
portal mod syd og kamtakkede, blændingsprydede gavle, tilpasset kirkens stil. Inden for den
nordvendte gavl er indrettet et redskabsrum. I
kirkegårdens nordvestre hjørne er o. 2000 opført
en hvidkalket, teglhængt graverbygning med
redskabs- og maskinrum, kontor og toiletter.

BYGNING
1875.
Den
korsformede
kirke,
som bygmester Jens Rasmussen havde tegnet
som en næsten identisk gentagelse af sin
valgmenighedskirke fra 1874 i Sdr. Nærå på
Fyn (Odense Amt, Asum Hrd.), er stadig til dels
bevaret i den nuværende kirkebygnings østre
del.2 Som det fremgår af ældre fotografier (fig. 2,
4) var den simple, villalignende bygning opført af
mursten og stod i blank mur med skifertækkede,
fremspringende tage, prydet af korsblændinger
på taggavlene. Rummet, som oprindelig stod
med gipset loft (jf. fig. 18), oplystes gennem de
Mariekirken

bevarede vinduer, som er spidsbuede med stel
af støbejern. En præstedør, sydligst i korgavlen
kan gå tilbage til kirkens opførelse. Gulvene var
af cement, kun inden for alterskranken var lagt
brædder.
1890 gennemgik kirken, hvis skifertag allerede
1882 havde måttet fornyes, en ombygning af
vestpartiet. Et ottekantet †klokketårn af bin
dingsværk måtte nedbrydes pga. brøstfældighed,
og vestre korsarm forlængedes og forsynedes med
et lille spåntækket spir til klokken.3 Detaljerne
i arbejdet, som muligvis omfattede nye gulve
af træ, er herudover ikke oplyst. Fotografier af
kirken i dens nye skikkelse viser dog (jf. fig. 2,
4), at vestgavlen havde rundbuede vinduer i to
etager under korsblænding i taggavlen, mens
kirkens indgang på sydsiden var retkantet
med spidsbuet ovenlys. Vestgavlens disposition
røber, at ombygningen omfattede et †pulpitur,4
antagelig med adgang til lofter og spir. Hvordan
vestre korsarm i øvrigt var indrettet, vides ikke.
Det oprindelige loft blev formentlig afløst af
det nuværende bjælkeloft o. 1907 samtidig med
anskaffelsen af den nye altertavle.5
Hovedombygningen 1916-17.6 Ved denne om
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Fig. 5. Facader af projekteret tårn 1916 (s. 866). 1:150. Tryk afblad, signeret af Ivar Bentsen og Marius Pedersen.
Danmarks Kunstbibliotek. — Fassaden des projektierten Turms 1916.

fattende fornyelse fik kirken sin nuværende
skikkelse. Udgangspunktet synes at have været
ønsket om at udvide kirken med et egentligt
tårn, omfattende våbenhus, venteværelse og
pulpitur. Samtidige tegninger hertil, signeret
af Christian Kvisgaard, en lokal tømrermester,
elværksbestyrer og hotelejer, blev imidlertid ikke
benyttet,7 og i stedet henvendte man sig til Ivar
Bentsen, Holbæk, en arkitekt med nære bånd til
den grundtvigske valgmenighedsbevægelse, bl.a.
gennem faderen, Andreas Bentsen, som havde
tegnet valgmenighedskirkerne i Lemvig 1883 (s.
418) og Holstebro, opført 1884-85 (s. 317).
Det nye tårn (fig. 5-6), som er jævnbredt
med kirkens vestre korsarm, opførtes i dennes
forlængelse efter nedbrydning af den eksisterende
vestgavl. I forbindelse med opførelsen lagdes
en grundsten med følgende indskrift: »Fortids
Minder, Fremtids Haab«.8 Det er lavt og

tungt med kamtakkede blændingsgavle, hvis
vertikale linjespil forstærkes ved underdelingen
med hængestave. Karakteristisk er endvidere
kamtakkernes stigende bredde, der giver gavlene
en buet kontur. Den mangefalsede, fladbuede
vestportal giver adgang til et våbenhus, flankeret
af siderum, der for det nordres vedkommende
bl.a. indeholder trapper til såvel fyrkælderen som
de øvre stokværk. Det søndre er et venteværelse,
i hvis vestende er indrettet toilet o. 1975. Over
våbenhuset er et rummeligt pulpitur med fem
fladbuede åbninger mod kirkerummet, svarende
til døren fra våbenhuset. Klokkestokværket har
tre små glamhuller mod nord, syd og vest, af
hvilke de flankerende er rektangulære i lighed
med vinduerne i de to nedre stokværk.
For at skabe en helhed blev den gamle kirke
udstyret med kamtakkede gavle i slægt med
tårnets, og endelig blev alle mure hvidkalkede. På
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Fig. 6. Snit af projekteret tårn 1916 (s. 866). 1:150. Tryk afblad, signeret af Ivar Bentsen og Marius Pedersen.
Danmarks Kunstbibliotek. - Schnitt des projektierten Turms 1916.

den gamle indgangsdørs plads indsattes et vindue
svarende til de øvrige.
Ivar Bentsens projekt er tydeligvis inspireret
af P. V. Jensen-Klints tanker og hele forfinede
dyrkelse af den hjemlige gotiks særlige kendetegn:
den kamtakkede blændingsgavl. Også den mange
falsede indgangsportal er karakteristisk for JensenKlints kirkebyggeri.9
Opvarmning. Siden 1988 opvarmes kirken med
fjernvarme, som afløste et oliefyr, installeret 1958
i stedet for et †stokerfyr fra 1941. Før denne tid
blev den ombyggede kirke opvarmet af flere
† kakkelovne.
Kirken har ikke siden ombygningen 1917
gennemgået større ændringer; dog er tagkon
struktionen fornyet 1996-97 og den gamle skifer
beklædning afløst af patineret zinktag (arkitekt
Egon Aagaard, Lemvig). 1999 blev gangarealerne
fornyet med gule teglfliser, og bræddegulvet inden

Fig. 7. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen
2007. - Südwestansicht der Kirche.
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Fig. 8. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Inneres gegen Westen.

for alterskranken blev afhøvlet. Loftets bjælker er
mørkerøde, mens brædderne er grå med baner i
grønlig farve.
INVENTAR
Som følge af den begrænsede økonomi i menighedens
etableringsfase var den ældste indretning fra tiden o.
1875 relativ beskeden, men fik dog samtidig præg af
de mange private gaver, både fra lokale støtter og fra
venner i København og det øvrige land, i første række
altertavlen samt udstyret af altersølv, stager, dåbsfad,
lysekrone og klokke. Af disse genstande, hvoraf ho
vedparten endnu er bevaret, valgte man dog allerede
få årtier senere at udskifte Lucie Ingemanns altertavle,
der ifølge ældre omtaler »ikke (havde) nogen Kunst
værdi«,10 med Niels Skovgaards maleri fra 1907, skæn
ket af en af menighedens grundlæggere, Mads Agger
og dennes hustru; det foranliggende †altertæppe (re
konstrueret 1975) udførtes efter tegning, ligeledes af
Skovgaard. Også den oprindelige granitfont på muret
fod erstattedes o. 1890, antagelig samtidig med kirkens
trægulve (s. 865), af en træfont, udført af tømrer Peder
Christensen, der formentlig ligeledes var ophavsmand
til prædikestolen. Kirkens udvidelse mod vest og tår
nets opførelse 1916-17 muliggjorde opstillingen af et

†orgel, o. 1920 på vestpulpituret samt ophængningen,
1917, af en malmklokke i stedet for den oprindelige
skibsklokke af stål. I forbindelse med restaureringen
1941 tilkom de nuværende stolestader, der ligesom salmenummertavlerne og det udskårne kors ved altereret
er udført af medlemmer af familien Løkke; samtidig
installeredes elektrisk belysning. Kirkens 100-års jubi
læum gav anledning til fornyelsen af orglet, finansieret
ved en privat donation. Få år efter, 1979, erstattedes
døbefonten med en granitfont, skænket af De Forene
de Granitbrud i Bornholm. Blandt de seneste årtiers
fornyelser skal foruden alterbordet, udført 1988 af O.
Møller-Madsen, fremhæves Bodil Kaalunds malerier
1992 på prædikestolen og orgelfacaden, influeret af
indtryk fra områdets natur. Billederne føjer sig der
med til portrætterne af menighedens to første præster,
Jes Anton Jessen og Niels Peter Chr. Nielsen, udført
henholdsvis af Niels Bjerre (1925) og Hans Brygge (o.
1950(?)), begge ligeledes fremtrædende repræsentanter
for 1900-tallets, særligt vestjysk prægede, malerkunst.
Alterbord (jf. fig. 10), opsat 1988 som erstatning for

det oprindelige †bord, en tidligere købmandsdisk
med 'tbeklædning af rødt fløjl (jf. fig. 18). Selve
bordet, 216×69 cm, 101 cm højt, er et panel
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Fig. 9. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Inneres gegen Osten.

værk med udsmykning, tilpasset altertavlens
indramning. Arbejdet udførtes af møbelsnedker
O. Møller-Madsen i Lemvig.11 Bordet står i træets
naturlige farve, dog med rødbrun patinering samt
guldbronzering af forsidens fremspringende ham
merkors.
Alterklæder. Alterdug, moderne, af hvidt lærred
med bred bort af hæklede kniplinger med
korsmønster. Ældre duge er bl.a. udført af Marie
Bjerg, Sigrid og Agnete Løkke (efter tegning af
Gurli Haase) samt af Olga Husted.12
Alterfoden er dækket af et altertæppe, broderet
1975 med stjernemønster i beige, gult og
gråblåt efter det ældre †altertæppe, udført efter
udkast af Niels Skovgaard og inspiration, dels fra
kirkens daværende loftsbemaling, dels fra B. S.
Ingemanns salme »Et barn er født i Betlehem«
(»På stjernetæpper lyseblå«).13 Brudetæppe, 1975,
broderet af Anna Jakobsen, med motiv af sol i
strålekrans på turkisblå bund. Uden for brug
ophængt på søndre korsarms vestvæg.14
Alterprydelsen (fig. 10), 1907, udgøres af et

maleri, signeret af Niels Skovgaard, indsat i en
udskåret ramme, udført efter tegning af samme.
Tavlen blev ifølge påskrift på fodstykket skænket
af gårdejer Mads Agger og hustru, Kirstine
Agger.
Altermaleriet, der viser »Den Gode Hyrde«,
måler 144×230 cm med opadsvunget midtparti;
olie med forgyldning på træ; i nedre højre
hjørne ses kunstnerens sammenskrevne initialer
og udførelsesåret: »NS 1907«. Kristus, som er
gengivet i en ungdommelig, skægløs fremtoning,
er iklædt kort, rødbrun kjortel, fastholdt om livet
med et bælte, hvorfra hænger en kugleformet
vandbeholder. Med venstre hånd skærmer han
det forsvarsløse lam, hvis bryst bærer blodspor
efter et overfald, mens han med højre hånd
fatter om struben på den angribende ulv.
Landskabsbaggrunden med et solbeskinnet og fro
digt engparti th. og et vildsomt højland, bl.a. med
tidselgevækster, under en dyster uvejrshimmel
tv. reflekterer den centrale kamp mellem det
gode og det onde, mellem lys og harmoni over
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319) og 1914 (s. 435). Træet er patineret i to
rødbrune nuancer, detaljer er guldbronzerede.
Ved fodstykkets underkant er påsat sølvplade
med giverindskrift i fordybet fraktur: »Skjænket
af Gaardejer Mads Agger og Hustru til MarieKirken i BøvlingAar 1907«. En kopi af altertavlen
er udført af billedskæreren og maleren Jes P. Smidt
(1855-1942) til Bethlehem Lutheran Church,
Askov, Minnesota, USA.
(†) Alter maleri (fig. 11, 18), o. 1850, udført af
Lucie Ingemann og blev skænket til den 1875
indviede kirke.16 Maleriet, der er usigneret og
udateret, er udført i olie på lærred og måler
191×97 cm (lysmål); nygotisk, spidsbuet ramme,
der svarer nøje til rammen omkring Lucie
Ingemanns maleri af Kristus, omgivet af engle,
i Skt. Mikkels Kirke, Slagelse (1852, jf. DK Sorø
209). Motivet, »Synderens omvendelse« efter Luk.
15,7, er angivet på rammens underkant. Kristus
troner i Himlen på en skytrone med forklaret
Fig. 10. Alterudsmykning, 1907, udført af Niels
Skovgaard (s. 869). Foto Arnold Mikkelsen 2007. Altarschmuck, von Niels Skovgaard 1907.

for mørkets negative kræfter. Som en bevidst
tilnærmelse til et middelalderligt formsprog er
glorien omkring Kristi hoved særligt markeret i
relief med forgyldning.
Motivet af Den Gode Hyrde efter Joh.
10,11 eller ‘Hyrden, der kæmper mod ulven’ er
fremstillet af Niels Skovgaard en række gange, dels
i mosaik i tympanonfelter i Immanuelskirken,
København, (1901) og Frederiksværk Kirke
(1910, Frederiksborg Amt, DK Frborg 651), dels
som altermaleri i Rigshospitalets Kirke, nu i
Skovgaard Museet.15
Udskåret, profileret ramme af eg i middelalder
stil med et kronende hammerkors mellem krab
beblade på den konkave overside; fodstykket,
ligeledes smykket med bladornamenter, har
frisefelt med indskrift i fordybede, middel
alderprægede majuskler: »Jeg er Den Gode Hyr
de«.Jf. også de udskårne rammer til altermalerierne
i Holstebro Valgmenighedskirke og Herning
Kirke, udført efter tegning af Joakim Skovgaard
og Niels Larsen-Stevns, henholdsvis 1907 (s.

Fig. 11. (†)Altertavle, o. 1850, udført af Lucie Ingemann
(s. 870). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Altarbild, um
1850, von Lucie Ingemann.
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Fig. 12. Altersølv, omfattende kalk og disk, 1866,
oblatæske, 1875 og ske, 1944 (s. 871). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. - Altargeräte mit Kelch und Hostienteller,
1866, Oblatendose, 1875, und Löffel, 1944.

åsyn, stråleglorie og udstrakte hænder, henvendt
imod den angrende synder, som knæler i billedets
højre hjørne på et jordsmon foran et kors. Kristus
har brunt hår og skæg, hvid kjortel og rød kappe,
mens synderen, ligeledes med brunligt hår og
skæg, men med en mere mørklødet karnation,
er iklædt grøn klædning under en brun kappe.
Himmelhvælvingen over Kristus er befolket
af engle, hvoraf navnlig to i højre side skiller
sig ud, muligvis portrætter, en kvindelig engel
med gyldent hår og rosa dragt og et brunlokket,
hvidklædt barn. Rammen er stafferet i to grå
nuancer. På den vandrette underkant skriftfelt
med hvid indskrift i antikva og fraktur: »St.
Lucce Ev: 15 Cp: 7v:/ Der skal blive Glæde i
Himmelen/ over en Synder,/ som omvender
sig.« Ophængt på vestvæggen af nordre korsarm.
Altersølv, skænket 1875 til den nyetablerede
menighed, vistnok af handskemager Niels
Frederik Larsen i København.10 Alterkalk (fig. 12),
1866, 22 cm høj. Den høje, profilerede fod har
graveret bladbort i cirkelslag på det profilerede
fodled; den ægformede knop smykkes af ovale
medaljoner med engle, der henholdsvis musicerer
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med lyre og dobbeltfløjte samt bærer segl og
kornneg, mens bægeret har graveret kors med
trekløverformede ender og bort af palmetter
og blomster. Ved mundingsrand fire stempler:
mestermærke for Anton Michelsen, København
(Bøje nr. 1465), guardeinmærke for Simon Groth
og Københavnsmærke samt årstal for 1866. Den
nyere indsats, 1932, har mestermærke for Eibye,
guardeinmærke for Chr. F. Heise og Køben
havnsmærke for 1932. Diske. 1) 1875, 13,5 cm
i tværmål, på fanen cirkelkors. Fire stempler
under bund: mestermærke for Anton Michelsen
(Bøje nr. 1472), guardeinmærke for Simon
Groth, Københavnsmærke og årstal for 1875. 2)
Nyere, af sølvplet, 19,5 cm i tværmål. Glat. På
bagside, med graverede versaler: »Chr. Øbergs
Elektropletfabrik, Kjøbenhavn«. Disken blev
1979 skænket til kirken af medlemmer fra den
bornholmske valgmenighed (jf. døbefont nr. 2).
Oblatæske (fig. 12), 1875, af sølvplet, 10 cm i
tværmål, 4 cm høj. Cylinderformet, på hvælvet
låg kors, hvis arme afsluttes i trepas, indrammet
af indskrift i fordybet skriveskrift: »Livets Brød i
allen Stund, Ogsaa midt i Ørken, Det er Ordet
af Guds Mund, Det gjør Sjæle=Styrken. 1875«.

Fig. 13. Alter- og dåbskande, udført hhv. 1951 og 1954
af Erling Borup Kristensen (s. 872-873). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Altar- und Taufkanne, von Erling
Borup Kristensen jeweils 1951 und 1954.
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Fig. 14. Dåbsfad, 1875 (s. 873). Foto Arnold Mikkelsen
2007.— Taufschale, 1875.

Fig. 15. Døbefont nr. 1, udført 1875 med senere fod (s.
872). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Taufe Nr. 1, von
1875 mit späterem Fuji.

Under bund stempel for H. C. Drewsen. Jf.
dåbsfad nr. 1.
Ske (jf. fig. 12), 1944, 17,5 cm med lige
skaft, afsluttet med kugle og korsprydet laf. På
underside tre stempler: mestermærke for CL(?),17
guardeinmærke for Johannes Siggaard og
Københavnsmærke for 1944.
Alterkande (fig. 13), 1951,23 cm høj. Den enkle
kande med lavt udbuget korpus, svungen hank og
korsprydelse på låget svarer nøje til dåbskanden
(jf. ndf.) og er ligesom denne skænket af Jørgen
Jørgensen Borup, daværende leder af Friskolen og
menighedens ældre historiker. Under bund med
graveret skriveskrift: »Sølv fra mindekranse(,)
smedet af Erling Borup Kristensen(,) bekosted
af J. Jørgensen-Borup 1951«. Endvidere årstalsmærke for 1951 og stempel for sterlingsølv.
†Alterkande (jf. fig. 18), o. 1875, af sort porcelæn
med guldkors.
Alterstager (jf. fig. 18), o. 1875, af messing,
skænket til kirkens indvielse af en privat giver,
35 cm høje. Syvstage, o. 1875, af messing, skænket
af tømrer Niels Sudermark og hustru, Mathilde;
49,5 cm høj.18 Fire † alters tager, o. 1900, antagelig
af træ, med sortstaffering og indskrifter i hvid
skriveskrift ses fig. 18.
Alterskranke, 1875, aflet buet forløb og med
lige balustre, prydet med skaftringe.19 Knæfald,
polstret med lysegråt klæde.
Døbefonte. 1) (Fig. 15), 1875, udført af gårdejer
Hans Nikolaj Henningsen i Bøvling, med yngre
fod, hugget o. 1960 som erstatning for †muret
fod af‘billedhugger Vestergaard i Lemvig’ (Eigil
Westergaard, jf. ndf.) 20 og bekostet af Nikolaj
Henningsen, Bøvling, en slægtning til oven
nævnte. Den 183 cm høje font, hvis diminutive
kumme har tværmålet 39 cm, er udført af grov
kornet granit i to nuancer, skaftet i grålig og
kummen i en mere rødlig sten. På kummen
er i fire felter indhugget følgende indskrift
med reliefmajuskler i middelalderstil: »Bøvl/
Sogn/ Frim/ 1875«. Midlertidigt placeret i
kirkehaven.20 Nu i våbenhuset, tv. for indgangen.
2) (Jf. fig. 16), o. 1900, aflys bornholmsk granit.
Den 92 cm høje font (kummens tværmål er 68
cm) er hugget i ét stykke i romansk stil af De
forenede Granitbrud, Bornholm; tovsnoning
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om skaftet og ved den korssmykkede kummes
mundingsrand, der øverst har krans af tilspidsede
blade. Fonten, der tidligere stod henholdsvis i
den bornholmske Valgmenigheds første †kirkesal,
»Bethania« i Åkirkeby, og efterfølgende kom til
†Valgmenighedskirken i Rønne (siden i Neksø),21
blev 1979 skænket til kirken, som anført på
metalplakette på plintens fod i fordybede versaler:
»Gave 1979 fra Bornholms Valgmenighed«.22
Placeret midt for alterskranken.
(†)Døbefont, o. 1890, af træ. Den ottesidede
font, der anskaffedes samtidig med etableringen af
kirkens trægulve (s. 865),20 har profileret fod, højt
skaft med rundbuede fyldinger og sammensat
kumme med udbuget, riflet underparti. Staffering
af mørkebrun, okkerrød og blå med forgyldning af
profillister og stjerneudsmykning på skaftringen.
På pulpituret.
Dåbsfade. 1) (Fig. 14), 1875,31,5 cm i tværmål,
af sølv. Glat med indskrift i skriveskrift på fanen:
»Herrens Röst er over Vandet,/ Herrens Röst
med Aand og Liv/ Gud til Ære, Frimenigheden

Fig. 16. Døbefont nr. 2, o. 1900 (s. 872). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Taufe Nr. 2, um 1900.
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Fig. 17. Detalje af prædikestol med panelmalerier af
Nadverens Indstiftelse og Vandringen til Emmaus,
udført 1992 af Bodil Kaalund (s. 873). Foto Arnold
Mikkelsen 2007. — Detail von Kanzel mit Gemälden
über die Stiftung des Abendmahls und die Wanderung nach
Emmaus, von Bodil Kaalund, 1992.

i Bøvling til Gavn og Glæde.« Under bunden
med graveret skriveskrift: »Fra J. Hendriksen i
Kjöbenhavn 1875« og stempel for H. C. Drewsen. 2) Moderne, 43,5 cm i tværmål, af sølv. På
fanen dekoration af cirkelkors.
Dåbskande (fig. 13), 1954, 28,5 cm høj.
Under bunden med graverede versaler: »Sølv fra
menigheden(,) udført af Erling Borup Kristensen
1954(,) bekosted af J. Jørgensen Borup«. End
videre fire stempler: 925 S og Sterling, mester
mærke: »Erling« for Erling Borup Kristensen og
årstal 1954.
Prædikestol (fig. 9,17), o. 1890, med panel
malerier, udført 1992 af Bodil Kaalund. Stolen, der
muligvis er udført af tømrer Peder Christensen
og kan være tilkommet nogen tid efter indvielsen
1875,20 har fire enkle arkadefelter mellem spinkle
hjørnesøjler, underbaldakin, hvilende på en
sekssidet støtte og opgang med snoede søjler samt
kugleprydet mægler. Stolen står i træets naturlige
farve, om end med en mørkfarvet patinering og
forgyldning af detaljer.
De fire arkadefelter er udsmykket med male
rier af Bodil Kaalund over temaet: »Kristus
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Fig. 18. Indre set mod øst o. 1900. Bøvling Lokalhistoriske Arkiv. - Inneres gegen Osten um 1900.

iblandt os«.23 Fra øst mod vest viser billederne:
Jesu Fødsel, Vandringen på Genesaret Sø, Nad
verens indstiftelse og Vandringen til Emmaus.
Udsmykningen er udført samme år som udgivel
sen af kunstnerens illustrationer i Bibelen (udg. af
Det danske Bibelselskab), og to af scenerne, Jesu
Fødsel og Vandringen på Genesaret Sø er nært
beslægtet hermed; for det førstnævnte motiv og
Nadverfremstillingen, jf. også bl.a. Lemvig Kirke
(s. 380).24 †Staffering. En ældre udsmykning af
panelerne havde motiver af blomster og kornaks
(jf. fig. 18).
Stolestader (jf. fig. 8-9), 1941, udført af Aksel
Løkke.25 De enkle bænke med lige afslutning
af gavlene og udtrækssæder er opstillet i blokke
henholdsvis i hovedskibet og korsarmene.Teglrød
bemaling med detaljer i sort. I forbindelse med

renoveringen 1999 fjernedes de to øverste
bænke.26 †Stolestader (jf. fig. 18), o. 1875, med
buet afslutning af gavlene, blev udskiftet o. 1907.27
Korbænke (jf. fig. 8-9), 1900-tallets første fjerdedel.
To par vinkelstillede bænke med rygpaneler
flankerer alteret.
To pengebøsser, o. 1900, i nygotisk stil (jf. fig. 8),
er ophængt på vestvæggen ved indgangen. Træ
med lakering og partiel teglrød bemaling.
Orgel (fig. 20), 1975, med syv stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen &
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Gedakt
8’, Spidsgamba 8’, Principal 4’, Rørfløjte 4’,
Spidsfløjte 2’, Mixtur II—III. Pedal: Subbas 16’.
Koppel M-P. Facaden, tegnet af orgelbyggeriet,
er 1992 dekoreret af Bodil Kaalund med motiver,
der tager udgangspunkt i B. S. Ingemanns »Lysets
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engel går med glans« og i øvrigt er inspireret
af det særegne nordvestjyske landskab.23 Ved
nordre korsarms østvæg. †Orgel, o. 1920,28 med
seks stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri
ved M. Sørensen. Disposition: Bordun 16’,
Principal 8’, Gedakt 8’, Salicional 8’,Vox Celeste
8’, Octav 4’; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk
aktion, bælgventilvindlade. En attrapfacade med
sølvbronzerede piber var opstillet i muråbningen
foran orglet. På vestpulpituret.
To salmenummertavler, 1941, udført af Ejnar
Løkke.25 Teglrøde med sort ramme og messingtal,
beregnet til ophængning. På søndre korsarms
østvæg og skibets nordvæg. †Salmenummertavler
(jf. fig. 18), med rundbuet øvre afslutning, sortstafferede og beregnet til påskrifter i kridt.
Præsterækketavle, udformet som salmenummertavlerne og antagelig samtidige hermed. På
skibets sydvæg.
Løse malerier og skulpturer. 1) (Fig. 19), portræt
af Jes Anton Jessen, 1925, signeret og dateret af
Niels Bjerre. 63×49 cm (lysmål), olie på lærred.
Fig. 20. Orgel, 1975, med malerier ved Bodil Kaalund
1992 (s. 874). Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Orgel,
1975, mit Gemälden von Bodil Kaalund 1992.

Fig. 19. Portræt af Valgmenighedens første præst, Jes
Anton Jessen. Maleri af Niels Bjerre, 1925 (s. 875).
Foto Arnold Mikkelsen 2007. — Porträt vom ersten
Pfarrer der Gemeinde, Jes Anton Jessen, Gemälde von Niels
Bjerre, 1925.

Portrættet, der signeret og dateret i nedre højre
hjørne: »N. B. 1925«, viser et brystbillede af
menighedens første præst, gengivet en face med
drejning mod venstre. Pastor Jessen, der har klare
blå øjne, gråhvidt hår og tætklippet skæg, er
iklædt sort jakke over hvid skjorte og grå vest.
Baggrunden i forskellige brunlige og gyldne toner
illuderer et åbent landskab mod en aftenhimmel.
Som fremhævet af Bjerre udførtes Jessens portræt
på opfordring af dennes svigersøn, direktør
Buhl.29 På søndre korsarms sydvæg. 2) (Fig. 21),
o. 1950,30 portræt af Niels Peter Chr. Nielsen,
udført af Hans Brygge og skænket 1983 af Erling
og Bente Kristensen, Smørpøth, 38,5×32 cm
(lysmål), olie på lærred. Portrættet, der ikke er
dateret, er signeret i nedre venstre hjørne: »Hans
Brygge« og viser et brystbillede, en face mod
højre, af kirkens anden præst, der 1892-1930
efterfulgte pastor Jessen. Kortklippet hvidt hår
og skæg, sortklædt med hvid flip og urkæde,
lys turkis baggrund. På rammens underkant
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måler 77,5 cm i tværmål, er udført af De Smithske
Klokkestøberier, Aalborg, som angivet i indskrift
med reliefversaler på halsen. To indskrifter i sam
me skrifttype på legemet angiver dels giverne, dels
to strofer fra N. F. S. Grundtvigs salme: »Kirken,
den er et gammelt hus« (Kalde paa gammel
og paa ung, mest dog paa sjælen træt og tung).
Ophængt i slyngebom af støbejern og klokkestol
af fyr. Erstattede den oprindelige *†klokke, en
skibsklokke af stål, der siden blev anvendt i
Thorsminde Kirke (Ulfborg Hrd.). I dag kasse
ret. En anden skibsklokke af malm (nu i No Kirke,
ligeledes Ulfborg Hrd.), der hidrørte fra det 1811
ved Thorsminde strandede engelske linjeskib, »St.
George«, var oprindelig tiltænkt kirken og havde
en bedre klang end den ‘skralre’ stålklokke. Dog
måtte den forkastes på grund af sin for store vægt
i forhold til det spinkle klokketårn.32
Fig. 21. Portræt af Valgmenighedens anden præst,
Niels Peter Chr. Nielsen. Maleri af Hans Brygge (s.
875). Foto Arnold Mikkelsen 2007. - Porträt des zweiten
Pfarrers der Gemeinde, Niels Peter Chr. Nielsen, Gemälde
von Hans Brygge.

messingplade med angivelse af givernes navne. På
nordre korsarms nordvæg. 3) Jesu Fødsel, 1969,
signeret og dateret af Hans Brygge, 42×45 cm
(lysmål), olie på lærred. På vestpulpituret. 4) Kors,
udført af Peder Løkke (1913-84), Trøjborg.20 Det
enkle korstræ, der er ophængt på nordvæggen,
har reliefdekoration med vedbenranker.
Belysning. Kirken har tre nyere messinglyse
kroner i barokstil, en større i skibet og to
mindre i hver af korsarmene; endvidere et antal
væglampetter af samme materiale. Af lysekro
nerne hidrører den ene af de to mindre antagelig
fra kirkens opførelsestid (jf. fig. 18) og var
skænket af menigheden, mens pastor Nielsen
(†1933) forærede den anden. Den største krone
er foræret af en af menighedens tidlige støtter,
proprietær P. H. Petersen (1834-1918) og hustru,
Vester Rysensteen. †Lysekrone. En hængelampe
til petroleumsbelysning ses fig. 18. Kandelabre (jf.
fig. 18), o. 1875. To høje, søjleformede kande
labre, anskaffet i forbindelse med kirkens ind
retning,31 flankerede tidligere altret.
Klokke, 1917, skænket af de unge i menigheden
ifølge indskrift på klokkelegemet. Klokken, der

KIRKEGÅRDSMONUMENTER
Før etableringen af kirkegården 1953 var det
eneste gravsted ved kirken pastor Niels Peter
Chr. Nielsens familiegravsted i kirkehaven, som
er bevaret nordøst for korgavlen tillige med en
række mindesten.
Mindesten, opstillet 1957 ved korgavlen i
anledning af 75-års jubilæet for menighedens
forsamlingshus.33 1) Mads Agger, Kjølhede. »Den
myndige varmhjertede leder da Bøvling Valg-

Fig. 22. Pastor Niels Peter Chr. Nielsens familiegravsted
i ‘kirkehaven’ (s. 876). Foto Hugo Johannsen 2007. —
Familiengrabstätte von Pastor Niels Peter Chr. Nielsen im
‘Kirchgarten .
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menighed stiftedes 1875«. Grålig natursten med
sortmalede versaler. 2) Marie og Jørgen Jørgensen
Borup. »Trofaste tjenere i skole og menighed
1896-1952«. Rødlig natursten med sortmalede
versaler.
Familiegravsted (fig. 22). 1) O. 1903, over Else
Nørgaard Nielsen, *1. jan. 1846, †21. juni 1903.
»Vort Liv er skjult med Kristus i Gud« Kol.
3,3. Hvid marmortavle med sortmalet antikva,
indfældet i grålig sandsten. 2) O. 1909, over
Valborg Eskildsen, *15. juni i Kjøbenhavn, †26.
marts i Bøvling. Rødlig granitstele med sortmalet
antikva. 3) O. 1933, over valgmenighedspræst N.
P. Chr. Nielsen, *25. nov. 1849, †6. aug. 1933
og hustruen Else Nørgaard Nielsen, *1. jan.
1846, †21 .juni 1903. Bautasten af rødlig granit
med sortmalede, fordybede versaler. Forneden
gentagelse af Pauluscitatet på hustruens oprin
delige gravsten. Ved foden af stenen er henstillet
en lille ‘marmorbog’ på hvis opslåede sider læses
med sortmalet antikva: »Minde over Fru Else
Nielsen, Præstekone i Dybe og Ramme fra 1881
til 1892«.
Den egentlige kirkegård præges af et meget
stort antal gravsten, udført i Torvald og Ejgil
Westergaards værksted i Lemvig (jf. s. 424 f.).34
Dette gælder også den skulptur, som møder den
besøgende inden for lågen, en stiliseret Kristusfigur
(fig. 23), som skal symbolisere menneskets stræben
opad mod det guddommelige. På fodstykket
læses i fordybede versaler »Støv og aand«, på den
modsatte side »1953«, årstallet for kirkegårdens
etablering. Tegnet af Ejgil Westergaard som
svendestykke og udhugget i gråblå Rønnegranit.
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ved Ivar Bentsen og Marius Pedersen (1916). — Bøvling
Lokalhistoriske Arkiv. Usigneret og udateret projekt til
tårn og våbenhus (Christian Kvisgaard, 0.1916).
Litteratur. Knud Thøgersen, Bøvling Valgmenighed
gennem halvtreds Aar. Et Mindeskrift, Holstebro 1925
(Thøgersen 1925); J. Jørgensen Borup, »Bøvling
Valgmenighed«, i Asger Højmark og Uffe Hansen,
De grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944,
338-49 (Jørgensen Borup 1944);Johs.Lumholt, »Bøvling
Valgmenighed.
Optegnelser
fra
dens
oprettelse
og tiden indtil aar 1930, samlet af friskolelærer J.
Jørgensen Borup, Bøvlingbjerg«, HaArb 1964, 5-60
(trykt også som monografi, Holstebro 1964; her:
Jørgensen Borup og Lumholt 1964); Nina Dahlmann
Olsen, »Seks Valgmenighedskirker. Kirker af Andreas
og Ivar Bentsen med udsmykninger af Joakim og Niels
Skovgaard«, Architectura, 8, 1986, 119-22 (Bøvling
Valgmenighedskirke); Jens Erik Jensen og Margrethe
La Cour Jensen, Bøvling Valgmenighed. Kirkens inventar
og udsmykning, uden sted og år (o. 1990; stencileret
manuskript), (Jensen og La Cour Jensen); Kurt V. Ander-

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
NM. Indberetninger. Hugo Johannsen 2007 (bygning).
Thomas Bertelsen, Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo
Johannsen og Heidi Maria Møller Nielsen 2007
(inventar og gravminder).
Tegninger. NM. Plan og facader (tryk) ved Egon
Aagaard 1997. — Danmarks Kunstbibliotek. To blade
(tryk) samt licitationsbetingelser (maskinskr.) til tårn

Fig. 23. ‘Støv og Aand’. Kirkegårdsmonument,
udført 1953 af Ejgil Westergaard. I baggrunden en af
kirkegårdens mange gravsten, udført i Torvald og Ejgil
Westergaards værksted, Lemvig (s. 877). Foto Hugo
Johannsen 2007.— ‘Staub und Geist’. Friedhofsmonument
von Ejgil Westergaard, 1953. Im Hintergrund einer der vielen
Grabsteine des Friedhofs aus der Werkstatt von Torvald und
Ejgil Westergaard in Lemvig.
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sen Poul Berg og Sv. Aa. Bülow (red.), — og det
blev

dagligdag.

Bøvling Valgmenighed gennem
Bøvlingbjerg 2000 (Andersen, Berg og Bülow 2000);

125

år,

Historisk indledning, bygningsbeskrivelse og grav
minder ved Hugo Johannsen, inventar ved Bir
gitte Bøggild Johannsen og Ole Olesen (orgel).
Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Oversættelse
til tysk ved Miriam Gebauer. Redaktionen afsluttet
2008.
1 Fremstillingen bygger til dels på J. Jørgensen Borups
redegørelse i Asger Højmark og Uffe Hansen, De
grundtvigske Fri- og Valgmenigheder, Odense 1944 (Jør
gensen Borup 1944), 338-49, spec. 342. Samme rede
gørelse danner grundlag for Jørgensen Borup og Lumholt
1964, spec. 27 ff. Senest er valgmenighedens historie
opsummeret i Andersen, Berg og Bülow 2000.
2
Jørgensen Borup og Lumholt 1964 27-29 med
specificeret byggeregnskab. Kirken i Sdr. Nærå havde
dog rundbuede vinduer; men ellers er lighederne
slående, og selv taggavlenes korsblændinger genfindes
i Bøvling. Også dimensionerne var nærmest identiske,
idet korets udvendige bredde begge steder er ca. 9 m
og afstanden mellem korsarmenes gavle ca. 14,5
m, jf. Niels Grønbech m.fl., Sdr. Nærå Valgmenighed
1875-2000, Ringe 2000,15 ff.
3 Andersen, Berg og Bülow 2000 46.1 Sdr. Nærå var den
vestre korsarm ganske kort, og det bemærkedes ved
omtalen 1875, at ‘langskib’ og tårn engang kan bygges
til, hvis det bliver nødvendigt. Før dette skete 1891, året
efter udvidelsen af søsterkirken i Bøvling, havde kirken
et våbenhus af bindingsværk foran den korte vestgavl,
jf. Grønbech 2000 (note 2) 15, 23 f. Det ottekantede
bindingsværkstårn i Bøvling kan også have fungeret
som våbenhus.
4
Pulpituret omtales i Ivar Bentsens projekt under
tømrer-, snedker- og glarmesterarbejdet som ‘det
gamle galleri’, der først skal nedtages, når tårngavlen
er muret op.
5 Andersen, Berg og Bülow 2000 33.
6 Det fremgår ikke af den eksisterende litteratur, hvornår
Ivar Bentsen fik opgaven overdraget, men ifølge den
detaljerede projektbeskrivelse var det forudset, at det
hele skulle stå fuldt færdigt til aflevering i 1916.
7
Tegningerne beror i Bøvling Lokalhistoriske Arkiv.
Projektet viser i øvrigt betydelige ligheder med tårnet
i Sdr. Nærå fra 1891, jf. Grønbech 2000 (note 2) 23 f.
8 Thøgersen 1925 45.
9 Projekttegningerne, som er signeret af Ivar Bentsen
og hans medarbejder ved Holbæk Bygmesterskole,
Marius Pedersen, er kun få år yngre end JensenKlints epokegørende nyfortolkninger af den hjemlige
murstensgotik med projekterne til nye kirker i
Skovshoved (1912) og Århus (1913), jf. Thomas
Bo Jensen, P. V Jensen-Klint, Kbh. 2006, 212 ff. Ivar

Bentsen var elev af og i en periode (1900-02) tillige
medarbejder hos Jensen-Klint, med hvis datter han
indgik sit andet ægteskab. For inspirationen fra JensenKlint og dennes tidlige projekter til Grundtvigskirken
og Tveje Års, jf. også Nina Dahlmann Olsen, »Seks
Valgmenighedskirker. Kirker afAndreas og Ivar Bentsen
med udsmykninger af Joakim og Niels Skovgaard«,
Architectura, 8,1986,120 f.
10 Jørgensen Borup 1944 343.
11 Andersen, Berg og Bülow 2000 83.
12 Jensen og La Cour Jensen 8-11.
13 Jensen og La Cour Jensen 12-13.
14 Jensen og La Cour Jensen 14.
15 Jf. Aksel Rode, Niels Skovgaard, Kbh. 1943, 287;
Dahlmann Olsen 1986 (note 9) 122; Ulla Kjær og Poul
Grinder-Hansen, Immanuelskirken,Viborg 1993,51 f.
16 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 29, der refererer
kirkens ældste rgsk. for fragtudgifterne (kr. 7,35), men
ikke nævner giveren. If. Andersen, Berg og Bülow 2000
25, der henviser til samme kilde, skulle Lucie Ingemann
selv (†l868) have skænket billedet, dvs. i givet fald via
et medlem af menigheden. Jf. også Thøgersen 1925 46.
17 Initialerne svarer til C. Linckes, hvis virksomhed
dog if. fortegnelsen, Stempler i dansk sølv 1890-2008
(www.nobelantik.dk; 7. jan. 2008) falder inden for
tidsrummet 1893-1937.
18 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 30 f.
19 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 29, anfører særskilte
udgifter til fragt af knæfaldets søjler.
20 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 31.
21 Andersen, Berg og Bülow 2000 81.
22 Jensen og La Cour Jensen 16.
23 Jf. Kristeligt Dagblad 24. sept. 1992.
24 Bibelen, København 1992,1809,1886. Om udsmyk
ningen i Lemvig og generelt om Bodil Kaalunds
kirkemalerier, der mht. landskabsgengivelserne ikke
mindst er præget af det nordvestjyske udgangspunkt,
jf. Jan Garff (red.), Kaalunds kirker, Kbh. 2000, spec.
58-61,70-75.
25 Jensen og La Cour Jensen 8.
26 Andersen, Berg og Bülow 2000 100.
27 Andersen, Berg og Bülow 2000 33.
28 Bygningsåret er anslået med udgangspunkt i orglets
opusnummer (nr. 252) i M. Sørensen, Horsens Orgel
byggeri. Katalog, Horsens 1923.
29 Jf. Poul Uttenreitter, Maleren Niels Bjerre, København
1949,34,142.
30 Portrættet synes udført efter et fotografi af pastor
Nielsen, gengivet i Jørgensen Borup 1944 344.
31 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 30.
32 Jensen og La Cour Jensen 4. Oplysningen om en
†klokke er venligst meddelt af Lars Froberg Mortensen,
Strandingsmuseet St. George,Torsminde.
33 Jørgensen Borup og Lumholt 1964 44.
34 ElofWestergaard, »Englen i Bøvling. Opstandelse på
en vestjysk kirkegård«, Fønix, 28,1, 2004, 3-10.
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Fig. 24. Luftfoto o. 1950 af kirken og friskolen set fra sydøst. Bøvling Lokalarkiv. — Luftaufnahme um 1950 von Kirche
und Freischule, Südostansicht.

DIE FREIKIRCHE VON BØVLING

Am 24. April 1875 wurde der Grundstein
flir Marie Kirke in Bøvlingbjerg gelegt. Das
Gebäude, welches man am 23. Oktober dieses
Jahres als Hort der neu gegründeten freien
Gemeinde
einweihte,
wurde
als
schlichte
kreuzförmige Backsteinkirche erbaut, gezeichnet
von Baumeister Jens Rasmussen aus Fünen und
ungefähr identisch mit dessen Freikirche in Sdr.
Nærå (1874).
1890 erfuhr die Kirche eine kleinere Westerweiterung durch einen Dachreiter anstatt
des ursprünglichen †Glockenturms aus Fachwerk. 1916-17 wurde ein Hauptumbau nach
Zeichnungen (Abb. 6-7) von Ivar Bentsen
durchgefiihrt. Die Westergänzung wurde durch
einen
monumentalen
Turm
mit
Treppenblendgiebeln ersetzt, und entsprechende Giebel
wurden den übrigen Kreuzflügeln des Gebäudes

hinzugefiigt. Gleichzeitig wurde die ganze Kirche
weiB gekalkt. Abgesehen von unbedeutenden
Instandsetzungen (Dach, Fußböden) hat das
Gebäude
das
Gepräge
vom
Hauptumbau
bewahrt. Als charakteristischer Exponent flir die
erneuerte Pflege der heimischen Backsteingotik
in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts
steht sie damit insbesondere mit der Architektur
P.V. Jensen-Klints in Verbindung (vor allem die
Grundtvig-Kirche in Kopenhagen).
Das älteste Inventar kam ebenso wie das
Gebäude durch private Schenkungen zustande
und ist dementsprechend von Schlichtheit
geprägt. Das ursprüngliche Altargemälde (Abb.
11)
stammte von Lucie Ingemann, während
eine erste Taufe (Abb. 15) von einem Mitglied
der örtlichen Gemeinde gehauen wurde. Den
Altartisch bildete eine Ladentheke, während
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eine frühere Schiffsglocke (1917 ersetzt durch
die jetzige Glocke) in dem zeitweiligen Turm
aufgehängt wurde. Die Altargeräte der Kirche
(Abb. 12-13), die immer noch verwendet werden,
umfassen Kelch und Hostienteller, 1866 und
1875, von Anton Michelsen, Kopenhagen, sowie
Oblatendose, 1875, von H.C. Drewsen. Seit der
Einweihung 1875 wurden mehrere der älteren
Gegenstände entweder ersetzt oder erneuert.
1907 wurde Niels Skovgaards Altarbild „Der
gute Hirte“ (Abb. 10) angebracht, während die
Taufe durch andere abgelöst wurde, jeweils um
1890 und 1979 (Abb. 16). Die Kanzel (Abb. 9,
17), die möglicherweise erst in der Zeit nach

der Einweihung hinzukam, wurde 1992 mit
Gemälden von Bodil Kaalund geschmückt, die
auch die Fassade der Orgel (aufgestellt 1975,
Abb. 20) dekorierte. Weiterhin an der Ausstattung der Kirche erwähnenswert sind Gemälde
ihrer ersten Pfarrer, Jes Anton Jessen und Niels
Peter Chr. Nielsen (Abb. 19, 21), von 1925 und
um 1950 von Niels Bjerre und Hans Brygge.
Der Friedhof, der 1953 angelegt wurde, nachdem
die Mitglieder der Gemeinde zunächst auf dem
Friedhof von Bøvling (S. 815ff) begraben wurden,
ist von mehreren Grabsteinen von Torvald und
Ejgil Westergaard (Abb. 23) geprägt.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2009. – Die Kirche, Südostansicht.

flynder kirke
skodborg herred
Kirken (»Flundæræ«) er tidligst nævnt o. 1350 i Ribe
Oldemoders kirkeliste, hvor den var ansat til 4 skilling
sølv.1 I tidsrummet 1495-1512 blev flere enge, gårde
og byggesteder i sognet overdraget til kirken, heriblandt Flynder Kirkeenge.2 En række af disse transaktioner skete fra Bækmark, som i middelalderen hørte
under Ribe bispestol og var beboet af dennes lensmand. Kirkens fortsatte nære tilknytning til Bækmark
og til hovedgårdens beboere afspejlede sig også i de
følgende århundreder, både i administrativ3 og materiel henseende (jf. inventar og gravminder).
1671 overgik ejerskabet til kirken fra kronen til det
af Henrik Ruse (Rüsensteen) oprettede baroni, Rysensteen (s. 813), der fra 1679 hørte under slægten Juul
(Juul-Rysensteen eller Juel af Rysensteen).4 Da baroniet ophævedes 1799, fulgte kirken fortsat Rysensteen,
indtil den daværende ejer, generalkrigskommissær Peter Severin Fønss til Løvenholm 1804 solgte den til

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Niels Schack på Bækmark.5 Allerede før 1809 synes
kirken at være overgået til sognemændene, idet kaldsretten dog fortsat tilhørte kongen.6
Kirken har fra gammel tid, dvs. i hvert fald siden
1556 (s. 813 f.), været anneks til Bøvling Kirke og overgik sammen med denne til selveje 1935.

Kirken er placeret på omtrent fladt land med
kun meget spredt bebyggelse i nærheden.7 Mod
nordøst skråner landskabet ned mod Flynder Å,
og mod nordvest afgrænses plateauet af et mindre
bækløb, der har skåret sig ned i terrænet. Nogle få
hundrede meter vest for kirken forløber landevejen fra Lemvig til Ringkøbing. En sidevej hertil
løber nord om kirkegården og passerer åen ved
Skidenbro.
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Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården hegnes
til alle sider af stendiger, der har gammel hævd, jf.
ndf.
†Hegn. Stadigt tilbagevendende poster i kirkeregnskaberne er omlægning af kirkedigerne; således var ti stenlæggere beskæftigede med dette
1586.8
Indgangene er placeret i vest, nord og øst. I vest
er en fodgængerlåge, der flankeres af murede, kalkede piller med afdækning af tagsten og lukkes af
hvidmalede trætremmefløje. En tilsvarende, men
bredere adgang i øst fungerer som tilkørsel til ligkapellet i kirkegårdens nordøsthjørne.9 Fra nord
er adgang til kirkegården ad en låge, der fremtræder som et brud i diget og lukkes af tre gitterfløje
af smedejern. Denne låge har efter 1940 afløst
en smal låge med murede piller svarende til de
øvrige.
†Indgange. Af regnskaberne fremgår, at kirkegården havde en port i vest og tre stetter; en her
samt i øst og syd. Den østre stette omtales 1586,

hvor den tømrede indgang forsynedes med ny
låge og tag samt ny †kirkerist.8 Anskaffelse af mursten til stetterne 1608 må betyde, at en eller flere
af disse på dette tidspunkt var murede i stedet for
tømrede, om end de stadig havde tagbeklædning
af brædder.8 En søndre stette, der omtales 1614,
må være ny, da der blev lavet hul i diget til dens
opsætning.8 1630 præciseres, at den østre stette
skulle opmures af tegl, idet den gamle stette var
styrtet sammen. Stetten afsluttedes foroven med
et bueslag, idet der anskaffedes brædder til tagbeklædning og forskalling ved ‘stenloftet’.8 Den
murede port i vest repareredes sammen med stetten sammesteds 1637-38. Der indmuredes stabler og ophængtes ny fløj af brædder i porten,
mens stetten fik en ny †kirkerist. I alle tre stetter
opstilledes ‘kors’, formentlig drejekors.10 1639
lagde Hans blytækker bly på porten samt stetterne i vest og øst, ‘som ikke tilforn var bly på’.
Året efter kom turen til den søndre stette, der dels
blev opmuret af nyt af Peder Olufsen,Viborg, dels

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af H. G.Wegge og C.W. Balslöv 1818.Tegnet af Jørgen Wichmann. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Koret set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2009. – Chorwand, Nordostansicht.

blev tækket med bly. Til opførelsen anskaffedes
ud over nye mursten også murbrokker fra Lomborg og Ramme kirker til ‘at fylde inden i muren
med’.8 De murede stetter og porten repareredes
1648 af Peder Olufsen.8 1651 lagdes nye riste i
østre og vestre stette, og til alle tre anskaffedes træ,
kroge (stabler), hængsler, klinker og kramper til
låger, der må have afløst ovennævnte kors.8
Kirkegården har en lægivende træbevoksning
langs digernes inderside af røn, eg m.m. Korte
strækninger af stendige på kirkegården angives ligeledes at tjene som læ, dels vest for tårnet og dels
skråt forløbende og flankerende stien hen mod
våbenhusdøren.11

Bygninger m.m. på kirkegården. Et ligkapel opførtes 1965 i kirkegårdens nordøstre hjørne ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted.
Bygningen er af gule mursten med tag af røde
tegl og sort imprægneret træværk. Den indeholder ud over ligrum tillige toilet og fyrrum (jf. s.
894). Indtil dens opførelse stod i vestdiget syd for
lågen en kombineret †kloset- og redskabsbygning. I
forbindelse med reparationsarbejder 1641 købtes
tømmer i Lemvig til at gøre et †kalkhus af.8
Den gamle skole nord for kirkegården, på den
modsatte side af vejen, indrettedes 1978 til bolig
for graveren og med plads til dennes redskaber
m.m.12
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Fig. 4. Grundplan. 1:300. Målt af M. B. Fritz & Søn 1937-40, suppleret af Peter Duun og tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Grundriss.

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil der senere er føjet et senmiddelalderligt våbenhus ved norddøren samt et tårn i vest opført 1940 til afløsning for
en †klokkekam fra 1878. Kirkens orientering er omtrent solret.

Kirken er opført af granitkvadre over en enkelt
profileret sokkel på et dybtgående fundament af
rå kamp.13 Denne er skråkantet under koret og
de østligste 3,6 m af skibet, mens skråkanten er
suppleret med en svagt markeret rille under den
resterende del af skibet. Skiftet i sokkelprofil angiver formentlig et byggestop, der vel har ligget
nærmere triumfgavlen i det opgående murværk
end antydet i soklen. Væggene i kirkens indre er
af rå kamp. En kvader på skibets nordside (fig.
7) mellem våbenhuset og østhjørnet rækker på
usædvanlig vis over to skifter (3.-4. skifte over
soklen) med to symmetriske falsninger foroven
svarende til det øverste tilstødende skifte. Murværket synes overalt kraftigt omsat og med kun få
oprindelige detaljer. I kvadermurværket er indsat
to billedkvadre. I østgavlen i 9. skifte over soklen
syd for vinduet ses en kvader (fig. 5) med en fugl
omgivet af et cirkelslag, der flankeres af parallelle
linjer ved kvaderens ender.14 En anden kvader

(fig. 6) over norddøren med et fremspringende,
nærmest halvkugleformet mandshoved, 16×20
cm, er synligt fra loftsrummet.15
Døre og vinduer. Kirkens norddør er bevaret i brug,
men udvidet ved restaureringen 1940. Vangerne
er sat af kvadre, de vestre står på oprindelig plads,
mens de østre blev nedtaget og genopstillet længere mod øst ved dørens udvidelse fra 95 cm til
125 cm i bredden. Samtidig blev den oprindelige,
glatte, trapezformede overligger udtaget og erstattet af pudset murværk på jernbjælker; overliggeren
måler 140×50 cm.16 Døren, der i indvendig murflugt målte ca. 120 cm mod nu 145 cm, har anslag
25 cm inden for den ydre murflugt og vangerne er
kun ganske let smigede. Den tilmurede (†)syddør
er markeret udvendig som niche og indvendig ved
fuger trukket i væggens puds. Da den har omtrent
samme brede både ude og inde, 120-123 cm, må
døren have haft både udvendige false og anslagsfalse mod det indre. Et tympanon, i form af et noget fladt bueslag (fig. 57), er nu indmuret i tårnets
vestmur, men henlå tidligere i det østre kirkegårdsdige. Den nuværende bredde er ca. 100 cm, men
10-15 cm af den højre side synes afbrudt. Tympanonet bærer et nu kraftigt forvitret relief, der viser den korsfæstede Kristus mellem to rundbuede
arkader, et motiv, som findes ganske tilsvarende i
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Fig. 5-6. 5. Billedkvader i korets østgavl (s. 884). 6. Kvader over skibets norddør med menneskehoved (s. 884). Foto
Mogens Vedsø 2009. – 5. Bildquader in östlicher Giebelwand des Chores. 6. Quader mit Menschenkopf über der Nordtür
des Schiffes.

Rom Kirkes sydportal (s. 775). Det har uden tvivl
siddet i syddøren, hvor bredden harmonerer med
en anbringelse på de fremspringende anslagsfalse,

og er trukket et stykke tilbage i forhold til ydre
murflugt. Tympanonet må have været omsluttet af
et udvendigt rundbuestik, af hvilket der nu ikke

Fig. 7. Udsnit af kvadermurværk i skibets nordside med en falset kvader (s. 884). Foto Mogens Vedsø 2009. – Ausschnitt aus Quadermauerwerk in der Nordseite des Schiffes, ein Quader mit Falz.
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a

b

c

d

e

Fig. 8a-e. Opmålinger før restaureringen 1940-42, 1:300. a. Længdesnit set mod nord. b. Snit af skib og våbenhus set
mod vest. c. Tværsnit af koret set mod vest. d. Tværsnit af våbenhuset. e. Plan. Målt og tegnet af M. B. Fritz & Søn
1937. – Vermessungen vor der Restaurierung 1940-42. a. Längsschnitt gegen Norden. b. Schnitt des Schiffes und Vorhauses
gegen Westen. c. Querschnitt des Chores gegen Westen d. Querschnitt des Vorhauses. e. Grundriss.
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Fig. 8f-i. Opmålinger før restaureringen 1940-42, 1:300. f. Opstalt af sydfacaden. g. Opstalt af nordfacaden. h.
Opstalt af vestfacaden. i. Opstalt af østfacaden. Målt og tegnet af M. B. Fritz & Søn 1937. – Vermessungen vor
der Restaurierung 1940-42. f. Aufriss der Südfassade. g. Aufriss der Nordfassade. h. Aufriss der Westfassade. i. Aufriss der
Ostfassade.
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er spor. Døren er tilmuret med genbrugte kvadre,
der stammer fra restaureringen (jf. ndf.). Af de oprindelige vinduer er kun korets østre bevaret, om
end delvis genskabt ved restaureringen 1940; før
denne var vinduet ikke at spore i det ydre. Det
smigede rundbuede vindue, 67×147 cm, i lysningen 20×70 cm, overdækkes af en monolitoverligger, der før 1940 var indsat i syddørens tilmuring
(jf. fig. 8f, 9), mens den ligeledes monolitte sålbænksten formentlig er fundet ved udgravning i
korgulvet foran alteret.17 Yderligere et vindue spores indvendigt i koret over det nuværende sydvindue og forskudt en smule mod øst i forhold til
dette. I pudsen er den østre del af bueslaget og det
øverste af den tilhørende vange markeret; bredden
synes noget større end østvinduets. Endelig sporedes 1937 et vindue indvendig i skibets nordside
øst for døren. I våbenhusets østmur tæt på gavlen
er indvendig indsat en monolitoverligger fra et smiget, rundbuet vindue, bredde 60 cm, i lysningen
20 cm.Yderligere en vinduesoverligger er tidligere
registreret ved Fåre Mølle.
Kirkens indre har ingen bevarede oprindelige detaljer. Den nuværende korbue er en rekonstruktion,

i tegl, af den oprindelige, af hvilken nordre vange
registreredes ved udgravninger i gulvet 1937 (fig.
53). Forud for restaureringen konstaterede arkitekt
M. B. Fritz øst for norddøren en nu udslettet ‘indbuling’ i murværket, der muligvis var forårsaget af
opstillingen af et vievandskar (jf. s. 904). Både kor
og skib overdækkes af flade gråmalede bjælkelofter.
Ingen af kirkens taggavle er bevarede. Korets østgavl ommuredes 1809, triumfgavlen er formentlig forsvundet ved korbuens ombygning 1590, og
de sidste rester af vestgavlen forsvandt formentlig
ved opførelsen af det nuværende tårn (jf. ndf.).
Senmiddelalderlige tilføjelser. Ud for norddøren
er et våbenhus, der er opført af røde munkesten
i munkeskifte over kun ganske få synlige, små
syldsten. Flankemurene, der afsluttes foroven af
tre skifter høje trappefriser, brydes begge af sekundært indsatte rundbuede vinduer. Døren i den
glatte gavl er udvidet ved restaureringen 1940.
Bevaret er kun den indvendige fals med fladbuet
afslutning foroven.Ved restaureringen borthuggedes anslagene og den dertil hørende rundbuede
øvre afslutning. Dørens ydre var allerede tidligere
ændret ved indsættelse af en vandret afdækket

Fig. 9. Skibet set fra syd. Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Das Schiff, Südansicht.
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Fig. 10. Kirken set fra nordvest. Ældre postkort (o. 1900). – Die Kirche, Nordwestansicht.

fløjdør. Våbenhusets indre overdækkes af et fladt
træloft med synlige bjælker. I forbindelse med
projekteringen af restaureringen 1940 fremførtes
forslag om at erstatte loftet med en beklædning
på spærenes underside for at frilægge norddørens
overligger og den derover siddende billedkvader,
men forslaget blev ikke gennemført.18
Et †tårn, der formentlig var senmiddelalderligt,
blev nedrevet 1807.19 Forud for opførelsen af det
nuværende tårn 1940 fremgravedes spinkle fundamentsrester af tårnets tre frie sider.20 Af senere
omtaler af reparationer af blytag og murværk (s.
892 og 894) fremgår, at tårnet havde gavle i nord
og syd. Tårnrummet var forbundet med skibet af
en rundbuet åbning, der var brudt gennem den
oprindelige vestgavl. Buen tilmuredes ved tårnets
nedrivning, men blev genåbnet ved opførelsen af
det nuværende tårn. I indberetninger til biskop
J. Bloch nævnes, at tårnet omkring 60 år tidliFig. 11. Udsnit af kirkens våbenhus set fra nordøst. Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Ausschnitt vom Vorhaus der
Kirche, Nordostansicht.
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gere (dvs. o. 1708) blev gjort tre alen lavere, efter
at en kraftig storm havde beskadiget det.21 1806
nævnes, at tårnet var meget brøstfældigt;22 endnu
midt på året 1807 udførtes der reparationsarbejder på det, da det fik en ny adgangstrappe, men
kort efter må det være blevet nedrevet.23
Eftermiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Den
frem til restaureringen 1940 bevarede †korbue (jf.
fig. 16) var resultat af en ændring 1590, hvor murermesteren nedtog ‘briksdøren’ og gjorde den
bredere. Til formålet anskaffedes mursten fra Viborg, ‘lim’ (kalk) og mursand; de tre samtidig indkøbte spær fra Lemvig til »overhuelling« skulle
sandsynligvis anvendes til en skabelon ved opmuringen af den nye bue.8 Den noget affladede
rundbue spændte omtrent i korets fulde bredde
og havde to skifter høje kragbånd, et forneden
afrundet skifte over et glat. Søndre vange og den
nederste tilstødende del af bueslaget var skråt afhugget mod vest,24 formentlig for at levne plads
til en tidligere opstilling af opgangen til prædikestolen (s. 905).
Kirkens nuværende, fladrundbuede vinduer, et
i korets og fire i skibets sydside, samt et i korets

nordside, er indsat i løbet af 1600-tallet (sml. s.
893), dog er det vestligste, der frem til restaureringen 1940 var spidsbuet, først gennembrudt
1891.25 Et nu tilmuret fladrundbuet (†)vindue i
skibets nordside er formentlig fra 1624.Vinduernes nuværende udformning skyldes restaureringen 1940, hvor de af tegl murede og pudsdækkede vanger og stik fornyedes af granit. Vinduernes trækarme har samme udformning som før
restaureringen med i alt fire rammer og en flad,
kurvehankbuet lynette under stikket.
†Klokkekam. Som afløser for det nedrevne
†tårn opførtes 1878 en klokkekam (fig. 8-10,
14), der var tegnet af kongelig bygningsinspektør L. A. Winstrup. Kammen, der var opmuret af
tegl, blev båret af en underbygning med to dybe
spidsbuede nicher over hinanden, den nedre med
et rundbuet vindue til skibet og den øvre med en
mindre lysåbning til skibets loftsrum. Underbygningen, hvis nedre del var lidt bredere og mere
fremspringende end den øvre, afsluttedes med en
dobbelt savtakfrise og en fremspringende falsgesims. Herover rejste den kraftige kam sig med
let tilspidsede åbninger mod øst og vest samt

Fig. 12. Opmåling af koret, plan, snit og opstalter 1:300, med udkast til projekteret dør på nordsiden (s. 891). Målt
og tegnet af Frits Uldall 1901. – Vermessung des Chores, Grundriss, Schnitt und Aufrisse, mit Entwurf für projektierte Tür
an der Nordseite.
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Fig. 13. Projekttegning til †klokkekam ved skibets vestgavl (s. 890). 1:150. I midten alternativ udformning
af øverste niche med foreslået adgang til skibets loft. Tegnet af L. A. Winstrup 1877. – Projektzeichnung für
†Glockenkamm an der westlichen Giebelwand des Schiffes. In der Mitte alternative Ausformung der obersten Nische mit
Vorschlag für Zugang zur Decke des Schiffes.

et sadeltag, der på toppen prydedes af et støbejernskors. I Winstrups projekt var klokkebygningen yderligere beriget med cirkelblændinger på
fronten og siderne (fig. 13), men disse bortfaldt
ved opførelsen. Oprindelig fremstod den i blank
mur mod skibets hvidkalkede vestgavl, men senere blev også kammen kalket grundet teglmurværkets tiltagende forfald. Klokkekammen blev
nedrevet 1940 til fordel for et nyt tårn.
Ved et kirkesyn 1900 fremførtes ønske om
yderligere en adgangsdør på kirkens nordside;
hermed mentes formentlig skibets nordside, idet
synets medlemmer i stedet anbefalede en placering i koret.12 Et projekt hertil (fig. 12) udarbejdedes året efter af Frits Uldall, men effektueredes
ikke.

Det nuværende tårn opført ved kirkens restaurering i 1940 er af tegl og hvidkalket. 26 Et vindue
i sydsiden er udformet som skibets og anbragt
markant langt mod øst i facaden af hensyn til det
i tårnrummet opstillede orgel. Mellemstokværket
oplyses kun af en lille fladbuet glug i vestmuren.
Klokkestokværket har til hver side et stort fladrundbuet, falset glamhul. Tårnet har glatte gavle,
der kun brydes af en lille vandret overdækket lysåbning mod nord og syd. En vindeltrappe giver
adgang til mellemstokværket. Trappen er placeret
i et halvtagsdækket trappehus på tårnets nordside.
Indgang sker gennem en fladbuet dør mod vest.
Tårnrummet har fladt træloft med synlige
bjælker og forbindes med skibet af den genåbnede tårnbue fra det ældre tårn (jf. s. 889). Mel-
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Fig. 14. Kirkens vestgavl og †klokkekam fra 1877 (s.
890). Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Westliche Giebelwand der Kirche und †Glockenkamm von 1877.

lemstokværket, der er overdækket af et betondæk,
har forbindelse til skibets loftsrum.
Vedligeholdelse. En konstant tilbagevendende post
i kirkens regnskaber var kalkning. 1584 arbejdede
to murere med at kalke ‘kirke og mur’, til hvilket
formål der var indkøbt 10 tønder kalk fra Dau
bjerg.8 Større arbejder gennemførtes 1598, hvor
østgavlen ommuredes, tårnet og våbenhuset repareredes og kirken blev ‘sømmet’ (fuget) udvendig
og kalket indvendig. I murene indsattes to murankre.8 Reparationen af østgavlen viste sig kun
lidt holdbar; allerede 1613 måtte gavlen afstives
med fire stykker tømmer inde i kirken og to år
senere ommuredes den helt af Peder murermester, mens Albret smed i Lemvig leverede seks nye
ankre til gavlen.8 1639 skulle Peder murermester
udskifte ‘formolne’ mursten på tårnets søndre og
vestre side. Til formålet hentedes mursten i Vig,
kalk i Daubjerg og sand ved fjorden.8 Korets
sydmur og sydøsthjørne, ‘som stod på nederfald’,

måtte 1641 nedtages og genopsættes. Blandt materialerne nævnes bly ‘at sætte hugne sten udi’.27
En del af træværket i tårnet udskiftedes 1646,
hvortil Christen Solgaard i Holstebro leverede
egetræ til nagler, mens bjælker og brædder solgtes af Lauritz Skou i Funder.8 Murermester Peder
Olufsen i Viborg måtte 1648 fuge hele kirkens
sydside samt tætne ved skibets østgavl og tårnets
østmur, hvor der løb vand ind.8 Tårnets sydgavl
truede 1650 med nedstyrtning og ommuredes af
Christen murermester, der tillige indlagde murankre til sikring af gavlen. 1808 klagedes over, at
kirkens mure havde stor ‘brøst’, værst så det ud i
østenden, der var mestendels nedfalden.23 Skaden
udbedredes året efter, hvor der opmuredes en ny
gavltrekant på koret; året herfor er angivet ved
jerncifre i tagfodshøjde (fig. 3).
Restaureringen 1940. Et forslag til kirkens restaurering fremsattes 1937 af arkitekterne M. B.
Fritz & Søn, Århus. Forslaget godkendtes, efter at
et samtidigt fremført ønske fra menighedsrådet
om flytning af kirken til Bækmarksbro var afvist
af Nationalmuseet. Arbejdet påbegyndtes 1940
og samtidig besluttedes det at erstatte L. A. Winstrups klokkekam med en genskabelse af det 1807
nedrevne tårn. Ved restaureringen omsattes store
dele af kvadermurværket, vinduerne reguleredes
og den østre gavltrekant nymuredes (fig. 15). Indvendig genskabtes den oprindelige korbue. En i
tårnbuens nordre vange indsat marmortavle med
indskriften »Soli Deo Gloria« (Gud alene æren)
indsattes ved restaureringen som dække for et
‘grundstensdokument’.
Kirkens ydre fremtræder uændret siden restaureringen med blanke kvadermure, mens østre
gavltrekant, våbenhuset og tårnet er hvidkalket.
En murmæssig istandsættelse af såvel den kvadersatte sydfacade som det kalkede murværk i østgavlen, våbenhuset og tårnet fandt sted 1984-85.
Et pikstensbrolagt fortov langs kirkens mure blev
lagt 1876. Mod syd og vest erstattedes dette 1924
af et støbt †glacis af cement.12 Efter restaureringen
1940 er atter brolagt hele vejen rundt om kirken.
Gulvene hidrører fra restaureringen 1940. I koret
samt skibets midtergang er lagt gullige og flammede munkesten, mens gulvet i stolestaderne er
af kork.
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Fig. 15. Kirken under restaurering 1940, set fra sydøst. Foto M. B. Fritz & Søn 1940. – Die Kirche während der Restaurierung 1940, Südostansicht.

†Gulve. Koret synes 1590 at have fået trægulv,
idet der nævnte år anskaffedes 10 ‘fodtræer’, vel
strøer, af eg til gulvet.28 1653 indkøbtes mursten
fra Gudum Kloster, som Christen murermester
brugte til reparationer af gulvene. Gulvet i våbenhuset blev lagt af nyt, og de slidte sten i et trin
foran alteret blev hævet.8 Frem til restaureringen
1940 var korets gulv af træ på tværgående strøer
(fig. 53).
†Vinduer. Et nyt vindue, der 1584 blev indsat
i kirken, kan kun have været af ringe størrelse,
da der kun gik et ½ pd. stål til dets vindjern.8
En glarmester fremstillede 1598 to vinduer til
kirken.29 To nye vinduer, til hvis fremstilling der
var medgået mere end 2 pd. bly, indmuredes i
kirken 1615.8 1624 indsattes to vinduer i kirkens nordside. Anskaffelsen af en større mængde
mursten til formålet viser, at der næppe tidligere
har været vinduer på dette sted. Til vinduerne
anskaffes jern til vinduesstænger, otte skiver glas
til ruder samt tin, vel til sammenlodning af bly-

sprosserne.8 1646 sattes nyt glas i to vinduer på
kirkens sydside af Børge (evt. Birger) glarmester, 10 ruder i det store ved alteret og fire i
det lille ved prædikestolen.8 I tilknytning til den
1878 opførte klokkekam indsattes to vinduer i
vestgavlen (jf. s. 890). Af et ekstraordinært syn
udført nævnte år fremgår, at de indsatte støbejernsstel ikke var i overensstemmelse med arkitektens tegninger og derfor skulle udskiftes,
hvilket blev gentaget året efter.12 Et vindue i
skibets sydside nær vestenden indsattes 1891 til
belysning af pulpituret og arealet herunder.25
Det udstyredes med et spidsbuet støbejernsstel,
men ombyggedes 1940 i lighed med kirkens
øvrige vinduer og forsynedes med en tilsvarende trækarm.
Tagværker. Korets og skibets tagværker, hhv. 7
og 16 fag, er senmiddelalderlige af eg med talrige
fornyelser af fyr. Hvert fag har to hanebånd og
et par korte spærstivere. Våbenhusets tagværk er
hovedsagelig af fyr med et enkelt hanebånd.
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Fig. 16. Interiør mod øst før hovedrestaureringen 1940-42 (s. 892, 896). Foto Einar V. Jensen 1937. – Inneres gegen
Osten vor der Hauptrestaurierung 1940-42.

Dendrokronologiske undersøgelser. 2008 er udtaget
boreprøver fra egetømmeret i skibets tagværk,
som angiveligt opsattes i perioden 1448-62 og
siden kun er påvist udbedret med fyr.30
†Tagværker. I tårnet forbedredes tagværket 1646
med hanebånd, skråbånd og stivere af Villads
tømrer fra Sinkbæk.8
Tagbeklædning. Koret og skibets tage er tækket
med bly, der senest er omlagt 1988 af blytækkerfirmaet Stoffregen, Struer,31 mens tårn og våbenhus er hængt med røde vingetegl.
†Tagbeklædning. Kirkens blytage krævede hyppige reparationer. 1595 indkøbtes bly i Lemvig
samt ‘deller’ (planker) til nye sugfjæle til tårnet.
Atter 1608 måtte der omlægges en del af tårnets
bly, og året efter blev våbenhuset lagt med sten.
1615 blev kirkens tækkearbejde udført af Jens
blymester. 1646 omstøbte og oplagde blytækker
Jens Hansen en del af taget på kirkens sydside af
både nyt og gammelt bly, og året efter udførtes

tilsvarende arbejde med hele tårnets østside.8 I
forbindelse med en tagomlægning, muligvis ved
restaureringen 1940, bevaredes to blyplader med
støbte årstal, henholdsvis 1842 og 1846.32
Opvarmning. 1940 etableredes opvarmning af
kirken ved en †kalorifer til afløsning af nedennævnte ovn. Anlægget var oprindelig tænkt placeret i den samtidig fremgravede gravkrypt midt
i koret, men den endelige placering blev en kalorifergrav i skibets nordvesthjørne med skorsten
op gennem tårnets østmur. 1965 erstattedes kaloriferen af et luftvarmeanlæg med oliefyret kedel
i det da nyopførte ligkapel i kirkegårdens nordøsthjørne. Varmen fremførtes herfra gennem en
støbt kanal via våbenhuset til den gamle placering i skibet. †Kakkelovn. 1885 opsattes i korets
sydvesthjørne en ovn (fig. 16), der hvidmaledes
som væggene, og skorstenen førtes op til skibets
rygning ved overgangen til det lavere kortag (fig.
15).12
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Fig. 17. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kircheninneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. En række af kirkens middelalderlige inventargenstande er endnu bevaret. Fra den ældste tid hidrører antagelig alterbordspladen af granit med udsparing
til helgengrav og fragmenter af en romansk døbefont,
ligeledes af granit. Senmiddelalderlige er dels den nuværende døbefont, et usædvanligt importarbejde af
belgisk marmor (Namur), formentlig rekvireret på initiativ af Ribe bispestol, dels korbuekrucifikset, der dog
snarere er udført af en lokal mester.
I det tidsrum, hvor Thomas Maltesen Sehested på
Bækmark var kirkeværge (o. 1590 -1607),8 blev kirken
rigt udstyret med inventar, hvoraf meget endnu er bevaret. Blandt nyanskaffelserne er alterstagerne (1598),
altertavlen (1600), formentlig udført af den flittige
lokale mester, Kristen Spend fra Lemvig, alterbordspanelet (1600) og et par af herskabsstolene (o. 1600).
Som angivet på en nu overmalet staffering blev de
sidstnævnte netop udført til Thomas Sehested og hans
hustru, Anne Lunge. Også kirkens stolestader, hvoraf
endnu enkelte ældre dele er bevaret, hidrører ligesom
to yngre herskabsstole antagelig fra tiden o. 1600 eller
fra århundredets første halvdel. Den enkle prædikestol

med tilhørende himmel stammer fra 1630-31. Begge
dele blev 1637 stafferet af Jacob maler ‘selvanden’, antagelig de to Ribemalere, Jacob van Meulengracht og
Jacob Bartholomesen. Maleren og hans medhjælper
udsmykkede samtidig altertavlens ‘himmel’ og de to
herskabsstole, der nu fik anført nye ejernavne i stedet
for de ældre, refererende til den senere ejer af Bækmark, Birgitte Brahe (†1653) og til hendes to afdøde
ægtemænd, Niels Sehested (†1627) og Johan Caspar
von Reibnitz (†1635). 1652 anskaffedes dåbsfadet, der
dog er uden påskrifter, og samtidig, o. 1650, opsattes
et pulpitur, der ifølge en yngre tradition var udført til
ejerne af Nørre Holmgaard, hvorunder annekskirken
Møborg hørte (s. 931). Kirkens alterkalk med tilhørende disk blev o. 1665 skænket af et senere slægtled,
Niels Kaas (1o g.m. Øllegaard Sehested, datter af de to
førstnævnte) og hans anden hustru (fra o. 1665), Anna
Helvig von der Wisch (jf. også †alterklæde, skænket af
Niels Kaas og Øllegaard Sehested 1655). En erindring
om det midlertidige tilhørsforhold til Rysensteeen er
altertavlens bemaling fra 1703, bl.a. med våbenskjolde
for Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen.
Bortset fra pengeblokken, der antagelig hidrører fra
1700-tallet, er det bevarede kirkeinventar i overvejende
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grad præget af de følgende århundreder. En beretning
1791-92 gav da også en mistrøstig fremstilling af status.
Meget var forfaldent ‘og en del rent borte’, bl.a. prædikestolshimlen og dele af selve stolen.33 1810 renoveredes alterkalken med et nyt bæger af Matz Christensen,
mens en ældre klokke udskiftedes 1832.Vigtige nyanskaffelser fra århundredets anden halvdel er altermaleriet af C. A. Schleisner, udført 1874, og det daværende
pulpiturs malede udsmykning, udført 1892 af Kristen
Bjerre. Fra 1900-tallet og begyndelsen af dette århundrede stammer flere nyanskaffelser, heriblandt syvstage
(1918), alterkande, ske, nadverskål og to af kirkens lysekroner (o. 1925).Ved kirkens hovedrestaurering 194042 opsattes bl.a. en ny alterskranke. Siden er tilkommet
oblatæske (1963), dåbsfad og -kande (1971), lysekrone
(1976), klokke (1980), orgel (1997), vægmaleri (2001)
og 2003-06 to nye messehageler.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet fremtræder farvemæssigt endnu i dag i store træk som et resultat af den gennemgribende hovedrestaurering 194042. Ved restaureringen blev de ældre farver på hovedinventarstykkerne rekonstrueret af Einar V. Jensen
på grundlag af ældre spor. I en udateret og usigneret
rapport fra tiden umiddelbart (o. 1937) forinden, formentlig fra de ansvarlige for hovedrestaureringen, arkitekt M. B. Fritz & Søn, Århus, tegnedes et illustrativt
billede af kirkerummets daværende tilstand, præget »af
lange Tiders Fattighed og Forsømthed«.34 Farvemæssigt dominerede den »snavsede brune Farveløshed«,
dvs. den egetræsstaffering, som var tilkommet 187576,12 dog sat i kontrast af de pudsede lysekroner. Ellers
syntes alt »magtesløst og forstemmende«, stoleværket
forekom lige så spartansk, som det var 200 år tidligere,
og klokken truede ligefrem med at ringe sig selv og
murværket i grus! Fritz’ gennemgribende ombygning
af kirken, bl.a. med opførelsen af en smallere korbue
og et nyt tårn, fik samtidig vigtige konsekvenser for
selve rumindretningen, hvor bl.a. alterbordet fremrykkedes i koret, prædikestolen anbragtes ved skibets
sydøsthjørne, og panelværket i det daværende pulpitur
omdannedes til facade for orglet, der nu blev placeret
på gulvet i det nye tårnrum.
Om ældre istandsættelser er kun begrænsede oplysninger. Det er således uvist, hvorvidt nyopmalingen
1703 af altertavlen under Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen eller Christian de Lindes donation
1747 af en †alterskranke var ledsaget af andre inventarforbedringer. 1844 og 1848 opmaledes prædikestol
og altertavle, en staffering, der dog 1875-76 erstattedes
af den ovennævnte brune egetræsbemaling.

Alterbord (fig. 18, 58), genopført 1940-42 i et blan
dingsmateriale af granit, kalksten og mindre tegl
brokker (munkesten), 177×111 cm, 104 cm højt,
62 cm fra østmuren. Den middelalderlige alter-

bordsplade, hvorpå der er lagt en nyere plade af
træ, har skråkantprofil og udsparing til (†)helgengrav. Dækpladen konstateredes 1940 genanvendt
som fyldmateriale i korets østvindue.35 Før hovedrestaureringen var bordet placeret umiddelbart op mod østmuren. Ved ændringen, der allerede anbefaledes 1862, 12 indføjedes et skab i
bordets bagside.
De tre sider dækkes af panelværk, hvoraf forsidens med tre arkadefag med kannelerede pilastre
og bladornamenter i buesviklerne hidrører fra
1600, mens kortsidernes enkeltarkader samt øvre
profil- og fodlister er tilføjet ved restaureringen.
Panelerne er sortmarmorerede. Som anført i kirkeregnskaberne indkøbtes 1600 træ (savdeller) til
at beklæde alteret, og panelerne blev samtidig bemalet.8 Nyere alterdug af lærred med korsmønstret kniplingsbort.
†Alterklæder. 1766 omtales et alterklæde af rødt
fløjl (‘plys’) med frynser og ‘sølvtakker’ (vel kniplinger) samt våbner og initialer af sølv med forgyldning for Niels Kaas Sehested (»N:K:S«) og
Øllegård Sehested (»Ø:S«); herunder var årstallet
1655.36 1842 påmindedes kirken om anskaffelsen
af det lovbefalede alterklæde af rødt silke, fløjl eller klæde;37 dette skete tilsyneladende 1843-44;38
dog anbefaledes en nyanskaffelse atter 1856-57.39
1888 erhvervede man et nyt klæde af rødt silkefløjl med kors og kanter af guldgaloner. En grøn
shirtingspresenning til beskyttelse af det nye klæde indkøbtes 1893.12 Klædet fornyedes 1927 (jf.
fig. 16).12 Alterduge. Omtalt 1811 som ‘ringe og
smudsig’.40 Fornyet 1820.41
Altertavle (fig. 18-21), 1600, med staffering fra
1703, ifølge påskrift på predellaen bekostet af
Gregers Daa og hans hustru, Jeanne Marie Rüsensteen, samt altermaleri fra 1874, signeret af C.
A. Schleisner.
Tavlen er arkitektonisk opbygget med stor- og
topstykke, begge dele med sidevinger, formet som
rulleværkskartoucher, alt på fodstykke. Storstykket er tredelt og flankeres af kraftige korintiske
søjler med kerubhovedsmykkede prydbælter; de
flankerende sidevinger har øverst fuglehoved og
i midten hvirvelroset, hvorfra hænger frugtsnore.
Over et sammensat bjælkeværk, på hvis endestykker står pyramideformede opstandere (sekundæ-
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Fig. 18. Altertavle, 1600, med staffering, bekostet 1703 af Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen, samt storfelt,
udført 1874 af C. A. Schleisner (s. 896). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altar, 1600, mit Bemalung von 1703 und
Hauptfeld, gemalt 1874 von C. A. Schleisner.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 19. Altermaleri, udført 1874 af C. A. Schleisner
(s. 898). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altargemälde,
gemalt, 1874 von C. A. Schleisner.

re), hæver topstykket sig, kronet af en diminutiv
trekantgavl med tandsnitprydelse og flankeret af
hermer, karakteriseret hhv. som en kvinde (syd)
og mand (nord). De fantasifulde sidevinger har

ligesom storstykkets vinger udskårne hvirvelrosetter. Postamentet, der ligeledes er tredelt, har
fremspring, smykket med løvehoveder med ring
i flaben, og har under hjørnerne hængekugler,
begge ligeledes sekundære. Drejede søjler med
kraftig entasis, begge antagelig yngre end selve
tavlen, understøttede tidligere hjørnepartierne
(fig. 16). I dag på loftet.
Storfeltets maleri (fig. 19) af Den velsignende
Kristus, 1874, er udført i olie på lærred, 111×98
cm; forneden th. ses signatur og årstal: »C. Schleis
ner 1874«. Kristus, der har gyldenbrunt, lokket
hår og skæg, er iklædt hvid fodlang kjortel og rød
kappe. Han står på et hævet podium, bag hvilket
er udsyn mod et sydlandsk landskab med palmer
og fjerne, blånende bjergformationer. Begge arme med fremadvendte håndflader er udbredt til
velsignelse. Bag hovedet ses en lysglorie.42 Spinkel ramme af perlestav. Sidefelterne og topstykket
har figurmalerier, formentlig fra 1703, som angivet
på predellaen. I nord ses Aron, vist mod en landskabelig bagrund og iklædt ypperstepræsteligt
skrud, med røgelseskar i højre hånd og en kande
i venstre. Han er iklædt en lys violet kjortel med
antydning af mønstring; herunder en blå og brun
underkjortel med besætning af guldplader. I syd
står Moses med Lovens Tavler ved højre side og
en stav i venstre hånd. Han har blålig underkjortel

Fig. 20. Detalje af predella med årstallet 1703 og alliancevåbner for Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen (s.
899). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Detail von Predella mit der Jahreszahl 1703 und den Allianzwappen von Gregers
Daa und Jeanne Marie Rüsensteen.
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og rød kappe. Topstykkets maleri viser Opstandelsen. Kristus svæver op fra den halvåbne kiste,
på hvis låg med sort kursiv er påmalet: »Math. 28
V 1«. På hver side af ham ses de forskrækkede
soldater. I baggrunden er to kors og et tårn. I
trekantgavlen ses Jahves navn i stråleglorie.
Stafferingen af tavlens arkitektoniske dele hidrører i hovedsagen fra bemalingen 1703, der blev
genfremdraget og renoveret af Einar V. Jensen. De
vandrette led er rødmarmorerede, mens søjleskafterne har en hvid marmorering. Sidevingerne og
hermer er gråhvide, mens dekorative detaljer står
i rødt, blåt, guld og sølv.
Predellaens midtfelt (fig. 20) viser på rosa bund
mellem blomsterguirlander alliancevåbnerne for
Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen samt
årstallet 1703, ganske svarende til altertavlerne
i Lomborg, Rom og Nees (s. 744, 792, 1001).
I forbindelse med tavlens restaurering 1940-42
bemærkedes det dog, at kvindevåbenet oprindeligt – mod sædvane – havde været placeret til
heraldisk højre (dvs. til venstre).43 Predellaens sidefelter har indskrifter i gul fraktur på sort: »Hvo
som æder mit kiød og dricker mit Blod« (nord),
»Hand skal hafve det Ævige Lif. Joh. 3 (Joh.
6,54)« (syd),44 hvilket kunne hentyde til motivet,
antagelig Nadveren, for storfeltets †maleri. †Stafferinger, antagelig fra 1875 (jf. fig. 16), viste en forgyldt stjerne i trekantgavlen, et tilsvarende kors i
topstykket samt indskrifter i gullig antikva på sort
bund i sidefelterne, hhv. Joh. 14,6 (nord) og Joh.
10,11 (syd). I fodstykkets tre felter var skriftsted
fra Matt. 11,28. En ældre bemaling, formentlig
fra 1848 som angivet på hovedgesimsens fire
fremspring, omfattede en forgyldt stjerne på blå
bund i trekantgavlen, en kalk, et anker og et kors
på blå baggrund i topstykket samt hhv. Lovens
Tavler (nord) og et brændende lys i en forgyldt
stage (syd).
I forbindelse med altertavlens udførelse afregnedes 1600 for tømmer, søm og snedker- samt malerarbejde.8 Altertavlen er, navnlig hvad angår de
fantasifulde sidevinger samt kerub- og løvehovederne, beslægtet med de samtidige tavler i Nørre
Nissum og Nees (s. 652, 1001). Begge kan antagelig tilskrives den aktive Lemvigmester, Kristen
Spend, hvis værker findes i flere af kirkerne i både
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Fig. 21. Detalje af altertavle, 1600 (s. 898). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Detail von Altar, 1600.

Skodborg og Vandfuld hrdr. (jf. s. 654, 797, 839).
1637 stafferedes ‘himlen over altertavlen’ (måske
topstykket) af Jacob maler ‘selvanden’ med ‘hans
eget guld og farver’. Maleren og hans hjælper, der
også malede prædikestolen (s.d.), kan være identisk
med makkerparret Jacob van Meulengracht og Jacob Bartholomesen fra Ribe, som 1634 bl.a. stafferede prædikestolen i Lomborg Kirke (jf. s. 752).45
1641 flikkedes ‘et par stykker’ på tavlen, uvist dog
præcist hvad.8 1835-36 og endnu 1841 anbefaledes en ‘oppudsning’ af altertavlen; denne gennemførtes tilsyneladende først 1848, jf. ovf.46 1875
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Fig. 22. Alterkalk og disk, skænket o. 1665 af Niels Sehested og Anna Helvig von der Wisch. Ske, anskaffet o. 1897
(s. 900-01). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarsatz, gestiftet um 1665 von Niels Sehested und Anna Helvig von der
Wisch. Löffel, um 1897.

egemaledes tavlen, der samtidig udsmykkedes med
nyt altermaleri.12 Efter en grundig forundersøgelse 1937 gennemførte Einar V. Jensen 1941-42
en restaurering af tavlen.34 Ved denne lejlighed tilføjedes nye topspir og hængekugler samt mindre,
dekorative led. Samtidig påvistes i alt fire farvelag:
Af det ældste, udført på kridtgrund, var dog kun få
rester bevaret tillige med spor af forgyldning; herpå
fandtes stafferingen fra 1700-tallet, en bemaling
formentlig fra 1848 (jf. ovf.) med hvidt, rødt, blåt,
‘giftigt gult’ og uægte guld samt den få årtier yngre
egemaling med forgyldning af detaljer.
Altersølv. Alterkalk (fig. 22), o. 1665, med nyere
bæger fra 1810; 19 cm høj. Den sekstungede fod
har på et af leddene støbt Kristusfigur, hvorover
kerubhoved, mens de øvrige har fem graverede

adelsvåbener med tilhørende initialer i versal,
hhv. for Niels Sehested (»N.S«), hustruen Birgitte Brahe (»B.B«), parrets datter, Øllegård Sehested (†1655) (»Ø.S«), ægtemanden Niels Kaas
(»N.K«) og dennes hustru af andet ægteskab
(fra o. 1665), Anna Helvig von der Wisch (»A.
H.V.W«). Et sjette våben fandtes endnu 1766 og
1773 på fodens sidste led efter von der Wischvåbenet (en springende ulv), muligvis for sidstnævntes mor, Dorothea Wensin, men blev øjensynlig udslebet i forbindelse med renoveringen
1810.47 Lav pyramidestubformet fod, flad knop
med rhombeformede led hvorimellem hjerteformede blade, alle med indpræget »V«. Nyere
glat bæger med hældetud og indgraveret mæanderbort langs mundingsrand. Mesterstempel for
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Matz Christensen (Bøje nr. 5436) th. for fodens
Kristusfigur (fig. 59). 1805 bemærkedes det, at
både kalk og disk (vel kun midlertidigt) manglede i kirken, mens man 1807 noterede, at kalken trængte til ‘udkogning’ for at blive ‘anstændig’.48 1811 karakteriseredes kirkens hellige kar
(‘vasa sacra’) som værende i ypperlig stand efter
omstøbningen året forinden.40 Hermed hentydes antagelig til fornyelsen af bægeret og fodens
istandsættelse. 1859 anbefaledes bægeret forgyldt
indvendigt.39
Diske. 1) (Fig. 22), o. 1665, samhørende med
kalk, 13,5 cm i tværmål. I bund medaljon med
Jesumonogram på riflet grund, på fane cirkelkors
på krydsskraveret bund. Under fane delvist udpudset mesterstempel for Matz Christensen som
kalk, samt indridset ejerbetegnelse i skriveskrift:
»Flynder Kirke/ Lemvig Provsti«. 2) (Fig. 23),
skænket 1963, 16 cm i tværmål; i bund indgraveret græsk kors. Under bund mestermærke for C.
C. Hermann og lødighedsstempel for sterlingsølv
samt nummereringen U58; desuden ejerbetegnelse som nr. 1. Foræret 1963 sammen med oblatæsken af en privat giver.12
†Altersæt. 1) 1624 blev kalken og disken stjålet.
2) Samme år udførtes et nyt sæt som erstatning.8
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Oblatæske (fig. 23), skænket 1963, 9,5 cm i
tværmål, 6 cm høj. Den enkle, glatte æske skænkedes af en privat giver sammen med disken
(s.d.).12 Under bund og låg er stempler som disk
nr. 2 samt ejerbetegnelse. En †oblatæske er nævnt
i inventariet 1925, antagelig den ‘porcelænsdose’,
der anskaffedes 1865.49
Alterkande, (fig. 23), anskaffet 1963, 24 cm høj.
Under bund er stempler, svarende til disk nr. 2 og
oblatæske, og kanden er formentlig samtidig med
disse.
†Alterkande. 1845 anskaffedes en kande af porcelæn.50 Nævnt 1862.12
Sygesæt, jf. Bøvling Kirke (s. 836). Til det ældre
†sygesæt, der anvendtes i begge kirker, skænkedes
1648 et lille stykke sølv, der var fundet i Bøvling
Sogn og havde en værdi af 9 mark. Til udførelsen
skænkede Jacob Clausen, slotsskriver på Bøvling
Slot (senere Rysensteen), og Mogens Jensen i
Bødlhce (formentlig Bøvling) hver en rigsdaler.8
Ske (fig. 22), anskaffet o. 1897.51 12 cm lang.
Snoet skaft, afsluttet med bladornament omkring dråbeformet felt. Ved overgang mellem laf
og skaft er delvist udpudset mesterstempel i oval
ramme for F. H. Lillelund, Lemvig. Under skaftleddet indridset ejerbetegnelse i kursiv.

Fig. 23. Disk nr. 2, oblatæske og alterkande, anskaffet 1963 (s. 901). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Patene Nr. 2, Oblatendose und Abendmahlskanne, 1963.
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Fig. 24. Nadverskål, o. 1925 (s. 902). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Abendmahlschale, um 1925.

Nadverskål (fig. 24), nævnt 1925,12 i skønvirkestil, muligvis identisk med den, der anskaffedes
1909.51 17,5 cm høj, 23,5 cm i tværmål. 1907
anskaffedes en †skål af porcelæn.12
Alterstager (fig. 25), ifølge kirkeregnskaberne
erhvervet 1598, 8 38,5 cm høje. Stagerne, der i
øvrigt er uden indskrifter, har høj fod af form
som udsnit af keglestub og balusterskaft med vaseformet led mellem to dobbelte skaftringe. Lav,
bægerformet lysskål; lysetorne af jern.
Syvstage (jf. fig. 17), skænket 1918 ifølge fordybet versalindskrift på foden: »Fra de unge i Flynder til erindring og tak for vækkelsen i 1918«. 51
cm høj. Placeret i niche på skibets nordvæg.
Messehagler. Kirken har fire nyere messehagler.
1) Antagelig anskaffet 1914, af rødt fløjl, skjoldformet med rygkors og kanter af guldgaloner,
antagelig identisk med den hagel af silkefløjl
med ‘halvægte guldtresser’, der erhvervedes det
nævnte år.12 2) Nyere, af lilla lærred med kors
af guldgaloner og applikerede udsmykninger i
rødlilla. Udført ifølge påskrift af »St. Martin Vestment. Lutton, Spalding, Lincolnshire, U.K.« 3)
2003, udført af Lene Abildgård Knudsen i grønt
lærred med silkefor; rygdekoration med broderet
liljestængel i guld og udsmykning på forsiden af
fire korsstillede flyndere. 4) 2006, udført af Lene
Abildgård Knudsen, af hvidt og gult lærred med
silkefor, broderet Jesumonogram på ryggen og

på forsiden fire fugle i korsformation, udformet
med udgangspunkt i korgavlens romanske billedkvader (s. 884). To ældre *messehagler i grønt
og hvidt er midlertidigt deponeret på Herning
Museum, Tekstilforum.
†Messehagler. 1588 købtes 15 alen »Drit« (vel
dræt, dvs. for) til en messehagel.8 1811 betegnedes messehagelen som ‘nogenlunde brugbar’,
mens det 1828 anbefaledes at opfarve den.52 1845
anskaffedes en ny hagel af rødt fløjl,37 muligvis
identisk med den 1862 omtalte hagel af silkefløjl.12 Året efter solgtes den gamle hagel, antagelig den førnævnte.38 1925 nævntes to hagler,
måske ovennævnte og nr. 1.12
†Alterbøger. 1648 anskaffedes et nyt graduale og
en ‘anden sangbog’ til kirkens fornødenhed. 1650
købtes en ny alterbog. 8
Alterskranke (jf. fig. 18), 1941-42, af retkantet,
tresidet grundrids, med 12 enkle piller, hvorpå
læses nadverordene i reliefversaler over palmetornamenter. Skranken står lakeret i træets naturlige
farve med gullige indskrifter og grønne palmetter.
(†)Alterskranke. 1887 anskaffedes en skranke af
halvcirkulær form, svarende til den tilsvarende i
Lemvig (fornyet 1876, jf. s. 369). Håndlisten mahognifarvedes, mens balustrene egemaledes med

Fig. 25. Alterstager, 1598 (s. 902). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarleuchter, 1598.
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Fig. 26. Dåbsfad nr. 1, anskaffet 1652, og dåbskande nr. 2, nyere (s. 904). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Taufschüssel Nr. 1, 1652, mit neuerer Taufkanne (Nr. 2).

forgyldte led, og knæfaldet blev betrukket med
rødt læder.12 Henlagt på kirkens loft.
†Alterskranke, 1747, ifølge indskrift udført og
stafferet af Christian (de) Linde til Bechmarch
(Bækmark) og hans hustru, Anne Marie Poulsøn
(de Poulson). På skranken stod følgende, vendt
indad mod alteret: »Ao 1747 haver Velbaarne
Christian Linde til Bechmarch, Holmgaard og
Uldsund og hans Frue Anne Marie Poulsön givet
og ladet staffere dette Bryst-Stöch til Kiærkens
Beprydelse og Meenighedens Nytte«. På ydersiden, mod menigheden, var parrets initialer og
våbenskjolde.21 1862 anbefaledes en fremrykning
af skranken.39
Døbefont (fig. 27), senmiddelalderlig, af grå
kalksten fra Namur (Belgien), 92 cm høj, 80 cm
i tværmål. Den usædvanlige font (Mackeprang,
Døbefonte 366 f.) har ottesidet, rigt profileret
fod, ottekantet skaft med profileret midtled og
kumme, der over kurvet underdel ligeledes har
en række profilled. Fonten, som både i form og
materiale er nært beslægtet med den tilsvarende i
Den evangelisk-lutherske Kirke (St. Christophorus Kirche) i Friedrichsstadt, er sandsynligvis et
importstykke, der kan være tilvejebragt ved Ribe
bispestols mellemkomst.53 1882-83 forsøgtes fontens bemaling afrenset.12 Placeringen, der 1862

omtaltes som værende i koret, var før hovedrestaureringen 1940-42 ved korbuens nordside (jf.
fig. 55). Et projekt til en placering i skibets nord-

Fig. 27. Senmiddelalderlig døbefont af belgisk kalksten
(s. 903). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Spätmittelalterlicher Taufstein aus belgischem Marmor (Namur).
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østhjørne, indrammet af en kalkmaleridekoration på korvæg og -bue af Harald Borre, nævntes
1937, men blev ikke realiseret.54 I dag placeret i
korets midtakse, umiddelbart vest for alterskranken. (†)Døbefont (fig. 28a-b), romansk, af granit. I
forbindelse med udgravning 1937 i det tidligere
tårnfundament uden for kirkens vestgavl fandtes
brudstykker af en fontekumme samt en fontefod,
muligvis kirkens oprindelige.54 Det største brudstykke udgør en del af kummens bund med et
kort skaftstykke. Oprindelig diameter ca. 70 cm.
På kummens underside et omløbende siksak-ornament. Et mindre, nu tilsyneladende forsvundet,
†brudstykke udgjorde en del af randen med en
omløbende kel. Den tilhørende fod er udformet
som et omvendt terningkapitæl, 45×45×42 cm.
Nu i det korte stendige nordvest for våbenhusdøren.
†Fontelåg. 1600 afregnedes for fontelågets bemaling.8
Dåbsfade. 1) (Fig. 26), anskaffet 1652 ifølge regnskaberne;8 af messing, 50 cm i tværmål. Selve fadet
har tilspidsede buetunger, mens faner har dobbeltliljer på godronneret bund mellem bukler.
Under bunden er fadet flikket flere steder. Ifølge
kirkens regnskaber anskaffedes et messingbækken,
formentlig dette, til fonten 1652. 1857 foreslået
oppudset.39 2) Ifølge indskrift under bund med
fordybet skriveskrift skænket 1967 af Grethe Vang.

Af tin, 39 cm i tværmål. På fanen udsmykning af
forskellige forårsblomster (anemone, blåklokke, ranunkel, bellis, liljekonval, vild stedmoderblomst).
Dåbskander. 1) 1862,39 af tin, 39 cm høj (jf. bl.a.
Rom, s. 797). 2) Nyere, af messing, 33 cm høj.
†Dåbskande. 1864 anskaffedes en porcelænskande
til døbefonten.38 3) Skænket 1971 af Martha Jørgensen ifølge versalindskrift under bund, af tin
som dåbsfad nr. 2, 25 cm høj. På korpus latinsk
kors, hvorover Jesumonogram. Under låg ejermærke for Flynder Kirke.
†Vievandskar, romansk, af granit. Et brudstykke
af cylindrisk kar, antageliglig et vievandskar, 8,5
tommer (ca. 22 cm) højt, 16,5 tommer (ca. 43
cm) i tværmål.55 Fundet i kirkediget før 1888;
fragmentet ses ikke i dag.
Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500, med nyere
arme, nagler og korstræ. Den ca. 150 cm høje
Kristus, der har lukkede øjne og halvåben mund,
hænger i strakte arme; hovedet med vidjekrone
læner mod højre; to snoede lokker af håret ligger
foran højre skulder. Ribben, sidevunde og mellemgulv er klart markeret; lændeklædet er svøbt
stramt om hoften med en snip mellem de næsten
strakte ben. Højre fod ligger over venstre. Stafferingen, der hidrører fra restaureringen 1941-42,
omfatter gråhvidt (karnation), stærkt rød (vunder og blodsdråber), brunt (hår), grønt (vidjekrone) og gyldent (lændeklæde). I forbindelse med

Fig. 28a-b. Fragment af (†)romansk fontekumme og -fod (s. 904). Foto M. B. Fritz & Søn 1940. – Fragment des
(†)romanischen Taufbeckens.
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Fig. 29. Senmiddelalderligt korbuekrucifiks (s. 904). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Spätmittelalterliches Chorbogenkruzifix.

istandsættelsen registreredes tre farvelag: 1) Underst fragmenter af en mørkerød hudfarve og en
sortstaffering af lændeklædet, begge dele dog udført direkte på træet uden kridtgrund og derfor
næppe oprindelig; herover 2) en violet hudfarve
med uægte forgyldning af lændeklædet, brunt hår
og grøn tornekrone; øverst 3) en egestaffering fra
1876. 12
Et ældre †korstræ med udsparing af månefaserne i korsenderne kasseredes ved istandsættelsen,
ligesom Kristusfigurens sekundært tilsatte arme
(fig. 30). Korset, der i dag er ophængt på nord-

væggen, var tidligere placeret på triumfvæggens
nordside (jf. fig. 16).54
Prædikestol (fig. 31-33), udført 1630 ifølge skåret årstal og regnskaber.8 Stolen omfatter en kurv
med samtidig underbaldakin og nyere opgang,
udført i forbindelse med hovedrestaureringen
1940-42.
Prædikestolen har fire arkadefag, indrammet
af kraftige korintiske kapitæler med prydbælte
af beslagværksornamentik. Arkaderne har bueslag med æggestav og tandsnitsgesims, i sviklerne
er frugter og volutter, mens de bærende pilastre
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Fig. 30. Senmiddelalderligt korbuekrucifiks, dog med
sekundære arme og korstræ, vist før restaureringen
1941-42 (s. 905). Foto Einar V. Jensen 1937. – Spätmittelalterliches Chorbogenkruzifix, mit sekundären Armen und
Kreuzbaum, vor der Restaurierung 1941-42 gezeigt.

prydes med beslagværksdekoration. I arkaderne
er vist de fire evangelister med deres respektive
symbolvæsener, fra nord mod syd hhv. Mattæus,
Markus, Lukas og Johannes. Mattæus sidder med
sin bog ved et bord, bag hvilken englen er gengivet; ovenover ses en due med udbredte vinger. I
fodfeltet står med reliefversaler: »S. Matthei(!)vs«.
Markus ses ligeledes siddende i en højrygget stol
med bogen; nederst ses løven og ovenover et kerubhoved med udbredte vinger; i fodfeltet: »S.
Marcvs«. Lukas er vist stående med udstrakt højre
arm og bogen holdt i venstre hånd.Ved fødderne
ligger oksen, mens et kerubhoved og to rosetter er
gengivet over og på siderne af hans hoved; i fodfeltet: »S. Lvccas«. Johannes står med opslået bog
og ørnen vist foran sig. Oven over hans hoved
er et kerubhoved; i fodfeltet læses: »S. Iohannes«.
Postamentet har fremspring med løvehoveder og
herimellem skriftfelter med reliefversaler, svarende til frisen, hvis fremspring dog har englehove-

der. Øverst læses: »Kommer hid børn/ hører mig.
Ieg vil/ lære eder Herrens/ Fryct. Psal. XXXIV«
(Sal. 34,12), mens der forneden står: »Salige ere
di som/ høre Gvds ord og/ bevare det. Lvc. XI
(Luk. 11,28)/ Anno 1630«. Under postamentets
fremspring er hængestykker med kerubhoveder,
hvorimellem udskårne kartoucher. Den svungne
underbaldakin, hvis fag dog fornyedes i forbindelse med hovedrestaureringen, afsluttes med et
kugleled. Nyere læsepult og opgang med tre panelfelter og profileret håndliste.
Stolens brogede bemaling i hvidt, blåt, grønt,
rødt og brunt med sølvlasurer og forgyldning
hidrører fra hovedrestaureringen, men følger i
vid udstrækning de oprindelige farvespor, der
var malet på kridtgrund. Postamentets og frisens
skriftbånd står i gyldent på sort grund. På opgangens inderside står med brune versaler: »Qvi
ascendit cum horrore descendit cum honore«
(Den, der stiger op med rædsel, går ned med
ære), mens der på læsepulten er anført med sorte
versaler: »Nec minuere/ nec addere« (hverken
trække fra eller lægge til), jf. s. 840 (Bøvling).
1630 afregnedes med to snedkere, der udførte
og opsatte den nye stol for en samlet sum af 30
sletdaler. Arbejdet varede otte uger.8 1637 blev
stolen malet af Jacob maler ‘selvanden’, antagelig
makkerparret Jacob van Meulengracht og Jacob
Bartholomesen fra Ribe, der 1634 bl.a. stafferede
prædikestolen i Lomborg Kirke (jf. s. 752).56 1791
noteredes det, at en del af stolen, foruden selve
himlen (s.d.) var ‘rent borte’.33 1831 omtaltes et
behov for at understøtte stolen, hvilket muligvis
gav anledning til opsætningen af en †stolpe under underbaldakinen, og året efter anbefaledes et
rækværk ved opgangen.41 1844 smykkedes stolen
med forgyldning.37 1862 nævnedes en beklædning af håndlisten med rødt klæde, der yderligere 1875 ligesom bogstolen forsynedes med
guldborter. 1876 udførtes en ny †opgang, måske
i forbindelse med en flytning længere mod vest
af stolen (jf. fig. 56); kort forinden, 1862, nævntes
den som anbragt i sydsiden af ‘højkirken’ med
opgang på overgangen fra ‘høj- til lavkirke’, dvs.
antagelig ved korbuens sydvesthjørne med gennemgang gennem korbuen.57 I forbindelse med
hovedrestaureringen flyttedes stolen dog tilbage
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til skibets sydøsthjørne ved den renoverede korbue. Ved samme lejlighed registrerede Einar V.
Jensen de ældre farvelag, der foruden det oprindelige (og senere rekonstruerede) omfattede et
lag med tilsvarende farver, dog med begrænset
anvendelse af forgyldning, samt øverst et farvelag
med hvidt, gråt, blåt og uægte guld; felterne stod
dog i brogede farver.
†Prædikestol. 1600 stafferedes prædikestolen, dvs.
en ældre forgænger til den nuværende eller kun
den nyanskaffede himmel (jf. ndf.).8
†Himle. 1) 1600 afregnedes for materialer til
en prædikestolshimmel samt for stolens bemaling
(jf. ovf.).8 2) 1630 fortingedes med en snedker
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(tilsyneladende en anden end stolens to mestre,
jf. ovf.) om udførelsen af en himmel til den nye
prædikestol. Denne, der var færdig året efter, blev i
lighed med stolen bemalet 1637.8 På himlen stod:
»Sandelig siger ieg eder: Der=som nogen holder
mit Ord, hand skal ikke See døden ævinde=lig
Johannis VIII (Joh. 8,51). Anno 1631«.21 Allerede
1791 noteredes det dog, at himlen manglede.33
Stolestaderne (jf. fig. 17) hidrører for de ældste
deles (dele af gavle og vægpaneler) vedkommende fra o. 1600, mens sæder og ryglæn stammer fra
hovedrestaureringen 1940-42. Stolene er opstillet med 14 stader i syd og 11 i nord, idet blokken her omfatter to dele, adskilt ved udgangen

Fig. 31. Prædikestol, 1630, med staffering fra 1637 (s. 905). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Kanzel, 1630, mit Bemalung von 1637.
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Fig. 32. Detalje af prædikestol (s. 906). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Detail von Kanzel.

til våbenhuset. Alle stole har gavle med trekantede topstykker, hvilende på kannelerede pilastre
på høje postamenter. Fyldingssmykkede ryg- og
vægpaneler; i de sidstnævnte indgår ældre låger,
der nedtoges ved hovedrestaureringen, idet den
indbyrdes afstand mellem staderne ved den lejlighed var blevet forøget. To †paneler i sydsiden
havde bevaret talrige indridsninger med årstal
og initialer. De ældste heraf var fra 1619 (»IKH
19 novemb 1619«), de yngste fra 1679 (»BT(?)
1679«).58 Staffering i to nuancer af gråt; sædehynder, betrukket med bordeauxrødt klæde. På
loftet er henlagt fragmenter af (†)stole, fjernet i
forbindelse med orglets opsætning (s. 915).
1625 udførtes fodskamler og en ‘ny skammel’.8
1652 istandsattes stolene af Villads snedker (jf. også
†skriftestol) med døre, lister med knopper og fodskamler mv.8 Stolene omfattede 1766 20 mandsog 17 kvindestole, hver med hhv. fem og seks sæder.21 1791 bemærkedes deres generelle forfaldne
tilstand.33 1843 foresloges stolene fornyet eller malet, mens kvindestolene i lighed med mandsstolene blev forsynet med bogstol (dvs. læsepult) og

ryglæn.37 1856 stod stolene stafferet i perlefarve.39
1862 omtales de dog som egemalede, en staffering,
der fornyedes 1876.12 1888 tilrettedes kvindestolenes ryglæn, ‘så de blev mere behagelige’.12 Alligevel karakteriseredes det generelle indtryk af staderne umiddelbart før hovedrestaureringen som
yderst forstemmende med ‘klaprende låger ind til
skæve og ubekvemme bænke’.54 I forbindelse med
istandsættelsen 1940-42 nedtog man †hatteknagerne over sydsidens mandsstole.
†Skrifte- og præstestol, udført 1652 af Villads
snedker.8 Stolen er antagelig identisk med den
lukkede stol, der ind til hovedrestaureringen var
placeret i korets nordøsthjørne (fig. 34). Stolen,
som havde indgang fra vest, omfattede i denne
side en arkadesmykket låge med kannelerede pilastre og bladsmykkede svikler, indsat mellem to
gavle med trekanttopstykker, kronet af kugleprydede topspir og volutter og hvilende på kannelerede pilastre på beslagværkprydede postamenter.
Den sydvendte side havde to arkadefag, svarende

Fig. 33. Prædikestol, 1630, vist før restaureringen 194142 (s. 906). Foto Poul Nørlund 1916. – Kanzel, 1630,
vor der Restaurierung 1941-42 gezeigt.
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Fig. 34. †Skrifte- og præstestol, udført 1652 af Villads
snedker (s. 908). Foto Einar V. Jensen 1937. – †Beichtoder Pastorenstuhl, 1652, von Villads snedker (Tischler) aus
geführt.

til lågen, indfattet af enklere pilastre, hvorover beslagværksprydede felter mellem glatte fyldinger.
Mod østvæggen var gavle, svarende til vestsidens,
om end af noget simplere udformning og med
et enkelt panel imellem. En række af topspirenes kugler manglede ved en besigtigelse af stolen
1937.34 Stolen, der ikke blev restaureret i forbindelse med hovedrestaureringen, nedtoges ved den
ne lejlighed. Enkelte dele er dog genanvendt i de
nuværende stolestader og herskabsstole.
Stolen, som nyudførtes 1652 (måske som erstatning for en ældre †skriftestol), leveredes samtidig med stoleværkets oppudsning med døre,
knopper og lister (s.d.). 1842 nævntes præstens
stol ved alteret.37 1862 anbefaledes det, at stolen
fjernedes, hvilket dog ikke skete.39
†Degnestol, omtalt 1600 i forbindelse med en
bemaling.8 1862 ønskedes stolen flyttet ned i
koret, måske til sydvesthjørnet.39 1909 blev den
opsat på loftet,12 og en ny anskaffedes.
Herskabsstole. 1) (Fig. 35-39), o. 1600, med senere staffering fra 1637. Kirken har i skibets østen-
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de fire dobbelte herskabsstole fra 1600-tallets
begyndelse, heraf to identiske med malet årstal
1637 og initialer for Niels Sehested til Bækmark
(†1627), hustruen Birgitte Brahe (†1653) og dennes anden ægtemand, Johan Caspar von Reibnitz
(†1635). Under stafferingen fandtes endvidere
†initialer for Thomas Maltesen Sehested (†1607)
og Anne Lunge (†1609). Stolene er opstillet i
nord og syd på hver side af midtergangen. Foran
disse er i nordøst endnu to stole, antagelig samtidige, dog enklere, lavere og uden mærker.
Det førstnævnte par har ens gavle, 154 cm
høje, med trekantet topstykke, prydet med volutter og topspir, afsluttet med løgkugler. Trekantfelterne har udskåren reliefudsmykning, hhv.
bladornament, dog udformet i to versioner, og
vinget kerubhoved. Lågerne har højrektangulære
fyldingsfelter, indrammet af profillister. Også de
nu glatte gavlplanker har været delt af pålagte lister i hhv. tre felter, to lave (det nederste med
indskrevet rhombeformet felt), der indrammer
en højrektangulær fylding (fig. 36). Mod øst og
vest har den nordre stol fem storfyldinger, mens
den søndre har smalfelter til begge sider. 1937 var
mod vest stor- og smalfelter. Den østvendte side i
den nordre stol har dog to fyldingsfelter med udskæringer, hhv. et Jesumonogram og et hjerte, det
førstnævnte og antagelig også det sidste genanvendt fra det østvendte endepanel af nordsidens
stolestadeblok.54
Stolene står med en staffering, hidrørende fra
hovedrestaureringen 1940-42 med afdækkede par-

Fig. 35. Herskabsstole, o. 1600, med bemaling fra 1637
(s. 909). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Herrschaftsstühle, um 1600, mit Bemalung von 1637.
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Fig. 36-37. 36. Stolegavle fra herskabsstole nr. 1, o. 1600, vist før istandsættelsen 1941-42 (s. 909). Foto Einar V.
Jensen 1940. 37. Stolegavle og -dør med årstallet 1637 samt våbenskjolde og initialer for Niels Sehested, Birgitte
Brahe og Johan Caspar von Reibnitz. På døren ses endvidere ældre maureskedekoration, o. 1600 (s. 910). Detalje af
herskabsstole i nordsiden. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 36. Gestühlgiebel der Herrschaftsstühle Nr. 1, um 1600, vor
der Instandsetzung 1941-42 gezeigt. 37. Gestühlswangen und -tür mit der Jahreszahl 1637, Initialen und Wappen von Niels
Sehested, Birgitte Brahe und Johan Caspar von Reibnitz, sowie Fragmente einer Maureskendekoration, um 1600.

tier fra de to ældste bemalinger, hhv. fra o. 1600
og 1637. Staderne er mørkt olivengrønne med
gulbrune gavlfelter. På fyldingsfeltet af nordre
stols låge er mauresker i rhombeformet højfelt,
udført i gult på mørk grøn bund, hidrørende fra
den ældste staffering. Gavlstykkerne mod skibet
og de tilhørende låger har 2×3 hjelmprydede våbenskjolde med tilhørende årstal (1637) nederst
og initialer for det daværende herskab på Bækmark øverst, alt malet på rødbrun bund, nemlig
»N.S.« for Niels Sehested (nordvestre og sydøstre
gavl) og »H.C.V.R.« for Hans (Johan) Caspar von
Reibnitz (nordøstre og sydvestre gavl); endelig på
de to låger for deres fælles hustru, Birgitte Brahe
(»B.B.«). Bemalingen skyldtes antagelig de samme
mestre, der dette år også stafferede altertavlen og
prædikestolen (s. 899, 906).

Stolene er tidligst omtalt 1637 (‘fruens stol’), da
gulvet her, vel i den nordre stol, istandsattes med
mursten.8 At dømme efter præsteindberetningen
1766 var de to gavlstykker med Niels Sehesteds
initialer opstillet på den ene side af midtergangen, mens de tilsvarende, mærket med navnetræk
for Birgitte Brahes anden gemal, Johan Caspar
von Reibnitz, stod på den modstående.21 Stolene
var før hovedrestaureringen placeret østligst i skibet (jf. fig. 16). I forbindelse med Einar V. Jensens forundersøgelse 1937 påvistes fire farvelag,
øverst en egetræsmaling over en grå strygefarve
og herunder stafferingen fra 1637 med mauresker, dog kun på lågerne; nederst sås den ældste
og vel oprindelige bemaling med navnetræk for
Thomas Maltesen Sehested og Anne Lunge samt
maureskedekoration, både på gavle og låger (jf.
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Fig. 38. Interiør af koret, set mod sydvest, med herskabsstol fra 1600-tallets første halvdel (s. 911). Foto Sv. Fritz før
1945 i Orgelregistranten. – Chorinneres, gegen Südwesten, mit Herrschaftsstuhl aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

fig. 36). I forbindelse med renoveringen 1940-42
nyudførtes lågernes profillister, den søndre låges
hængsler og gavltrekanterne mod skibets vægge.
Nordsidens stol blev dog nu placeret vest for de
to andre herskabsstole.
2) To lukkede stole (jf. fig. 38-39), tidligere med
tilhørende låger, hidrører antagelig ligeledes fra
1600-tallets første halvdel, muligvis fra 1630, da
der afregnedes for træ og hængsler til en lukket
stol.8 Stolene har glatte gavlstykker, foroven smykket med trekantede topstykker med løgkuglespir
og volutter, dog af en enklere udformning end
de ovennævnte. Endegavlene mod øst og vest har
fire storfyldinger. Stafferingen i grønt og gulbrunt
svarer til de forrige. Dog blev ikke påvist indskrifter eller våbenskjolde i forbindelse med hovedrestaureringen. De to stole, der i dag står østligst
i nordsiden, var tidligere anbragt hhv. som nr. 2 i
nord- og sydrækken (jf. fig. 16, 39). I forbindelse
med renoveringen fjernedes lågerne, stolene forkortedes, og indvendige gavlprydelser tilføjedes.

†Herskabsstole. I forbindelse med forundersøgelserne til hovedrestaureringen 1937 nævntes en
femte herskabsstol, foruden de fire ovennævnte,
af tilsvarende udformning som de to sidste med

Fig. 39. Herskabsstole nr. 1-2, 1600-tallets første halvdel (s. 909, 911). Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Herrschaftsstühle Nr. 1-2, aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts.
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enkle dobbeltgavle med trekantopstandere og
topspir samt fyldingsdekoreret låge. Stolen stod
sammen med sin pendant i sydsiden, men planlagdes i forbindelse med kirkens ommøblering
flyttet til tårnets vestende.59 Det var muligvis
denne, dog i en forkortet version, der o. 1945 sås
placeret i korets sydvesthjørne (jf. fig. 39). 1766
omtales en lukket stol, den 17. stol fra øst (vel
i sydrækken), hvorpå stod: »Denne Stoele-Stade,
som Niels Knudsen Pi(n)strup haver havt i Flønder kirke i 32 Aar, samt hans formand Sören Taage för hannem, beholder hand fremdeles og til
viidre. Rammegaard d. 2den Decembris1765. J.
Stausholm«. Jens Jensen Stavnsholm (1706-66)
var forvalter på Rysensteen og Rammegård.60
I koret og skibet er et antal nyere løse stole med
fletsæder og mørkebrun staffering. Endvidere er

Fig. 40. Pengeblok, 1700-tallet (s. 912). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Opferstock, 18. Jahrhundert.

i alt fem gråmalede bænke, hhv. i kor, skib og våbenhus. Et par af disse kan stamme fra 1856, da de
nyanskaffede bænke i våbenhuset anbefaledes malet i lys perlefarve i lighed med stolene i kirken.39
Skabe. I korets nord- og sydhjørne er nyere
hvidmalede skabe; 1903 anskaffedes et aflåst skab
til kirkesølvet, formentlig skabet, der i dag er
placeret i korets sydvesthjørne.12 †Skab. 1847 afhændedes et egeskab.38
Pengeblok (fig. 40), 1700-tallet, af blik, på kraftig
balusterblok. Selve pengebeholderen er kasseformet med tragt i låg og to kraftige bånd, lukket
med dobbelte hængelåse. †Pengetavle af eg, ældre,
omtalt 1937 som placeret på loftet. På rygbrædtet
af den rødmalede tavle var malet med gul fraktur:
»Fattig Tavle«.34
Dørfløje. 1) Fløjdør fra restaureringen 1940-42
med 6×4 rektangulære fyldinger. Malet i to grå
nuancer. I våbenhusets yderdør. 2) 1940-42. I
døren mellem skibet og våbenhuset. 3) 1940-42.
Brunmalet dørfløj af lodrette planker med smedede, fligede hængsler. Øvre hængsel afsluttes at
et ornament af form som en flynder. I tårntrappens nedre døråbning.
†Dørfløje. I våbenhusets yderdør var en fløjdør, o. 1900; hver fløj havde to høje rektangulære
fyldinger adskilt af en lav tværrektangulær. 1600
blev kirke- og våbenhusdøren beslået.8
†Pulpitur (fig. 41-46, 55), o. 1650, i kirkens
vestende. Pulpituret, der muligvis er identisk
med det 1766 omtalte gamle pulpitur,61 opført
til (Nørre) Holmgårds ejere med fire stole, var
udspændt mellem kirkens langmure og hvilede
dels på murbjælker, dels på to enkle søjler. Brystværket omfattede 12 arkadefag mellem joniske
halspilastre med tilspidsede kannelerede og beslagværksprydede skafter. I frise- og fodfelterne
fremspring med diamantbosser mellem glatte fyldingsfelter. Nederst afsluttet med et gennemløbende, udsvejfet hængestykke.
1840 omtaltes et pulpitur med stole (muligvis
dette).37 Nævnt 1862 som uanseligt.12 1892 gennemførtes en nystaffering af arkadefelterne, der
forsynedes med apostelmalerier, signeret og dateret af Kristen Bjerre (se ndf.). I forbindelse med
anskaffelsen af kirkens orgel (1909) foresloges
brystværnet imidlertid erstattet med et rækværk
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Fig. 41. Orgel, 1997, med indramning fra ældre †pulpitur, o. 1650, 1892 udsmykket med apostelbilleder af Kristen
Bjerre (s. 915, 912, 913). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Orgel, 1997, mit Einrahmung von einer älteren Empore, um
1650, ausgeschmückt 1892 mit Apostelgemälden von Kristen Bjerre.

med lukkede fyldinger, svarende til orglets forside, mens bærepillerne skulle forstærkes. Modstand, ikke mindst fra Nationalmuseet, bevirkede
dog, at forslaget, der også ville have betydet en
fjernelse af apostelbillederne, blev opgivet.62 Pulpituret genanvendtes herefter som orgelpulpitur
for †orgel nr. 1 (fig. 55). Ved dettes nyopstilling
1941 i kirkens tårnrum genanvendtes pulpiturpanelerne hhv. som orgelfacade og brystning (fig.
46). 1969 indføjedes delene i facaden til †orgel
nr. 2; siden 1997 er alt genanvendt ved det nuværende orgel (jf. ndf.).
Kristen Bjerres apostelmalerier (fig. 41-45), alle
12 arkadefelter signerede og daterede hhv.: »K.
Bjerre 1892« eller »KB 92« i nedre venstre eller

Danmarks Kirker, Ringkøbing

højre hjørne, olie på træ, lysmål ca. 71,5×33 cm.
Udsmykningen, der er af høj kunstnerisk kvalitet
og vistnok var Kristen Bjerres største bestillingsopgave, viser de stående, gående eller siddende
apostle, placeret enten i eksteriører (Andreas og
Judas Taddæus) eller i interiører, hovedparten er
dog ikke nærmere karakteriserede. Rækkefølgen,
som på enkelte punkter er ændret i forhold til det
oprindelige (jf. fig. 55 og ndf.), er følgende som
angivet med indskrifter i antikva på blå grund i
de respektive frisefelter: »S. Jakob«, »S. Bartholomæus«, »S. Simon Zelotes«, »S. Andreas«, »S. Judas
Thaddæus«, »S. Johannes«, »S. Peter«, »S. Mathæus«, »S. Phillippus«, »S. Jakob Alfei Søn«, »S. Thomas« og »Judas Iskariot«.63
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Fig. 42-43. 42. Apostlen Filip. Detalje af Kristen Bjerres udsmykning på orgelfacaden, 1892 (s. 913). 43. Apostlen
Judas Iskariot. Detalje af Kristen Bjerres udsmykning på orgelfacaden, 1892 (s. 913). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– 42. Der Apostel Philippus. 43. Der Apostel Judas Iscarioth.

Apostlene, der er iklædt enkle dragter med
hvidlige kjortler og brune kapper, alle med
nøgne fødder, er indbyrdes stærkt individualiserede, både i følelsesudtryk og fysiognomi, og
udviser alle tydelig portrætkarakter. Dette bekræftes af ældre vidnesbyrd, som fremhævede,
hvordan Bjerre anvendte lokale modeller, heriblandt sin egen hustru, Petrine Bjerre, gengivet som apostlen Johannes.64 Valget af modeller,
hvorimellem også fandtes personer, der i sognet
opfattedes som kontroversielle, vakte dog stærke
følelser, ikke blot ved maleriernes opsætning,65
men endnu 1909, da menighedsrådet ønskede
udsmykningen fjernet, ikke mindst pga. gengivelserne af ‘enkelte endnu levende mænd i et
nabosogn (dvs. Ferring)’.66 Bortset fra billedet af

Thomas, hvis overkrop er belyst i et projektøragtigt lys lige forfra, falder et roligt sidelys på de
enkelte apostle; farveholdningen er afdæmpet og
begrænser sig til hvidlige, grå og brunlige nuancer, kontrasterende med lyseblåt og grønligt i
de to eksteriører. Den indrammende arkitektur
er stafferet i nuancer af gråt, blåt og brunt med
gullighvide pilastre, hvidlige og rustrøde lister
samt brune diamantbosser. En ældre †staffering
viste mahogni- og blåfarvning af arkitekturen,
idet frise- og postamentfelterne stod i hvidt med
sorte antikvaindskrifter, øverst apostelnavnene
og nederst en række skriftsteder.60 I forbindelse
med maleriernes nyopsætning under hovedrestaureringen medvirkede kunstneren selv ved
maleriernes rensning og fernisering.67
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Fig. 44-45. 44. Apostlen Judas Taddæus. Detalje af Kristen Bjerres udsmykning på orgelfacaden, 1892 (s. 913). 45.
Apostlen Johannes. Detalje af Kristen Bjerres udsmykning på orgelfacaden, 1892 (s. 913). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – 44. Der Apostel Judas Thaddäus. 45. Der Apostel Johannes.

Orgel (fig. 41), 1997, med 11 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, med anvendelse af facade og
piber fra †orgel nr. 2. Disposition: Hovedværk:
Principal 8', Gedakt 8'*, Oktav 4'*, Rørfløjte 4'*,
Oktav 2'*. Svelleværk: Bordun 8', Spidsgamba 8'*,
Kobbelfløjte 4', Quint 1¹/³'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. De med * betegnede stemmer rummer
piber fra †orgel nr. 2.68 Instrumentet er forberedt
til udvidelse med fem stemmer. I tårnrummet.
†Orgler: 1) o. 1909 (fig. 55 og 46), med fire stemmer og oktavkoppel, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.69 1941 flyttedes orglet fra vestpulpituret til en forhøjning i det nye
tårnrum, og samtidig forsynedes det med en ny
facade, opbygget med anvendelse af paneler fra

†pulpitur (jf. ovf.). Et (†)topstykke, i dag henlagt
på kirkens loft, har indskriften »Lover Herren«
samt Christian X’s kronede navnetræk og årstallet 1941. 2) 1969, med fem stemmer, bygget af
Th. Frobenius & Sønner. Disposition: Gedakt 8',
Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav
2'. Orgelfacaden, tegnet af Sven Fritz, er sammenkomponeret med det ovenfor omtalte apostelpanel. Facade og piber er genanvendt i kirkens
nuværende orgel. I tårnrummet.70
Salmenummertavler. Kirken har tre moderne,
enkle og hvidmalede tavler med sorte hængetal;
endvidere ses ophæng ved triumfvæggens nordside til markering af helligdage. Sort med hvid
skriveskrift. Nye skilte til tavlerne anskaffedes
1986.12 På loftet er fem (†)salmenummertavler, her
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Fig. 46. Orgelfacade, genopbygget 1941 med anvendelse af panelfelter fra †pulpitur (s. 912). Foto Sv. Elmholdt
1942. – Orgelfassade, 1941 unter Anwendung von Täfelungen der †Empore wiederaufgebaut.

af to brunbejsede med svejfet topstykke (jf. fig.
16, 1937). Foroven står med sorte versaler på grå
grund: »Før« og »Efter«. Beregnet til skydebrikker, grå tal på sort grund; endvidere tre gråmalede med sorte skydebrikker. De førstnævnte kan
være del af beholdningen på i alt fem tavler, anført i inventariet 1925, mens de sidstnævnte måske er identiske med tre tavler, anskaffet 1943. En
ekstra †tavle til koret erhvervedes 1948.12
†Præsterækketavle, anskaffet 1956 efter forslag,
nævnt allerede 1951.12
Maleri, 2001, signeret af Svend Aage Madsen,
Staby, 116×116 cm, af træ og metal. Ikon af den
korsfæstede Kristus, erhvervet 2008. Selve figuren, der er udført i messing og ståltråd, hænger
på et trækors, fæstnet på en mandorlaformet baggrund af kobber; billedfladen er rødmarmoreret,
mens rammen er sortmalet med forskellige metalbeslag. På skibets sydvæg.

Andre †tavler. Ifølge Einar V. Jensens indberetning sås endnu 1937 på triumfvæggens nord- og
sydside mod skibet omrids i kalkpudset af to figurer, formet som flyndere, antagelig udskårne
tavler, dannet med henvisning til kirkens navn.
Den nordlige (fig. 60) var anbragt under korbuekrucifikset i dets daværende placering, mens den
sydlige nævntes som noget ødelagt ved en murreparation.34
Belysning (jf. fig. 17) Kirken har tre nyere lysekroner, alle ophængt i skibet; heraf er to nævnt
1925, mens en tredje tilkom 1976.12 Endvidere
er 12 to- og trearmede væglampetter i hhv. kor,
skib og tårnrum; fire af disse anskaffedes i forbindelse med hovedrestaureringen, da elektrisk
lys installeredes, mens otte tilkom 1977.12 1)-2)
O. 1925, skænket af Anders Broe;71 ensdannede
med 2×8 arme, topfigur, formet som en engel
og hængekugle, hvorpå med fordybede versaler:
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»Jesus vandt og jeg har vundet« (nr. 1), og »Tænk
hvor mangen vei han gik før han mig tilbage fik«
(nr. 2). Ophængt som nr. 1 og 2 i skibet, regnet
fra øst. 3) Skænket 1976 med 2×6 lysarme, hvorover prydspir. Topfigur, udformet som romersk
kriger med skjold, og oval hængekugle. I skibets
vestende.
†Begravelsestilbehør. 1862 blev omtalt en lille spa
de samt et par ligskamler.12
Klokker. 1) (Fig. 47), 1832, støbt af J. C. og H.
Gamst, København som angivet med reliefversaler under palmetfrise øverst på klokkelegemet;
tværmål 59 cm. Klokken, der ikke er i brug,
blev allerede kort efter nyanskaffelsen karakteriseret som utilfredsstillende, muligvis fordi klokken var for lille i forhold til den ældre †klokke.41
Ophængt i klokkestokværkets nordvesthjørne.
2) (Fig. 48), 1980, støbt af Pierre Paccard, Fran
krig, som angivet øverst på legemet med reliefversaler over bånd med vinranker. Ved overgangen til slagringen står, ligeledes med reliefversaler: »Tid jeg ringer ud og evighed ind. Jeg kalder
Fig. 47. Klokke nr. 1, 1832 (s. 917). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Glocke Nr. 1, 1832.

til Gud.« Ophængt i slyngebom i ny stol af fyr,
beregnet til to klokker. En ældre (†)klokkestol
med slyngebom henligger på kirkens loft.
†Klokker og klokkeophæng. 1638 anskaffedes reb
til en klokkestreng.8 1766 karakteriseredes klokken som ‘lille og ubetydelig’.21 1830 noteredes
det, at klokken et par år tidligere, dvs. o. 1828, var
faldet ned og slået itu,41 antagelig den klokke, der
blev anskaffet 1826 og atter solgtes 1833.38
†Klokkestole. 1616 erhvervedes tømmer til klok
keværket, dvs. til klokkestolen, mens selve klok
keakslen udskiftedes 1633. 1646 istandsattes
klokkestolen, der var ‘helt forrådnet’.8 Efter ned
brydningen af tårnet 1807 (s. 889) placeredes klok
keophænget under et halvtag på kirkens vestgavl.12 Dette afløstes 1878 af en muret †klokkekam sammesteds (s. 890).
Fig. 48. Klokke nr. 2, 1980 (s. 917). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Glocke Nr. 2, 1980.
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Fig. 49. Epitafium nr. 1, antagelig 1574, over Christen Juel, Anne Lunge og Kirstine
Lunge (s. 919). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Epitaph Nr. 1, wahrscheinlich 1574, für
Christen Juel, Anne Lunge und Kirstine Lunge.
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gravminder
Epitafier. 1) (Fig. 49-51, 61), antagelig (15)74 (jf.
udhugne cifre på midtkonsol), over Chresten Jvll
til Ustrup (Christen Juel til Udstrup), †<13. dec.
1585> og hans hustru, Anne Lvnge (Lunge), †
(1607). Endvidere over sidstnævntes
ugifte søster, Kierstine Lvnge (Kirstine Lunge),
†Skt. Hans Dag (24. juni) 1574 samt over hunden
Sepres.
Figursten af grå kalksten, 275×152,5. Indskrifter i fordybede versaler, udfyldt med sort farve, i
fodfeltet samt på postamenterne af de indrammende pilastre. Desuden reliefhugne Jesumonogrammer i arkadesviklerne, samt monogram (jf.
dog ndf.) og årstal på midtkonsol.
Den kvalitetsfulde sten viser ægteparret stående under en dobbeltarkade. Den rustningsklædte
Christen Juel har kort hår, afklippet ved ørene,
og langt tvedelt skæg. I højre hånd holder han sin
stridshammer, mens den venstre fatter om det lange slagsværd.Ved hans venstre side ses den hjelmbuskprydede hjelm. Anne Lunge står med armene
lagt hen over midjen. Hun bærer en tætsluttende,
perlebroderet konehue og er over en underklædning iført en fortil opknappet kjole af blomstermønstret brokade med opstående krave og pufærmer. Om halsen hænger tre kraftige kæder, hvoraf
én har et medaljonformet vedhæng; endvidere et
kors i en kort kæde. Den i indskriften fremhævede
svigerinde og søster, Kirstine Lunge, er ikke gengivet. Det er til gengæld parrets hund, »Sepres« (fig.
51), hvis navn står med fordybede versaler ovenover; den bærer halsbånd og har sat forpoterne på
Christen Juels fod. Ifølge præsteindberetningen
1766 skal hunden heltemodigt have vækket sin sovende herre, der var admiral på flåden, og dennes
mandskab og herigennem have afværget et angreb
fra en fjendtlig flåde. Dermed hentydes antagelig
til en, i øvrigt ikke nærmere oplyst, episode fra
Syvårskrigen (1563-70) mod Sverige. Gravmælets
gengivelse af den navngivne hund, der almindeligvis i senmiddelalderens og renæssancens grav- og
portrætkunst repræsenterer ægteskabelig trofasthed, finder en samtidig parallel på stenen over Bal
thasar Maltesen Viffert (†1579) og Dorthe Dyre i
Sønderup (Hornum Hrd., Ålborg Amt); hunden,

Fig. 50. Epitafium nr. 1, over Christen Juel, Anne Lun
ge og Kirstine Lunge (s. 919). Tegning af Søren Abild
gaard 1773. – Epitaph Nr. 1, für Christen Juel,Anne Lunge
und Kirstine Lunge.

»Hofneck«, springer dog her op af hustruen og karakteriseres dermed som skøde- og ikke, svarende
til Sepres, som vagt- og heltehund.72
Den arkitektoniske indramning omfatter en
rundbuet dobbeltarkade med karakteristiske vinkelformede indskæringer ved buernes sider. Arkaden hviler i siderne på joniske pilastre, hvis skafter
under et bladprydet øvre led viser 2×8 anevåbner
for parrets mødrene aner i tre generationer. En
volutkonsol under midtpartiets joniske kapitæl
har et sammenskrevet »HS« og »74«. Det førstnævnte må antagelig opfattes som en variation
over Jesumonogrammet, idet tværstregen i »H«,
der fletter sig ind i såvel dette bogstavs lodrette

920

SKODborg herred

Fig. 51. Hunden »Sepres«. Detalje af epitafium nr. 1 (s. 919). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Der Hund »Sepres«. Detail von Epitaphium Nr. 1.

streger som i »S«, kunne tolkes som et selvstændigt
bogstav, »I«, men er dog også blevet tolket som en
‘kryptosignatur’ for stenens mester (se ndf.). De
to tal refererer formentlig til årstallet 1574, der var
Kirstine Lunges dødsår, tidspunktet for Christen
Juels erhvervelse af Bækmark og antagelig stenens
udførelsesår. Under konsollen er et frugtnedhæng
og en snor, der muligvis skal opfattes som et ophæng til hjelmen.73 I de yderste svikler ses Jesumonogrammer, det venstre dog spejlvendt, mens
et kerubhoved smykker feltet mellem de to buer.
Øverst, over ægteparrets hoveder, er deres respektive hjelmprydede alliancevåbner (Juel og Krabbe
over for Lunge og Juel). Selve pilastrene hviler på
høje postamenter, hvis forsider smykkes af kranier
som forkrænkelighedssymboler og herover to formanende sentenser: »O menniske/ Bete(n)ck dv
her/ at vi i verden/ icke le(n)ge skal/ ver« (tv.) og
»Den dv erst/ den var ieg/ den ieg er/ den skalt
dv wor« (th.). I feltet mellem postamenterne er
indskrift med personalia, efterfulgt af en religiøs
sentens. Stenens hjørner markeres af medaljoner
med evangelistsymboler, øverst tv. og th. for Mattæus og Johannes og forneden for Markus og Lukas. De respektive symbolvæsener har skriftbånd,
dog uden påskrifter.

Det kvalitetsprægede gravmonument udviser
flere fællestræk med en gruppe sten fra den sidste
fjerdedel af 1500-tallet, der af Chr. Axel Jensen
blev knyttet til Gert van Groningen (†1577) og
hans jyske værksted.74 En række dygtige medarbejdere videreførte værkstedet efter mesterens
død og formentlig også nogle år forinden, da van
Groningen primært var knyttet til de kongelige byggerier på Skanderborg og Kronborg (fra
1573). Heriblandt kunne tælles en stenhugger,
der muligvis signerede sig med det specielle navnetræk, »HS« (eller »IHS«).75
Stenen er tidligst, dvs. 1773, af Søren Abildgaard (jf. fig. 50) omtalt som værende på korets
nordvæg, hvorpå det var fæstnet med jernkramper.76 Meget taler for, at det velbevarede monument lige fra første færd har haft en lodret position som væggravmæle eller epitafium (jf. bl.a.
de samtidige gravmæler i Møborg, s. 971-76). I
korets nordside ville den samtidig have udgjort
en meningsfuld pendant til det andet gravmonument for Anne Lunge, det knap 75 år yngre
epitafium for hende og hendes senere ægtemand,
Thomas Maltesen Sehested, hvoraf fragmenter i
hvert fald i 1700-tallet fandtes over for på sydmuren, jf. ndf.
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Fig. 52. Epitafium nr. 2, over Thomas Maltesen Sehested og Anne Lunge, opsat o. 1650 af Christen Thomesen
Sehested (s. 921). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Epitaphium Nr. 2 für Thomas Maltesen Sehested und Anne Lunge,
etabliert um 1650 von Christen Thomesen Sehested.

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering
blev gravmælet, hvis indskrifter allerede 1937 var
udfyldt med et ‘beglignende stof ’, opsat på korets sydvæg, hvor det endnu findes, fastholdt med
metalkramper.

2) (Fig. 52), o. 1650, over Thomas Maltissen
(Maltesen Sehested) til Tandervp (Tanderup,
Hammerup Hrd.), †1609, 54 år gammel, og hans
hustru, Anna Lvnge (Anne Christoffersdatter
Lunge), †1607, 57 år gammel, tillige med par-
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rets (anden) søn, Malthevs Thomessen (Malte
Thomesen Sehested), †1601, syv år gammel. Monumentet blev opsat af den eneste efterlevende
søn og arving, Christianvs Thomessen (Christian
(Christen) Thomesen Sehested, rigskansler siden
1630 (1590-1657)).
Barokepitafium af grå sandsten med detaljer
af sort marmor og blik (indskrifttavle). Epitafiets
komposition er ændret og reduceret som følge af
beskadigelse og nedfald ved et jordskælv 1742.
Dets nuværende skikkelse er resultat af en restaurering 1887, og en række revner i sandstensleddene hidrører utvivlsomt fra ødelæggelserne ved
nedstyrtningen. En istandsættelse med udskiftning af rustne jernankre og fjernelse af forstyrrende (sort) cementfugning forekommer derfor
påkrævet.77
Storstykket udgøres af en oval skrifttavle, indsat
i bruskbarok kartouche og flankeret af to friskulpturer forestillende langskæggede romerske krigere
med fjerprydede hjelme. De står på en profilgesims, hvortil er fæstnet to ottekantede plader med
våbener for Sehested og Lunge (Dyre). Hængestykket udgøres ligeledes af en kartouche, som
indrammes af to putti med drueklaser i hånden.
Den uharmoniske forskel i proportioner mellem hænge- og storstykke, må formentlig ses
som resultat af beskadigelsen 1742 og de senere
omflytninger forud for restaureringen og opsætningen på den nuværende plads (se ndf.) Således stammer gesimsen og våbenskjoldene, begge
af afvigende type af sandsten (Cotta sandsten?)
utvivlsomt fra restaureringen. Formentlig har den
oprindelige gesims været højere og givet plads
til et større antal aneskjolde i pagt med normen
for tidens adelsgravmæler. Indskrifttavlens volutformede topornament var heller ikke oprindeligt på sin nuværende plads, og det forekommer
mest sandsynligt, at storstykket har været højere
og kronet af et topstykke, muligvis med portrætfremstilling, jf. kanslerens eget epitafium i Århus
Domkirke (DK Århus 706).
Epitafiet står i sandstenens grå farve; dog er den
latinske personindskrift malet med gyldne versaler på sort grund, og på hængestykkets, polerede
marmortavle læses med gylden skriveskrift: »Restaureret 1887«.

Mesteren for det både kunstnerisk og kulturhistorisk værdifulde epitafium kendes ikke; men
værket kan muligvis tilskrives den århusianske
billedhugger Peder Clausen,78 som også skal have
udført epitafierne over Lemvigs borgmester o.
1648 (s. 394) og Århus-borgmesteren Rasmus
Nielsen 1654 (DK Århus 698). En anden mulig ophavsmand er den samtidige københavnske
stenhugger, Henning Salling (Selgen), som også
var virksom i Jylland (Randers), og som skal have
udført epitafier med nærtbeslægtede hængestykker, f.eks. o. 1653 i Gladsaxe og Borup kirker
(DK KbhAmt 368, 1190). De nævnte paralleller
kendetegnes også af flankerende frifigurer, dog
oftest forestillende bibelske personer eller dyder,
mens krigere er usædvanlige. Dette motiv genfindes først og fremmest i de kongelige gravmæler i Roskilde Domkirke (DK KbhAmt 1836 f.).
Ifølge præsteindberetningen 1766 var epitafiet tidligere placeret i korets sydside (‘på søndre
side af altergulvet’) og fæstnet til væggen med
jernankre. Efter et stærkt jordskælv 1742 faldt
monumentet imidlertid ned,79 men de bevarede
dele genopsattes, tilsyneladende på samme sted. 80
Formentlig i forbindelse med renoveringen 1887
blev monumentet placeret på skibets nordvæg,
hvor det tidligst 1892 er registreret af Uldall.
*Gravsten (fig. 62), romansk, af storkornet lys grå
granit, 122×44 cm. Stenen er inden for en profilliste smykket med et dobbelt hjulkors med en kort
tværstav ved korsets midte, jf. paralleller i Tørring
og Rom (s. 694, 803). Sekundært placeret som
trædesten ved gården Bodrøgild, Bækmarksbro.
†Muret begravelse (fig. 53-54). I forbindelse med
forundersøgelserne til hovedrestaureringen registreredes i koret et lille, hvælvet og muret gravkammer ud for midtgangen med trappe fra denne;
begravelsen havde gulv af munkesten og murede
sokkelbænke. Her fandtes rester af fire skeletter
og desuden to sammensunkne kister muligvis fra
tiden o. 1800.60 Det er antagelig denne begravelse, der nævnes i forbindelse med en reparation
1633.8 Heri kan have været grave for medlemmer af familierne Juel, Lunge og Sehested (jf.
epitafium nr. 1-2). De omtalte kister har antagelig været identisk med de to ligkister med tilhørende kisteplader, der nævnes 1768 og rummede
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Fig. 53. Opgravning af korgulvet i forbindelse med hovedrestaureringen, med frilægning af korbuens sokkelsten
og †muret begravelse (s. 888, 922). Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Ausgrabung des Chorbodens in Verbindung mit der
Hauptrestaurierung, mit Freilegung von Sockelstein des Chorbogens und des †gemauerten Begräbnisses.

forældrene til Sophie Dorothea Bilde (Bille) på
Rysensteeen, g.m. Otto Henrik Juul-Rysensteen
(jf. s. 853), nemlig for Christian Friderich Bille,
*på Banksboe (Bangsbo) 9. aug. 1671 og †på
Lundbech (Lundbæk) 30. april 1749; endvidere
for hustruen, Kirstine von Deden (Christine Dorothea von Deden), *i Ålborg Mortensaften (10.
nov.) 1666 og †på Lundbech (Lundbæk) 24. maj
1750.21 Begravelsen omtaltes på daværende tidspunkt som tilhørende Rysensteen.
Kirkegårdsmonumenter. I lapidariet i kirkegårdens
østende, syd for lågen, er opstillet tre støbejernsmonumenter, hhv.:
1) O. 1868, over Jens Ibsen Foelbek, †21. dec.
1868 i Brohuus i Flynder. 83 cm højt. Korset der
har trepasender og blomsterkrans på forsiden,
kornaks på bagsiden, har indskrift med reliefantikva. Efter personalia læses: »Fred med dit Støv(,)
dit Minde lever«.81
2) O. 1895, over Jens C. Christensen, *1832,
†1895. Gravmindet er formet som en opretstående plade, 71,5×37 cm, hvorpå indskrift med reliefversaler over ‘håndtryk’. Som topstykke er et

lille kors, der holdes af to liggende putti. På korsets midtstamme og tværarm er anført, ligeledes
med reliefversaler: »H(er) hviler«. Ved korsfoden
ses anker og brændende hjerter som symboler for
Håb og Kærlighed.82
3) For ubekendt og uden årstal. Uden bevaret
navn og årstal. Et støbejernskors af typen ‘Liljekors’ med liljeformede afslutninger på korsenderne og udsmykning af bl.a. sommerfugle ses
placeret bag nr. 1-2.83 Navn og dato har formentlig været påmalet.

Fig. 54. Opmåling af koret med †muret begravelse (s.
922). 1:300. Målt og tegnet af M. B. Fritz & Søn 1937.
– Vermessung des Chors mit †gemauertem Begräbnis.
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Fig. 55. Interiør mod vest, vist før hovedrestaureringen 1940-42. I forgrunden ses opgravning af korets murede
begravelse (s. 922). Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Inneres gegen Westen, gezeigt vor der Hauptrestaurierung 1940-42.
Im Vordergrund die Ausgrabung des gemauerten Begräbnisses im Chor.

kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 56 f.
Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1988 ff. (Synsprot.).
Flynder Sognearkiv. Kirkergsk. 1811-87; 18831930; Div. dokumenter 1863-1961.
LAVib. Skodborg-Vandfuld skøde- og herredsprot. 17991808 (B77B-SP4) vedr. 19. juni 1806. Landsbykirkernes
rgsk. 1584-1653 (C-KRB-111); Menighedsrådsark. Synsprot. 1864-1925; 1925-1987 (M19203-7; M19203-8)
(Synsprot.).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, VI, 1892 (1900), 182-86 (Uldall 1892 (1900)).
Notebøger. Søren Abildgaard VIII, 159-60 (Abildgaard).
Indberetninger. J. B. Løffler 1879 (bygning og inventar);
udateret og usigneret (ant. M. B. Fritz o. 1937 (bygning
og inventar); M. B. Fritz 1937 (bygning og inventar);
Einar V. Jensen 1937 og 1942 (inventar); E. B. Rosing
Holm 1990 (altertavle og prædikestol); Susanne Trudsø
2000 (Thomas Maltesen Sehesteds epitafium);Thomas
Bertelsen 2008 (bygning); Birgitte Bøggild Johannsen
og Hugo Johannsen (inventar og gravminder).

Tegninger. NM. Tegning af Christen Juels epitafium ved Søren Abildgaard, 1773; forslag til klokkekam
ved L. A. Winstrup, 1877; opmålinger og ombygningsforslag af koret ved Frits Uldall, 1901; opmålinger (planer, snit og opstalter) samt ombygningsforslag ved M.
B. Fritz og Søn, 1937-40; kirkegårdsplan ved P. Hansen og I. Lydholm, 1965; plan af tårn ved Peter Duun,
2009. – Flynder Sognearkiv. Ombygningsforslag ved M.
B. Fritz og Søn, 1940.
Litteratur. K. E. Nissen, Flynder Kirke, Struer 1997
(Nissen 1997); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Flynder kirke, Ringkøbing
amt, NNU rapport nr. 22, Nationalmuseet 2008 (Hylleberg Eriksen 2008).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Mogens Vedsø, dendrokronologiske undersøgelser ved
Thomas Bertelsen, inventar og gravminder ved Birgit-
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te Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Ole Olesen
og epitafium nr. 2 ved Hugo Johannsen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Redaktionssekretær Heidi
Lykke Petersen.Teknisk og grafisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2009.
1

Oldemoder 112, jf. også 1379 (»flundær«) og o. 1440
(»flunder«), smst. 75, 60.
2
Repert II, nr. 8054 (1495); 8984 (1499); 9503-05
(1501); 9980-82 (1503); 12362-64, 12374 (1512).
3
1584-86 nævnes Anne Lunge, g.m. Christen Juel til
Bækmark (†1585), som kirkeværge, 1588 hendes anden
ægtemand, Thomas Maltesen Sehested til Tanderup og
Bækmark, og 1608-15 parrets søn, den senere kansler
Christen Thomesen Sehested. Bækmarks overdragelse
til farbroderen, Claus Maltesen Sehesteds familie bevidnes fra 1616 gennem indehaverne af kirkeværgeposten, d.å. beklædt af Anne Lykke, enke efter førnævnte,
1623 af parrets søn, Niels Sehested, efter dennes død
1629 af enken, Birgitte Brahe, og 1632 af dennes ægtemand, Johan Caspar von Reibnitz (†1635), jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB-111).
Fra den efterfølgende tid under Niels Kaas’ ejerskab
(1653-85) er rgsk. dog ikke bevaret.

Fig. 56. Skibets norddør (s. 884) set fra kirkens indre
før udvidelsen 1940. Foto M. B. Fritz & Søn 1940.
– Nordtür des Schiffes aus dem Kircheninneren vor der Erweiterung 1940.

Fig. 58. Tympanon, formentlig fra syddøren (s. 884) i
kirkegårdens østre dige – nu indsat i tårnets vestmur.
Foto M. B. Fritz & Søn 1937. – Tympanon, vermutlich
von der Südtür, im östlichen Steinwall des Friedhofs, jetzt in
der Westmauer des Turmes eingesetzt.
4

Kronens Skøder, II, 343 f.
LAVib. Skodborg-Vandfuld skøde- og herredsprot. 17991808 (B77B-SP4). Salget tinglystes 19. juni 1806.
6
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing
Amt, 1809-30 (C 4-846).
7
Jf. den foreslåede flytning af kirken til stationsbyen
Bækmarksbro længere mod syd i sognet (s. 892).
8
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111).
9
Den synes at være gjort bredere i forbindelse med
kapellets opførelse, jf. planskitse ved arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm i NM.
10
Vandretliggende drejeligt kors på en lodret stolpe, i
stedet for en fløj, til hindring af utilsigtet gennemgang
i en låge.
11
Etablering af lædige ved tårnet 1974, jf. Synsprot.
12
Synsprot.
13
Konstateret ved østgavlen i forbindelse med kirkens
restaurering 1940 (jf. fig. 8a).
14
Stenens nuværende placering er et resultat af restaureringen 1940, men den omtales også tidligere som
placeret i østgavlen, om end en nøjere lokalisering ikke
er oplyst.
15
Hovedet sidder noget forskudt mod vest i forhold til
dørens midterakse.
16
Nu indsat i et stendige nordvest for våbenhusdøren.
17
Jf. fotografi ved M. B. Fritz 1937, i NM.
18
Vel en følge af, at døren ombyggedes, og overliggeren fjernedes ved restaureringen.
19
Synsprot. if. oplysning 1877.
20
De smalle fundamenter, der er vist på arkitekt M. B.
Fritz’ opmåling, er næppe repræsentative, men skyldes
formentlig, at kun de nederste sten i dybe nedad tilspidsende fundamentsgrøfter var bevarede
21
LAVib. Ribe Bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774).
5
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Fig. 58. Detalje af det middelalderlige alterbord (s. 896).
Foto M. B. Fritz & Søn 1940. – Detail eines mittelalterlichen Altartisches.
22
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180506 (C 4-707).
23
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
24
Det kan ikke udelukkes, at denne form var oprindelig, idet den skråt forløbende søndre vange havde et
kragbånd identisk med det i nord.
25
Uldall 1892 (1900) 182 ff.
26
Af en række tegninger i Flynder Lokalarkiv fremgår,
at arkitekten har arbejdet med flere forskellige forslag,
blandt andre et med en ligeløbstrappe i vestmuren og
et med et ‘knækket’ pyramidespir af en type, der er
velkendt på Århus-egnen. Sml. arkitektens genopførte
tårn i Spørring (DK Århus 1676).
27
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111). Blyet tjente formentlig som afstandsstykker i fugerne, mens mørtelen afbandt.
28
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111). Koret havde trægulv frem til 1940.
29
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111). Interessant er en oplysning om, at han indvandt 4
pd. bly, formentlig til nye vinduessprosser, ved at omstøbe noget ‘blyaske’. Det kan dreje sig om blyslagger
fra tidligere vindues- eller tagarbejder i kirken.
30
Hylleberg Eriksen 2008. Dateringen bygger på 17 boreprøver, som har bevaret splintved, eller som baseret
på iagttagelser under prøveudtagningen kun mangler
splintved.Yngste bevarede årring er dannet 1447 (prøve nr. 70710069).
31
Angivet ved stemplede plader i de fire tagflader.
32
Henstillet ved alterbordets nordside bag panelet.
33
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
34
Indb. i NM.

35
Flynder Lokalark. Tegninger og dok. m.v. fra hovedistandsættelsen, 1937-43; jf. også indb. ved Einar V. Jensen 1937 i NM.
36
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774). Jf. også Abildgaard
159.
37
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826(1836)-45 (C 40-2).
38
Flynder Sognearkiv. Kirkergsk. 1811-87.
39
LAVib. Provsteark. Synsprot. for kirker og præstegårde, 1855-74 (C 40-4).
40
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1811-15 (C 4-709).
41
LAVib. Provsteark. Ringkøbing nordre Amtsprovsti.
Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
42
Alterbilledets anskaffelse 1874 kostede 100 rdlr.; året
efter blev maleriet forsynet med en ramme, mens maler N. Nielsen, Lemvig stafferede hele værket. Jf. Flynder Lokalark. Kirkergsk. 1811-87.
43
Indb. ved Einar V. Jensen 1942 i NM. Med mindre
ombytningen har været en fejl, ses dog enkelte eksempler på en bevidst fremhævelse af kvindevåbenet som
betoning af giverindens særligt aktive medvirken, jf.
*alterklæde, 1764, i Horsens Museum (tidl. Horsens
Vor Frelsers Kirke og Klosterkirken), jf. DK Århus
5492, 5760 og 5767) og Birgitte Bøggild Johannsen,
»Heraldik og stærke kvinder«, Nyt fra Nationalmuseet
105, 2004-05, 20-21.
44
Henvisningen var 1766 korrekt anført som »Joh:6«,
jf. LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774).
45
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111). Om de to Ribemestre, se Ebbe Nyborg, »’Hans
og Sten Maler af Ribe’. Om Ribes malermiljø og dets
‘marked’ i 1600rnes Vestjylland«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13.
december 1990, red. Hugo Johannsen, Herning 1990,
143-72.
46
LAVib. Provsteark. Ringkøbing nordre Amtsprovsti.
Synsprot. 1812-35 (C 39H-1); Ringkøbing Amts nordre provsti. Synsprot. 1826(1836)-45 (C 40-2).
47
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop
J. Bloch 1766-69 (C 4-774) og Abildgaard 159 omtaler
seks initialer og seks våbner, idet initialerne for Anne
Helvig von der Wisch tolkes som refererende til to individer (»S.H.« (i stedet for »A.H.«) og »D.W.«). Om
sidstnævnte, jf. DaAdÅrb 1931, 101. Præsteindb. nævner
under beskrivelsen desuden ‘1 ophængt krucifiks’, der
således allerede da var en integreret del af kalken.
48
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180506, 1807-10 (C 4-707-08).
49
Synsprot.; Flynder Lokalark. Kirkergsk. 1811-87.
50
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826(1836)-45 (C 40-2). Flynder Sognearkiv.
Kirkergsk. 1811-87. Der afregnedes samtidig for et
‘jernhåndgreb’(?) til kanden.
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51

Flynder Lokalark. Kirkergsk. 1883-1930.
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1811-15 (C 4-709); LAVib. Provsteark. Ringkøbing
nordre Amtsprovsti. Synsprot. For kirker og præstegårde. 1812-35 (C 39 H-1).
53
Erik Skov, »Døbefonte i Viborg Stift«, ViStÅrb 1994,
40.
54
Indb. af M. B Fritz 1937 i NM.
55
Jf. Sophus Müller, »Vievandskar og Kirkelamper«,
ÅrbOldkHist 1888, 109.
56
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB111). Om de to Ribemestre, se Nyborg 1990 (note 45)
143-72.
57
I forbindelse med M. B. Fritz’ forundersøgelse 1937
påvistes spor i korbuens søndre side af en gennembrydning til prædikestolen, jf. indb. i NM.
58
Jf. indb. af Einar V. Jensen 1937 i NM. Panelerne,
hvoraf det ene havde et smalt sæde, fandtes tidligere ud
for prædikestolen.
59
Indb. 1937 ved M. B. Fritz og Einar V. Jensen i NM.
60
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774). Om Jens Stavnsholm, jf. Nielsen 1894 403.
61
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774). Stoledørene manglede dog på daværende tidspunkt. Forbindelsen mellem
Holmgård, Bækmark og Flynder Kirke går antagelig
tilbage til Claus Maltesen Sehested til Holmgård, hvis
søn, Niels Sehested 1623 overtager Bækmark, jf. Nielsen 1894 311.
52

Fig. 60. Omrids af ophængt flynder på triumfvæggens
nordside (s. 916). Foto Einar V. Jensen 1937. – Umriss die
aufgehängte Scholle an der Nordseite der Triumphwand.
62

Synsprot. Jf. også korrespondancesager i NM.
If. fig. 55 fra 1937 var rækkefølgen af de fire sidste
apostle flg.: Thomas, Judas Iskariot, Filip og Jakob Alfæus. Ved nymonteringen 1941 placeredes apostlene i
to rækker: øverst hhv. Thomas, Judas Iskariot, Filip og
Jakob Alfæus, og nederst hhv. Jakob, Bartolomæus, Simon Zelotes, Andreas, Judas Taddæus, Johannes, Peter
og Mattæus.
64
Jf. Johs. Lumholt, »En kunstners hundredårsdag«,
Lemvig Folkeblad, 14. maj 1969 (genoptrykt i Bjerreslægtens Brevdue, o. 1969, 28-31), spec. 31.
65
Flere har beskrevet den lokale harme, både ved valget af modellen til Judas Iskariot og ved kunstnerens
portrættering af personer, der i sognet opfattedes som
‘syndige’, jf. Bertel Budtz Møller, »Kristen Bjerre, den
vestjydske Malerkromand og hans Kunstnerportrætter«, Samleren, 1931, 122; Anders Thuborg, Folk vi kender, Lemvig 1946, 19-21; Niels Bjerre i Bjerreslægtens
brevdue, 1952, 3-19. Kristian Tikjøb Olsen, Kræ’ Bjerre i
Tobaksfabrikken, Lemvig 1987 (upagineret).
66
Jf. brev, refereret i indstilling fra Nationalmuseet 4.
febr. 1909, i Korr.ark. NM.
67
Jf. brev af 25. juni 1991 fra Sven Fritz i Den Danske
Orgelregistrant.
68
Iflg. meddelelse fra Th. Frobenius & Sønner.
63

Fig. 59. Mesterstempel for Matz Christensen, Viborg.
Detalje af alterkalk (s. 901). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Meisterstempel von Matz Christensen,Viborg.
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Fig. 61. Epitafium nr. 1, 1574 over Christen Juul og
Anne Lunge, vist før flytningen til korets sydvæg (s.
919). Foto Einar V. Jensen 1937. – Epitaph Nr. 1, 1574
für Christen Juul und Anne Lunge, vor der Umsetzung der
südlichen Chorwand gezeigt.
69

M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens
1923. Instrumentet har opusnummer 8.
70
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
71
Nissen 1997.
72
Christen Juel, der var aktiv i krigen siden 1563, var
1564 chef for skibet Grib von Kønigsberg (Kongsberg), medvirkede bl.a. ved Elfsborgs undsætning 1565
og kommanderede 1566 Elefanten, der deltog i slaget
ved Gotland 26. juli s.å., men han reddedes dog efter den danske flådes katastrofale skibbrud et par dage
senere. Den omtalte episode kunne muligvis hentyde
hertil. Om Juel, jf. bl.a. Otto Vaupell, Den nordiske Syv
aarskrig 1563-1570, Kbh. 1891, 114; Jørgen H. Barfod,
Christian 3.s flåde, Kbh. 1995 (Marinehistoriske Skrifter),
175, 259; DaAdÅrb. 2002, 393. Hunden kan antagelig bestemmes som en spansk vandspaniel, jf. venlig

meddelelse fra Rikke Agnete Olsen. Se også generelt
samme, Hunden i historien, Århus 2008.
73
Jf. tilsvarende detalje på stenen over Oluf Munk
(†1568) og Drude Rantzau (†1606) i Hjerm (Hjerm
Hrd.). Denne sten bærer også store lighedspunkter mht. mandsfiguren, den indrammende arkitektur
(bortset fra bueslagenes form), de dødninghovedsmykkede postamenter og evangelistmedaljonerne. Se for
figurmotivet også stenen, 1579, over to sønner af Peder Skram i Østbirk,Voer Hrd., Skanderborg Amt (DK
Århus 4489).
74
Jensen, Gravsten II, 65 ff., 260 ff (nr. 619).
75
Det sammenskrevne »HS« med »I«-lignende tværstreg findes på en række af værkstedets sten, bl.a. på
stenene over Stygge Rosenkrantz og Maren Knob
(1577, Lynderup, Rinds Hrd., Viborg Amt), Folmer
Rosenkrantz og Margrete Gyldenstierne (o. 1581,Vær,
Voer Hrd., Århus Amt, jf. DK Århus 4899) og Gregers
Ulfstand og Karen Banner (1584, Fausing, Sønderhald
Hrd., Randers Amt). Navnetrækket blev af Jensen,
Gravsten II, 65, 74 f. og 80 forsøgsvis, tolket som en
‘kryptosignatur’ for stenhuggeren Jens Jørgensen, der
1580 fik borgerskab i Århus. Dersom man konkret
tolker bogstaverne som personinitialer, skulle disse
henføres til en stenhugger, hvis fornavn begyndte med
»H«, f.eks. Gert van Groningens søn, Herman Gertsen
(‑1576-91), der også i kilderne undertiden betegnes
Herman Stenhugger, eller til en anden værkstedsmedarbejder med tilsvarende initialer. Om identifikationen
af Herman Gertsen med Gert van Groningens søn,
jf. Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen,
Kongens kunst, Kbh. 1993 (Ny dansk kunsthistorie II),
53; Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II.s
og Christian IV.s tid«, Sandstensportaler i Danmark, red.
Inge Mette Kirkeby, Kbh. 1995, 59 ff. Spørgsmålet om
bogstavernes tolkning har dog endnu ikke fundet sin
definitive løsning.
76
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774). Her dog kun omtalt
som opsat på den nordre side i kirken med jernankre.

Fig. 62. Romansk *ligsten (s. 922). Anvendt som trædesten ved gården »Bodrøgild«, Bækmarksbro. Foto
Hugo Johannsen 2009. – Romanischer *Leichenstein. Als
Trittstein auf dem Hof »Bodrøgild« angewendet, Bækmarksbro.
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77
Indb. fra Nationalmuseet 10. juli 2002 og efterfølgende korrespondance fra 2007 med menighedsråd og
Lemvig provstiudvalg, idet disse instanser anbefalede
epitafiets nedtagelse.
78
Merete Bergild og Jens Jensen i Weilbach, KunstLeks.
Flynder-epitafiet nævnes dog ikke blandt de her opregnede tilskrivninger.
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79
If. KglBibl. Håndskriftsaml. Langebeks excerpter, pk.
61.
80
Præsteindberetninger til biskop J. Bloch, jf. note 21;
Abildgaard (1773), ‘ved den sydlige side op i koret’.
81
Jf. Faye, Støbejernskors 119.
82
Faye, Støbejernskors 95.
83
Faye, Støbejernskors 86.

DIE KIRCHE VON FLYNDER
Geschichte. Die Kirche wird erstmalig um 1350
erwähnt und gehörte schon im Spätmittelalter
zum Hauptgutshof der Gemeinde Bækmark. Der
Gutshof gehörte zu Stift Ribe und wurde von
dessen Lehensmännern bewohnt. Diese Einbindung spiegelt sich auch in den folgenden Jahrhunderten wieder, sowohl in administrativer als
auch in materieller Hinsicht (siehe z.B. Inventar
und Grabmale). 1671-1804 gehörte die Kirche
wechselnden Eigentümern der Rysensteen. Aus
alter Zeit (auf jeden Fall seit 1556) bestand ein
Zugehörigkeitsverhältnis zu Bövling Kirche. 1935
wurde die Kirche zur selbständigen Stiftung.
Gebäude. Es handelt sich um eine romanische
Quadersteinkirche mit Chor und Schiff. Über
die ursprünglichen Details ist man nur durch
die Nordtür des Schiffes informiert, die bis zur
Restaurierung 1940 intakt erhalten war. Die
Südtür ist teilweise erhalten, jedoch zugemauert.
Von den Fenstern weiß man von insgesamt drei
Fenstersteinen, davon ist einer nun wiedereingesetzt an seinem vermutlichen ursprünglichen
Platz im Ostgiebel des Chores. An der gleichen
Stelle sieht man einen Bildquader mit einem
Vogel (Fig. 5), und über der Nordtür befindet
sich ein Quader mit einem Menschengesicht
(Fig. 6) in einem stark hervortretenden Relief.
Außen vor der Nordtür wurde im Spätmittelalter ein Vorhaus (Fig. 11) aus Ziegelsteinen errichtet. Ein †Turm im Westen entstand vermutlich gleichzeitig und wurde zu Beginn des 19.
Jahrhunderts abgerissen. 1878 wurde die Glocke
zu einem kräftigen †Glockenkamm (Fig. 10, 13)

Danmarks Kirker, Ringkøbing

überführt, der von dem Architekten L.A.Winstrup
gezeichnet wurde. Eine umfassende Restaurierung des Kirchengebäudes wurde 1940-42 von
den Architekten M. B. Fritz & Söhne durchgeführt. Neben einer Konsolidierung des im Laufe
der Zeit stark umgesetzten Quadermauerwerks
wurde im Inneren der ursprüngliche Chorbogen
rekonstruiert, der 1590 durchgreifend erweitert
wurde. An der Westseite wurde ein neuer Turm
im mittelalterlichen Stil hinzugefügt. Die Kirche
ist, wie vermutlich seit ihrer Erbauung, bleigedeckt. Die jetzige Form mit zwei selbständigen
Dächern über jeweils Chor und Schiff wurde bei
der Restaurierung wiedererschaffen. Vermutlich
seit 1590 der Chorbogen erweitert und der Giebel darüber herabgenommen wurde, wird der
Übergang zwischen den Dächern von ein paar
schrägen Dachflächen vermittelt (Fig. 15, vgl.
Nees).
Inventar. In der Kirche sind noch verschiedene
mittelalterliche Gegenstände bewahrt, hiervon als
ältester vermutlich die Altartischplatte aus Granit
mit der Aussparung für das Heiligengrab sowie
Fragmente eines Taufbeckens und ein Weihwasserbecken, ebenfalls aus Granit (Fig. 28a-b). Aus
dem Spätmittelalter stammen das jetzige Taufbecken (Fig. 27), eine ungewöhnliche Importarbeit
aus belgischem Marmor (Namur), vermutlich
auf Initiative des Stiftes Ribe erworben, sowie
das Chorbogenkruzifix (Fig. 29), das doch eher
eine regionale Arbeit ist.
Nach der Reformation wurde um 1600 der
Kirchenraum neu möbliet. Zu dieser Zeit war
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Thomas Maltesen Sehested Kirchenvorsteher auf
Bækmark (um 1590-1607). Hervorzuheben sind
die Altarleuchter (1598, Fig. 25), der Altar (1600,
Fig. 18), vermutlich von dem lokalen Meister Kristen Spend aus Lemvig aufgeführt, die Altartischtäfelung (1600) und ein paar Herrschaftsstühle
(um 1600, Fig. 35-37). Auch das Kirchengestühl
stammt im Kern aus der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts, ebenso zwei jüngere Herrschaftsstühle (Fig. 39). Die einfache Kanzel mit zugehörigem Himmel wurde 1630-31 ausgeführt und
1637 von Jacob, dem Maler ‘selbander’ ausstaffiert, vermutlich von dem Ribe-Maler Jacob van
Meulengracht und Jacob Bartholomesen. Die
Taufschüssel stammt von 1652 (Fig. 26), während
der Altarkelch mit zugehöriger Patene (Fig. 22)
um 1665 von Niels Kaas und seiner zweiten Gattin, Anna Helvig von der Wisch, gestiftet wurde.
Die Bemalung der Altartafel von 1703, u.a. mit
Wappen von Gregers Daa und Jeanne Marie Rüsensteen, lassen eine Verbindung mit Rysensteen
vermuten.
Etliche der kleineren Inventargegenstände der
Kirche stammen aus dem 19. und 20. Jahrhundert, darunter die Glocke (1832, Fig. 47), das Altargemälde, von C. A. Schleisner (1874, Fig. 19)
sowie die Ausschmückung einer älteren Empore

mit Apostelgemälden, 1892 von Kristen Bjerre
(Fig. 41-45). Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist
noch verschiedene Altarausstattung hinzugekommen, darunter Siebenleuchter (1918, Fig. 17),
Abendmahlskanne, Löffel und Abendmahlschale
(Fig. 22-23) sowie zwei Kronleuchter (um 1925,
Fig. 17). Bei der Hauptrestaurierung der Kirche
1940-42 wurde u.a. eine neue Altarschranke aufgestellt (Fig. 18). Als letztes wurden eine Glocke angeschafft (1980, Fig. 48), eine neue Orgel
(1997, Fig. 41), ein Wandgemälde (2001) und
zwei neue Messgewänder (2003-06).
Grabmale. Die Kirche enthält zwei vornehme
Wandgräber (Fig. 49-52), von jeweils 1574 und
von um 1650, für Mitglieder der Familien Juel,
Lunge und Sehested, die vermutlich in einer
Mauer begraben waren, †Begräbnis im Chor.
Das Monument für Chresten Juel, Ehefrau Anne
Lunge und ihre Schwester Kirstine Lunge erinnert ebenfalls an den Hund der Familie, ‘Sepres’,
der während des siebenjährigen Krieges heldenhaft die Mannschaft des Schiffes von Chresten
Juel rettete. Das Epitaph für Thomas Maltesen
Sehested und seine Ehefrau, Anne Lunge, 1º verheiratet mit dem obengenannten, wurde teilweise durch ein Erdbeben 1742 zerstört.
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Fig. 1. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2008. – Nordostansicht der Kirche.
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skodborg herred
Sognenavnet (»Møthburgh«), der i en eftermiddelalderlig tradition sættes i forbindelse med et sagn om
to møer (jf. ndf.), forekommer o. 1350 i Ribe Oldemoder, hvor kirken ansættes til 4 skilling sølv,1 men
nævnes tilsyneladende allerede 1297 i forbindelse med
en sjælegave.2 Nabosognet Nees var i øvrigt fra middelalderen knyttet til Møborg i et anneksforhold, som
endnu består i dag. Således overlod Ribebispen Ivar
Munk 1511 sognepræsten i Møborg, Oluf Christiernsen, et jordstykke, som fra gammel tid var givet til
»Meskircki« (dvs. Nees Kirke), til afholdelse af udgifter
til vin og oblater – en disposition, som stadfæstedes
1537 og 1542.3 1547 fik sognepræsten desuden tilladelse til at holde en kapellan i Nees, muligvis som
en konsekvens af den besværlige transportvej mellem
de to kirker.4 1635 modtog den daværende præst i
Møborg, hr. Christen (Nielsen), i øvrigt retten for sig
selv og sine efterfølgere til at nyde herligheden af an-

nekspræstegården i Nees, som han hidtil ikke havde
haft nogen indtægt af.5 Til præsteembedet i begge kirker hørte tillige en ældre stiftelse (»af urgammel Tid«)
til finansiering af fredagsprædikenerne fra Allehelgen
til fasten. Stiftelsen, der var materialiseret i otte køer,
tillagt præstegården, fornyedes 1696 af Karen Christensdatter, enke efter sognepræst Jens Mortensen
(jf. s. 976), som »et fast og uryggeligt Inventarium til
Møeborg Præstegaard, og dens rette Besiddere SognePræster til Møeborg og Nees Meenigheder, saa længe
Verden staaer ...«.6
Kirkens forbindelse til sognets hovedgård, Nørre
Holmgård (Holmgård), bevidnes af en række inventargaver og af begravelserne for gårdens ejere gennem
flere generationer, tidligst Malte Juel (†1508) og hans
hustru, Marine (Maren) Pedersdatter Bomøve Lange
(Munk) (†o. 1515, s. 971). 1632 opbevaredes desuden
to forseglede brevkister med gårdens ejendomsbreve i
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kirken (jf. s. 967).7 En række af Nørre Holmgårds ejere
fungerede i øvrigt som kirkeværger.8
1686 solgtes kirken af kronen til admiral Christian
Bielke til Torstedlund (Årestrup Sogn, Ålborg Amt).9
Via forskellige mellemled erhvervedes Møborg Kirke
dog 1691 af Sophie Gyldenstierne (†1730) på Nørre
Holmgård.10 Hermed genoptoges den gamle tilknytning til gården, og denne videreførtes under slægten de
Linde (til 1754) og senere skiftende ejere indtil 1808,
da afhændelsen af tienderne til sognemændene begyndte.11 Endnu 1809 tilhørte kirken dog Nørre Holmgårds
ejere og sognefolket i fællesskab, mens kongen havde
kaldsretten.12 Kirken overgik til selveje 1929.13
Sagn. Sognets navn har givet anledning til forskellige
sagndannelser. Ifølge præsteindberetningen fra 1766
skulle to møer eller jomfruer være begravet i to høje
på området (»Møehøje«).14 Andre hævdede, at kirken sammen med Mejrup og Måbjerg kirker (Hjerm
Hrd.), der alle havde ensdannede, runde og spidse
tårne(!), var opført af tre søstre – alle møer, der lå begravet på Mejrup Kirkegård sammen med en stor skat.
Møborg Kirke skulle oprindelig have ligget på højdedraget Bavnehøj øst for kirken, hvorfra der kunne tælles udsigt til nogle og tyve kirker, men under arbejdet

med kirkens opførelse blev alt, hvad der var bygget om
dagen, revet ned om natten. Den nuværende placering
bestemtes, da et par stude blev spændt for en stor sten,
og hvor de skiltes, kom kirken til at ligge.15

Kirken ligger i den sydlige del af sognet på en
vestvendt skråning af en høj moræneknude, der
som en iøjnefaldende bakkeformation hæver sig
over den omkringliggende flade hedeslette. Fra
knudens toppunkt, Bavnehøj, er der udsyn til
hele sognet, hvorfra der ikke er vidnesbyrd om
større landsbysamfund. 1766 bestod sognets bebyggelse således kun af spredte gårde,14 og endnu
i dag udgøres kirkebyen blot af et halv hundrede
huse, som vest og nord for kirken flankerer landevejen mod henholdsvis Bækmarksbro og Nørre
Holmgård, nær sognegrænsen til Flynder.
Kirkegården, hvis vestre del er væsentlig bredere
end den østre, er rektangulær i øst-vestlig retning,
og terrænet falder markant mod vest. Kirken er
anlagt på kirkegårdens nordvestre del, men kan

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af den søndre del af Møborg Sogn, målt af G. Theis 1818 og kopieret af E. Jacobsen
1862. Tegnet af Jørgen Wichmann. – Katasterkarte über den südlichen Teil der Gemeinde Møborg.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og kirkegården set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1948. – Luftaufnahme von Kirche und
Friedhof.

oprindeligt være opført centralt på pladsen, der
1976 er udvidet mod øst og muligvis også mod
syd (jf. fig. 3).16
Hegn og indgange. Kirkegårdens ældre vestre del,
som mod vest og nord kan have den oprindelige
udstrækning, afgrænses af et kampestensdige med
jordkerne, som ad åre er faldet sammen og i dag
hovedsageligt fremstår som en græs- og efeubevokset jordvold, hvorfra kun spredte kampesten
stikker ud. Adgangen er henlagt til to nyere indgange med hvidmalede træfløje. Hovedindgangen, som er placeret vestligst i norddiget med en
foranliggende parkeringsplads, udgøres af en tofløjet køreport med hvidkalkede piller af teglsten
i normalformat med aftrappede pyramidespir.
Hertil kommer en ganglåge i syddiget med to
smalle fløje ophængt på kampestensmurede vanger, der yderligere tjener som støtter for det gennemskårne diges kerne.
Både dige og indgange nævnes hyppigt i kilderne i forbindelse med reparationer. 1584 repareredes diget således af to karle med 169½ læs

store og 177 læs små sten, og 1604 omlagdes det
nordre dige fra ny af en ‘steinpiker’, som betaltes
30 daler for arbejdet.17
1866 havde kirkegården kun én indgang, forsynet med dobbeltlåge,18 men også før denne tid
har der været flere. 1631 udførtes reparationer på
tre stetter, hvoraf én i østdiget og to andre med
port.17 Den østre indgang nævnes allerede 1586,
hvor den repareredes med 500 sten af to murermestre i fire dage. Samme år repareredes dens rist,
og to læs indkøbte sten til et fundament under en
stætte er sandsynligvis anvendt samme sted.17
Materialeindkøbet angiver, at stætterne på den
ne tid var svære murede konstruktioner, meget
vel regulære portaler i lighed med de der kendes fra andre af egnens kirkegårde, eksempelvis
Rom (s. 769-770) og Sønder Borris (Bølling
Hrd.).19 Som de velbevarede portaler i Boris må
også stætterne i Møborg have haft sadeltage, hvis
vindskeder repareredes 1613, og 1625 indkøbtes
tre snese søm til ‘at slå tagsten til stætterne med’.
Herved antydes, at kirkegårdsportalerne har båret
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Fig. 4. Længdesnit 1:300 set mod syd. Målt af Poul Hansen 1975, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2008.
– Längsschnitt gegen Süden.

flade tagpander af tegl, som netop kan sømmes,
men afdækninger af bly kan ikke udelukkes, da
de allerede 1640 tækkedes med 10 skippund og
6 lispund bly fra Holstebro.17 Blyet oplagdes da
på tre nymurede stætter og en port, som afløste
ældre indgange i dårlig stand. Arbejdet udførtes
med brug af 95 tønder kalk, som erhvervedes fra
Mønsted for 20 daler, 3 mark og 2 skilling og
fragtedes til Møborg med 16 vogne. Hertil kom
2600 teglsten fra Tandrup, som købtes for 20 daler, 1 mark og 4 skilling, og som opmuredes af
murermester Peder Olluffsen.17

Kirkegårdens østre udvidelse afgrænses mod de
omkringliggende marker af jordvolde, der langs
indersiden ledsages af unge egetræer suppleret
med en bøgehæk, der omkranser en materielplads ved østdigets yderside. Det ny afsnit er forbundet med det ældre ved to gennembrydninger
i det oprindelige østdige og har yderligere i det
nye dige en galvaniseret dobbeltlåge mod syd og
øst samt en fodgængerlåge mod øst.
Tidligere har der også langs indersiden af det
ældre kirkegårdsdige stået større træer, som i dag
kun findes langs det søndre, hvor en blandet be-

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen 1975, suppleret og tegnet af Thomas Bertelsen 2008. – Grundriss.
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voksning af bøg, røn og ahorn tager af for vinden
(jf. fig. 3). Af de øvrige læhegn er kun bevaret
en vindblæst rødbøg med stor skulpturel krone
i kirkegårdens nordvestre hjørne. Beplantningen
mod vest og nord er dog reetableret med eg inden for de seneste år.18
Bygninger m.m. på kirkegården. 1965 opførtes et
kapel med toilet og beskedent materiel- og fyrrum på den ældre kirkegårds nordvestre hjørne
(arkitekterne Poul Hansen & Ib Lydholm). Bygningen suppleredes 2002 med en lang smal fløj
på det ny kirkegårdsafsnits østre del med kontor
og værksted (arkitekt Egon Aagaard, Lemvig).
Begge bygninger har hvidmalede teglsatte facader og bærer røde vingeteglstækkede sadeltage.
Forud for opførelsen af den sidst tilkomne kirkegårdsbygning påvistes ved arkæologiske udgravninger 2001 rester af en gårdsenhed fra ældre romersk jernalder i form af vestenden af en
hustomt samt en brønd.20
bygning
Kirken består af romansk kor og skib af granitkvadre
og har sandsynligvis erstattet en †trækirke, der antydes
af et byggestop mellem de to afsnit. I senmiddelalderen
tilføjes et vesttårn og på skibets nordside en †korsarm,
som formentlig er nedbrudt o. 1815. Et våbenhus ved
korsarmens vestside er fra nyere tid, hvorfra en utilgængelig krypt under skibet formentlig også stammer.
Orienteringen er solret.

Kvaderstenskirken er overordnet afsat med rette
vinkler med undtagelse af koret, som spidser
let til mod øst (fig. 4-6). Udlægningsprincippet
kendes ikke for skibet, men koret er meget vel
udlagt over et kvadrat, som inkluderer kormuren. Modsat mange af egnens øvrige romanske
kirker, eksempelvis Lomborg (s. 727) og Rom (s.
772), flugter indersiden af skibets langmure ikke
med facaden af korets langmure, der er placeret
ud for det tilstødende bygningsafsnits murkerne.
Derimod er de to bygningsafsnit disponeret med
jævnhøje mure, hvilket også har stor regional udbredelse, eksempelvis Heldum (s. 704).
Materiale og teknik. Kor og skib er opført i granitkvadre over en skråkantsokkel med en stejl profil
(s. 598). Det enkle led, der på skibet delvist rejser
sig over synlige fundamentssten, løber om alle fa-
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Fig. 6.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
af Peter Duun 1999, suppleret og tegnet af Thomas
Bertelsen 2008. – Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

cader med undtagelse af de strækninger af skibets
vestgavl og nordfacade, der berørtes under opførelsen af tårn og †korsarm (jf. s. 938 ff., 942 ff.).
Facaderne er udført af tilhuggede granitkvadre,
der i højden tydeligt aftager i størrelse. Enkelte har
falsede hjørner beregnet til stilladsbomme, men da
alle facader sandsynligvis er stærkt omsatte ligger
ingen kvadre nødvendigvis på oprindelig plads (jf.
s. 944 ff.). Tydeligst kommer omsætningerne til
udtryk på skibets sydfacade, hvor røde teglsten i
munkestensformat stedvist er indskudt mellem de
enkelte kvadre (fig. 10). Facadernes granitpartier
står i dag blanke, men fra våbenhusloftet ses de
tidligere at have været hvidkalkede.
Den romanske kirkes bagmur er sat i kamp med
undtagelse af triumfmurens vestside, der som facaderne er kvadersat. Særpræget antyder, at muren
ved opførelsen udgjorde en facade, hvilket understøttes af, at enkelte sten i skibets østgavl, i sammenstødet med korets sydmur, synes placeret op
mod en allerede eksisterende mur. Byggestoppet
skyldes meget vel, at stenkirken har erstattet en
ældre †trækirke med samme placering, hvortil der
først opførtes et nyt stenkor og siden et skib, jf.
Vorgod (Bølling Hrd.).21 Den etapevise opførelse
af stenkirken udelukker ikke, at den er færdiggjort
inden for en kort tidshorisont, men den omhyggelige forarbejdning af korets vestgavl kan tale for,
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2008. – Südostansicht der Kirche.

Møborg kirke

at der i det mindste påtænktes en længerevarende
pause i byggeriet, jf. f.eks. Lomborg (s. 734-35).
Døre. Af skibets to døre er norddøren endnu i
brug, om end stærkt omsat. Den retkantede åbning, der måler ca. 232×144 cm i facaden, er i
bagmuren helt omsat i teglsten i normalformat,
mens kvaderindfatningen synes nyarrangeret i facaden med bibeholdelse af den oprindelige vandrette stenoverlægger. Syddøren, der var blændet
1891, anes kun som svage forstyrrelser ind- som
udvendigt (fig. 10). En lang rektangulær kvader i
facaden kan repræsentere den oprindelige overligger, og også denne indgang var i så fald enkel og rektangulær.22 Åbningen er her udmuret
med granitkvadre over skråkantede sokkelsten,
hvis tilhørsforhold til døren ikke kan fastslås med
sikkerhed, men som norddøren, hvis flankerende
sokkelsten afsluttes umiddelbart før den ommurede åbning, har den meget vel oprindeligt brudt
sokkelledet.23
Vinduer. Kun kirkens kor har bevaret to oprindelige, nu blændede vinduer (fig. 1). I bagmuren
anes østgavlens vindue kun som en svag skygge,
mens nordvinduet er udmuret i lysningen, som
måler 105×25 cm. Åbningens smigede vanger er
sat af tilhuggede granitkvadre, og bueslaget dannes af en rundbuet monolit med ret overkant, som
modsvarer udformningen i facaden, hvor begge
vinduer fremstår som nicher. Her er åbningerne
udført uden sålbænksten og måler i murflugten
ca. 128×63 cm mod nord og ca. 122×65 cm mod
øst.
De to vinduer er lukket med teglsten i normalformat og er sandsynligvis blændet ved etableringen af korets og skibets nuværende vinduer,
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Fig. 9. Korbuens nordre kragsten set fra sydøst (s. 937).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Nördliches Kämpfergesims des Chorbogens, Südostansicht.

formentlig 1803 (jf. s. 946 ff.). Sandsynligvis gik
også skibets romanske vinduer endelig tabt ved
denne lejlighed.24
Indre. De kampestenssatte bagmure, der dækkes
af tyk ujævn mørtel er hvidkalkede ligesom den
kvadersatte kormur. Foruden vinduerne har også
korbuen kvaderstenssatte vanger, men er i øvrigt
udvidet i senmiddelalderen (jf. s. 943). I åbningen
er dog genanvendt ældre svagt fremspringende
kragbånd, som mod skib og vanger smykkes med
et svagt relief af stiliserede palmetter under en
vulst (fig. 8-9, 21). På det nordre, som lidt klodset
er sammensat af to sten med dels grålig, dels rødlig nuance, strækker relieffet sig også om østsiden.
En retkantet niche i korets sydmur er placeret ca.
55 cm over gulvet og måler ca. 45×40×47 cm.
Både kor og skib har bevaret flade trælofter med
nyere fyrrebjælker, som over koret er udskiftet
187518 og 1950-52 (jf. s. 945 ff.).

Fig. 8. Korbuens søndre kragsten 1:10. Målt og tegnet af Peter Duun 1999.
– Das südliche Kämpfergesims des Chorbogens.
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Gavltrekanter. Både korets og skibets østre gavltrekant er intakt og i bagmuren sat af mindre
vandskurede strandsten (fig. 19). Ca. 1,1 m over
murkronen springer korgavlen ca. 15 cm tilbage
i et vandret forløb, som markerer placeringen af
den første tagkonstruktions hanebånd, der også
kommer til kende som et svagt mørtelaftryk (s.
947). I facaden er skibets gavltrekant omsat i teglsten i normalformat, mens korets primært har
bevaret den oprindelige kvaderbeklædning. Kun
gavlspidsen er helt omsat i normalsten, der også
indgår langs gavlenes glatte behuggede taglinjer,
der flugter med tagfladerne. Spidsen af den ommurede korgavl har tidligere haft et lille cirkelvindue med støbejernsstel (fig. 17).
Fra nyere tid stammer formentlig også en fladbuet luge i skibets østgavl, som forbinder de to
loftsafsnit. Den ufalsede åbning, der måler ca.
137×60 cm, har vanger og stik udført af blandede røde teglsten i normal- og munkestensformat.

Skibets vestre gavltrekant ommuredes ved tårnets
opførelse (jf. s. 938).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Kirkens
vesttårn kan være færdiggjort i årene omkring
1509, hvor klokken støbtes (s. 970), hvilket kan
støttes af dets planmæssige slægtskab med tårnet i
Hjerm (Hjerm Hrd.), hvis klokke udførtes 1507
(jf. s. 729, 938 ff.).Yderligere blev korbuen udvidet, mens skibets nordre †korsarm meget vel også
tilkom mod middelalderens slutning.
Indretningsmæssigt og arkitektonisk er tårnet
nært beslægtet med det store flertal af samtidige
kirketårne i Ribe Stifts nordvestre del, men adskiller sig dog markant herfra ved en stærkt rektangulær planløsning, som udvendigt måler ca.
7×4,9 m med langsider i nord-sydlig retning.25
En regional parallel ses i Hjerm (Hjerm Hrd.),
hvor udlægningsprincippet også har medført et
tårnrum med knap så stor dybde som normalt,
men i det ydre, hvor Møborg-tårnet som gængs

Fig. 10. Skibets sydfacade set fra syd. Foto Mogens Vedsø 2008. – Südfassade des Schiffes, Südansicht.
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for landsdelen er lidt smallere end skibet, er den
markante sideforskel ikke åbenlys.
Murene er primært opført af røde teglsten i
munkestensformat, kamp og genanvendte romanske granitkvadre, der udvendigt er samlet i
facadernes nedre ca. 3 m, stedvist afbrudt af smalle
teglpartier. Mod vest er muren rejst over romanske sokkelsten, der er udtaget af skibets vestgavl
ved gennembrydningen af tårnarkaden, hvilket
regionalt er en almindelig placering.26 Herfra må
også granitkvadrene stamme, idet gavlens facadesten blev nedtaget ved tårnets rejsning, for at
de to bygningsafsnit kunne mures i et solidt forbandt.27 Ved samme lejlighed blev skibets gavltrekant nedtaget, så tårnets østmur kunne hvile
direkte på skibets murkrone.
Bagmuren er primært sat i rå kamp med undtagelse af åbninger, hjørner, klokkestokværk og
mellemstokværkets vestmur, som er af tegl. I
mellemstokværket brydes teglpartierne dog af
adskillige isprængte kampesten og granitkvadre,
der ikke er en ualmindelig facadedekoration i
perioden (fig. 14). Placeringen af den særegne og
tidskrævende murteknik i bagmuren kan opfattes
som et skjult øvelsesstykke udført af en lærling
og åbner mulighed for, at også de stærkt omsatte
og kalkede teglfacader oprindeligt udførtes med
isprængte sten.
Over granitpartierne er de delvist omsatte facader teglsatte og opmuret i et uregelmæssigt munkeskifte ligesom bagmuren, der står blank med
oprindelig skarprygget fugning. Her ses også, at
der i det irregulære kampestensmurværks brede
mørtelfuger er indsat småsten og teglstumper for
at modvirke revnedannelse.28 Flere større åbne
og blændede bomhuller i mellem- og klokkestokværkets indre hidrører formentlig fra et hængestillads, hvorfra tårnoverdelen er opført.
Tårnet har bevaret sine tre oprindelige stokværk, hvoraf det nedre tårnrum dækkes af et
krydshvælv med halvstensribber. De let puklede,
sildebensmurede halvstenskapper, der har et tilmuret spygat i hver svikkel og et træforet ligeledes blændet klokkerebshul i nord- og vestkappen,
hviler over vægforlæg dannet af en afsætning i
bagmurene. Fra mellemstokværket ses hvælvets
grater forsynet med helstensbrede overribber,

939

Fig. 11. Dør mellem tårnet og skibets loft. 1:50. Opstalt
set mod øst og snit. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2005. – Tür zwischen Dachboden von Turm und Schiff.
Aufriss gegen Osten und Schnitt.

hvis nærmere udformning dog skjules af en senere overpudsning.
Tårnrummet er forbundet med skibet ved en
bred arkade med rundbuet helstensstik og vederlagsmarkeringer af et let udkraget, retkantet skifte
mod åbningen. Fra vest oplyses rummet af et vindue, der ses som en smiget niche med rundbuet
stik. I facaden er den ufalsede lysning dog omsat
i teglsten af blandet format.
Adgangen til de to øvre stokværk er i lighed
med flertallet af egnens øvrige senmiddelalderlige tårne henlagt til en dør, som forbinder skibets
loft med mellemstokværket (fig. 11), for eksempel Navr (Hjerm Hrd.) og Trans (Vandfuld Hrd.).
Den fladbuede åbning, som måler ca. 165×65
cm, er mod vest ledsaget af en dørfals, der langs
vangerne er udført som en teglsat halvstensfals
og om bueslaget er af kamp. Løbet er forsynet
med ét mod vest stigende trin, som har udjævnet
niveauforskellen mellem skibets loft og tårnets
midterste stokværk, der har bevaret sin oprindelige placering over et bjælkelag af eg og fyr, fæstet
direkte i murværket.
Stokværket oplyses i dag kun af en glug mod
nord, ca. 140×46 cm, som er forkortet med en
stærkt skrånende sålbænk (fig. 14). I bagmuren dækkes den fladbuede, ufalsede åbning af et
halvstensstik, mens lysningen i facaden er omsat
med halvstensfals og nærmest fremstår rundbuet.
Uregelmæssigheder på indersiden af sydmuren
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Fig. 12. Tårnet set fra syd. Foto Mogens Vedsø 2008. – Südansicht des Turms.

viser dog, at stokværket her oprindeligt har haft
endnu tre smalle, nærmest jævnstore glugger (fig.
4). Gluggerne, hvoraf den midterste i bagmuren
måler ca. 57×32 cm, er forsvundet i facaden. Den
særprægede asymmetriske belysning af stokværket lader sig ikke umiddelbart forklare, men nøje
paralleller genfindes i Nørre Nissum (s. 654) og
Vandborg (Vandfuld Hrd.) og kan således tilskrives en lokal tradition, muligvis med omhyggelig
planlagt signalværdi.29

Også klokkestokværkets bjælkelag har bibeholdt
den oprindelige placering, og som i mellemstokværket er bjælkelaget af både eg og fyr fæstnet
direkte i murene. Mod hvert verdenshjørne ses ét
rundbuet gennemløbende glamhul, som mod syd
og nord er omsat i teglsten i normalformat. Det
nordre har formentlig fremstået som en betragtelig åbning siden 1811, hvor klokken som følge
af et ældre klokkeophængs dårlige forfatning ophængtes i glamhullets lysning (jf. s. 970).30
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Fig. 13a-b. Tårnets søndre (tv.) og nordre (th.) gavltrekant 1:100. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2008. – Südliches (links) und nördliches (rechts) Giebeldreieck des Turmes.

Også de øvrige glamhuller er gennemløbende
med undtagelse af bueslaget, der både i bagmur
og facade ledsages af en halvstensfals (fig. 7). Også
dette træk må ses som en regional detalje med
paralleller i for eksempel Nørre Nissum (s. 645)
og Dybe (Vandfuld Hrd.). De bevarede lysninger,
hvoraf den vestre er placeret over en halvstensbred
murafsætning i bagmuren, måler ca. 199×78 cm,
men de høje slanke åbninger er kraftigt afkortet
ved indsættelsen af høje skrånende sålbænke.
Mod øst og vest er tårnets gesimsløse murkrone omsat i teglsten i normalformat, men begge
gavltrekanter i det nord-sydorienterede sadeltag
er intakte og kendetegnes af en påfaldende stejl
rejsning, der ligeledes er karakteristisk for landsdelens senmiddelalderlige kirketårne, eksempelvis Trans (Vandfuld Hrd.).
Det samme gælder gavlspidsernes vidt forskellige blændingsdekorationer (fig. 13a-b). Begge er
opført i teglsten i munkestensformat og er som
den øvrige del af tårnets oprindelige teglmurværk
udført i munkeskifte. Den søndre vides o. 1900 at
have stået med åbne bomhuller, mens den nordre
endnu fremstod sådan 1950. Sammen med en række bomhuller ud for tårnets østre og vestre murkrone er disse dog senere lukket (fig. 17, 58).31

Den nordre dekoration er komponeret over
et lige antal højblændinger, hvilket er den mest
udbredte senmiddelalderlige blændingstype i den
nordvestre del af Ribe Stift og Salling, eksempelvis Lem (Rødding Hrd.)32 og Fabjerg (Skodborg
Hrd.).33 Af gavlens fire blændinger, som deles af
helstensbrede sprosser, er de yderste ommurede
og har udløb i taglinjen. De midterste, som har en
gennemløbende fladbuet glug, er derimod afsluttet af rundbuede tvillingebuer over en kantstillet
binderkonsol.
Tårnets søndre gavlblænding er i kraft af ét stort
centralt korset kors væsentlig forskellig fra den
nordre, men har om end i mindre udstrækning,
ligeledes nære regionale paralleller, eksempelvis
Bøvling (s. 824) og Kvols (Fjends Hrd., Viborg
Amt).
	Gavltrekanterne har lige ommurede taglinjer
af teglsten i normalformat, men beskæringen af
nordgavlens yderste blændinger sandsynliggør, at
denne tidligere må have haft en †kam, der formentlig har været glat og haft pinakler, der netop
synes knyttet til blændingstypen (jf. s. 193-94,
732), og en lignende kan have prydet sydgavlen.
Den store forskel mellem de to gavldekorationer antyder, at de ikke er samtidige, men intet
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Fig. 14. Isprængt kamp i bagmuren i tårnets mellemstokværk set fra sydøst (s. 939). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Rückmauer des Zwischenstockwerkes des Turmes, Südostansicht.

taler direkte herfor. Forskelligheden kan lige så
vel skyldes et bevidst signalgivende valg, svarende
til den særegne placering af mellemstokværkets
glugger (jf. s. 939 ff.).
Skibets nordre †korsarm nævnes tidligst 1587,
hvor en murer arbejder på et vindue i ‘Kors Kier
ken’.17 1766 fungerede tilbygningen som gravkapel,14 men det formodede senmiddelalderlige
bygningsafsnits oprindelige funktion kendes ikke.
Korsarmen har været forbundet med skibet
ved en arkade, som endnu ses østligst på skibets
langmur (fig. 15). Den rundbuede åbning, der
her fremstår som en blændet niche, er sat af røde
teglsten i munkestensformat, der på de beskedne
bevarede partier af det forsvundne rums sydvæg
synes oplagt i munkeskifte. Det let fladtrykte stik
er udført som helstenstik, som ved overgangen
til vangerne danner et let fremspring. Fremgangsmåden, der ikke kan tillægges konstruktiv
betydning, har lokalt paralleller i flere senmiddelalderlige tårnarkader,34 hvilket sammen med

munkeskiftet henviser korsarmen til middelalderens sidste del. Lukkemuren, der i bagmuren er
udført af kamp og kun ses som en svag forstyrrelse, er i facaden omsat i nyere tid (jf. s. 945).
Af selve bygningen er kun bevaret to granitkvadre, der springer let frem af skibets ydermur
og udgør øst- og vestfacadens nederste skifte.
Stenene fastsætter bygningsafsnittets bredde til ca.
7,4 m, og angiver ydermere, at det i lighed med
tårnet opførtes under genanvendelse af granitkvadre, som ved arkadens gennembrydning blev
udtaget af det romanske skib, hvilket desuden
fremgår af regnskaber.
Korsarmen omtales flere gange; i 1800-tallets
begyndelse navnlig i forbindelse med dens elendige forfatning. 1807 var to kvadersten udfaldet
af den nordre tilbygnings mure, hvilket også var
sket tidligere. Året efter omtales, at stadig flere
sten var faldet ud af tilbygningen i løbet af de
seneste tre år, og da kirkens mure repareredes
1810, genindsattes de udfaldne kvadersten ikke,
men anvendtes i stedet til kalktrug.30 Korsarmen
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var da sandsynligvis opgivet, og nedrivningen er
formentlig også iværksat o. 1815, hvor kirken var
under reparation.35
Korbuen er udvidet under genanvendelse af de
oprindelige vangers kvaderindfatning og kragsten, mens det brede ufalsede rundbuestik er udført af teglsten i munkestensformat.36
Eftermiddelalderlige reparationer og ændringer. 161018 gennembrydes triumfvæggen syd for korbuen
af en højtsiddende opgang til prædikestolen, som
opsattes samtidig (jf. s. 964). Åbningen udførtes
med et kurvehanksformet stik mod skibet og
et irregulært skrånende tøndehvælv i murlivet,
der samtidig må være forsynet med trin, som er
ommurede i nyere tid. Til arbejdet indkøbtes 8
tønder kalk og 100 mursten,17 der ganske givet
også er anvendt til etableringen af et højtsiddende snævert vindue østligst i skibets sydmur. I
facaden er den fladbuede lysning, som har givet
lys til prædikestolen ufalset, mens den mod kirkerummet er indsat i en rundbuet smig.Vinduet
eksisterede 1631, hvor det repareredes med nye
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vinduestænger af 2½ pund stangjern indkøbt for
4 daler og 1½ mark i Lemvig og forarbejdet i
Bøvling smedje.17
Våbenhuset ud for norddøren er sandsynligvis
opført i 1800-tallet men stærkt ombygget og
uden karakteristiske detaljer. Muligvis var det
dette, som repareredes 1807, men at det har afløst
et ældre, er sandsynligt.30 Kernen i den hvidkalkede, gesimsløse tilbygning er udført i røde teglsten
nær normalformat oplagt i krydsskifte. Under
hovedistandsættelsen 1950-52 blev flankemurene, som da kun var helstensbrede, forstærket med
en udvendig halvstensmur, der lavt over niveau
danner en svagt fremspringende retkantet sokkel,
mens gavltrekanten forhøjedes ca. 60 cm, alt ligeledes i røde teglsten i normalformat, oplagt i
krydsskifte (jf. s. 945). Da flankemurene ikke blev
hævet tilsvarende, medførte ombygningen alene,
at bygningsafsnittet fik en stejlere tagrejsning end
den ældre tagkonstruktion, hvis kip har afsat spor
på skibets facade i højde med dets murkrone (jf.
fig. 17, 58).

Fig. 15. Skibets nordfacade med blændet åbning til †korsarm (s. 942) set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 2008.
– Nordfassade des Schiffes mit verblendeter Öffnung zum †Kreuzarm.
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Fig. 16. Længdesnit set mod nord samt nordfacade 1:300. Situation 1894 og forslag til omarrangering af gravsten
(s. 971). Målt og tegnet af C. A. Wiinholt 1894. – Längsschnitt gegen Nord und Nordfassade 1:300. Situation 1894 und
Vorschlag zum Umstellen von Grabsteinen.

1891 havde våbenhuset kun et østvindue (Ul
dall), men har i dag en gennemløbende rundbuet
lysning mod både øst og vest. Begge er sekundære ligesom den retkantede dør og stammer
formentlig fra ombygningen 1950-52, hvor et
ældre rundbuet men smallere østvindue kan være
udvidet (fig. 17).37
En krypt under skibets vestre del tilkendegives
alene ved en fladbuet ventilationsskakt nederst
i bygningsafsnittets sydlige ydermur (fig. 5, 10).
Den fladbuede ufalsede åbning, der måler ca.
42×43 cm, er i facaden udført af teglsten i normal- og munkestensformat og leder til en snæver
hvidkalket skakt med rundbuet tøndehvælv. Placeringen ud for den romanske syddør angiver, at
skakten først er etableret efter dørens tilmuring
(jf. s. 937), men den lader sig sammen med den
tilhørende krypt ikke datere nærmere.

En let forhøjelse af skibets mure kan ligeledes
ikke tidsfæstes præcis. Forhøjelsen, der i facaden
fremstår dels pudset, dels kalket og tydeligst kan
iagttages fra våbenhusloftet, er udført af fire skifter teglsten af blandet format. Da våbenhusets
oprindelige kip har strakt sig op over opmuringen, kan det kun fastslås, at den udførtes forud for
rejsningen af dette bygningsafsnit (jf. s. 943).
Ifølge regnskaberne er kirken repareret adskillige gange, og navnlig er der tale om udbedringer
af murværket. 1611-12 betaltes Peder Murmester
således 18 daler for at indsætte 57 hugne sten, der
var udfaldet af kirkens søndre side, og desuden
udføre arbejde på tårnet. Igen 1625 betaltes en
murermester 17 daler for at opsætte nedfaldne
sten på kirkens søndre side med kalk fra Daubjerg.
En reparation af tårnets klokkestokværk udførtes
med jern 1630, og muligvis er det i denne pe-
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Fig. 17. Kirken set fra nordøst. Foto Poul Nørlund 1916. – Nordostansicht der Kirche.

riode, at en række murankre på tårnunderdelens
syd- og vestfacade er tilkommet.17 Således indsattes igen otte murankre i murværket 1651.17
1640 kalkedes kirken indvendigt, mens tårnet
fik nye bjælker i klokkestokværket, og løbende
reparationer af netop tårnet forekommer ganske
hyppigt.17 Navnlig er der tale om omsætninger af
de høje sårbare facader, der 1651 havde så mange
udfaldne sten, at de måtte repareres med 49 tdr.
kalk fra Daubjerg og Mønsted samt 400 mursten fra Herningholm. Arbejdet udførtes af Peder
murmester fra Viborg, der betaltes 40 sletdaler
for arbejdet, som også omfattede en renovering
af den øvrige kirkebygning.17 Igen 1765 blev tårnets syd- og vestmur efterset og repareret både
ind- og udvendigt,38 og senest 2000 er det sydvestre hjørne istandsat.18
O. 1815 er den nordre korsarm nedtaget (jf.
s. 942 ff.), hvorved arkaden blev blændet, og de

Danmarks Kirker, Ringkøbing

berørte dele af skibets sydfacade og østgavl udbedredes med teglsten nær normalformat og i
munkestensformat. De slet skjulte reparationer og
den blændede arkade blev 1894 foreslået omsat i
granitkvadre af C. A. Wiinholt, som da fremlagde
forslag om at flytte tre gravsten, der var opstillet
udvendigt i arkaden, ind i kirken (jf. fig. 16, 48).
Da flytningen realiseredes 1922, blev alle murværksspor efter korsarmen dog lykkeligvis bibeholdt, og den nedre del af arkadens lukkemur
blot repareret med teglsten i munkestensformat
oplagt i krydsskifte.
Kirken gennemgik 1950-52 en hovedrestaure
ring (arkitekt Viggo Norn), der omfattede en gen
nemgribende ombygning af våbenhuset (jf. s. 943
ff.), kalkning af kirkerummet samt omlægning
af gulve og bræddelofter. Ved den lejlighed blev
også pulpituret fra 1662-63 nedtaget (jf. s. 968).
En større restaurering fandt igen sted 1975-78

60
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(arkitekterne Poul Hansen & Ib Lydholm, Thisted), hvorunder kvadermurenes facadesten blev
delvist omsat, tårnets facader udbedret og store
dele af kirkens tagbeklædning omlagt (jf. s. 948).
Yderligere udskiftedes rammerne i de fem store
vinduer i kor, skib og tårn, mens facader og kirkerum blev kalket og lofterne malet.
Gulvet er 1950-52 omlagt i hele kirken (jf. s.
945) med gule teglsten i kvadratmønster, som i
skibets overgang til kor og våbenhus har et trin
af rulstillede sten. Under stolestaderne ligger ferniserede fyrrebrædder. Forud for omlægningen

havde kirken trægulve, men var også 1629 belagt
med tegl.17 Kirkegulvet omlagdes igen 164917 og
1685, hvor der anvendtes 200 sten skænket af Sophie Gyldenstierne til Holmgård.39 En planlagt
gulvomlægning i koret samt i skibets gang realiseredes ikke 1855, men blev året efter krævet
udført med vaterpas.40
Mod syd oplyses koret af ét og skibet af tre
store fladbuede vinduer, sat i teglsten nær normalformat. I facaden er de identiske lysninger fladbuede og ufalsede, mens de mod kirkerummet
har smigede rundbuede nicher. Alle er meget vel

Fig. 18. Kirken set fra sydvest. Foto 1950. – Südwestansicht der Kirche.
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Fig. 19. Korets tagkonstruktion set fra øst (s. 947). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Dachkonstruktion des Chores,
Ostansicht.

indsat 1803, da kirkens indre blev beskrevet som
dårligt oplyst og vinduerne som fåtallige, mens
de allerede året efter omtales som gode og lyse.41
Alle kirkens romanske vinduesåbninger har dog
næppe eksisteret på dette tidspunkt, da en murermester allerede 1631 betales for at udvide et
eksisterende vindue.17
Vinduerne i våbenhuset samt de store vinduer
i kor, skib og tårn har røde småsprossede trærammer fra hovedrestaureringen 1975-78, mens den
lille lysning ud for prædikestolen har hvidlakeret
støbejernsstel. I tårnet er både mellemstokværkets glug og glamhullerne lukkede af røde træskodder.
1631 betaltes en glarmester 4 daler for at indsætte glas i et af kirkens vinduer, hvortil han anvendte eget glas, bly og tin.17 1683 betaltes yderligere 3 mark for reparation af et vindue, som
Jens Sehested bekostede glas til.39
Tagværker. Skibets og korets tagværk er af eg med
reparationer og forstærkninger af fyr. I koret har de

syv spærfag spærstivere og er samlet med to hanebånd, som for neden er tappet og for oven bladet.
På vestsiden af spær og spærstivere af både eg og
fyr er indridset fra vest stigende tømmermærker
i form af romertal, som må tilskrives en omsætning. Yderligere to hanebånd har på henholdsvis
øst- og vestsiden stregede tømmermærker (fig.
19). At tømmerkonstruktionen er stærkt omsat
bekræftes både af hanebåndsaftrykket i korgavlen
(jf. s. 936) og af fem nedre hanebånd af eg, der
er genanvendte spær med udskæringer til et tappet hanebånd og spærstiver.Yderligere har et spær
oprindelig tjent som murrem med fem ca. 23 cm
brede udskæringer, hvori spærfagenes bindbjælker
kunne nedfældes med ca. 65 cm’s mellemrum.
Skibets 14 spærfag svarer konstruktionsmæssigt
til tagstolen over koret og har fra vest stigende
indhuggede romertal på østsiden af både ege- og
fyrredele, som må tilskrives en omsætning. Fire
spærfag er sekundært forstærket med krydsbånd
af fyr.
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Fig. 20. Koret set fra vest. Foto Peter Kr. Andersen
1922. – Westansicht der Chorwand.

Tårnets sadeltag dannes af seks nyere spærfag
af fyr med to tappede hanebånd, mens tagværket
over våbenhuset udgøres af fire spærfag med ét
bladet hanebånd, ligeledes af fyr.
Kirkens tagkonstruktion repareredes blandt
andet 1588, hvor fire stk. 16 alen langt og seks
stk. 14 alen langt tømmer anvendtes til ‘speer’ og
murrem. Desuden oplagdes fire nye bjælker, mens
der udvendigt blev opsat nye sugfjæl. Arbejdet udførtes af to savmænd, som skar tømmeret op i ni
dage, og to tømrere, som var på kost i 14 dage.17
Dendrokronologiske undersøgelser. 2008 er udtaget
boreprøver fra egetømmeret i korets og skibets
tagværker, bjælkelaget i tårnets mellemstokværk
og fra den udskårne stolpe under prædikestolen
(jf. s. 964).
Mens tømmeret fra tårnet ikke kunne tidsfæstes, var tagkonstruktionerne over den romanske
bygning middelalderlige. Skibets tagværk blev an
giveligt opsat o. 1433 og repareret o. 1473 og 1574,
mens korets tagkonstruktion formentlig blev fornyet o. 1496. Denne kendes dog kun i stærkt omsat

stand, idet et dateret spær oprindeligt har tjent som
rem, mens tre hanebånd er ældre spær (jf. s. 947).
En prøve fra prædikestolens støttestolpe angiver, at træet er fældet o. 1475.42
Tagbeklædning. Hele kirken er tækket med bly,
som også inddækker de yderste spærfags synlige
fodtømmer i skibets vestgavl og på korgavlen. Ifølge pladeindskrifter er tagbeklædningen over kor,
skib og våbenhus oplagt 1975, mens en blyplade
på tårnets vestre tagflade angiver, at dette sidst omlagdes 1983. Som flere andre senmiddelalderlige
kirketårne i landsdelen, eksempelvis Naur (Hjerm
Hrd.), krones tagets to gavlspidser af slanke blyklædte spir med løgformede afslutninger (fig. 12).
Kirken har en lang historie som blytækket, idet
der allerede 1588 indkøbtes 32 skippund og 3½
lispund bly for 225 daler, 14 skilling og 1 hvid til
tårnet. Blyet hentedes med vogn i Ringkøbing
og oplagdes af to blymestre, som var på kost i 16
dage.17 Igen 1602 indkøbtes 2½ skippund og 2
lispund bly for 19½ daler, som leveredes i ruller
og oplagdes af en blymester for 5 daler.17
På denne tid var dog ikke nødvendigvis hele
bygningen blytækket, da kirken allerede 1617
solgte tagsten for 2 daler, og kun tårnet da omtales
med bly.17 Den østre side af korsarmen stod således også tegltækket i 1635, da tagfladen omlagdes
med bly, og muligvis stammer 70 gamle tagsten,
som kirken 1637 solgte for 3 mark i forbindelse
med omlægning til netop bly, herfra. Igen 1638
solgte kirken 50 tagsten for 2½ mark foruden 300
tagsten, som afhændedes til hovedgården Bækmark (Flynder Sogn) for 3½ daler og 1 mark,17 og
det er tænkeligt, at kirken på denne tid var ved at
få store teglhængte partier udskiftet med det langt
mere vejrbestandige bly.
1661 erhvervedes således 4 skippund hollandsk
indkøbt tavlebly fra Claus Guldagger i Ribe. I
den forbindelse betaltes 6 rigsdaler og 8 skilling
i told i Ringkøbing, hvor Jens Jensen yderligere
betaltes 1 rigsdaler, 1 mark og 10 skilling for fragt
og for at føre det i land. Samme år indkøbtes i
Lemvig to pund jern til fremstilling af bly- og
lægtesøm, der skulle anvendes til tækning af korets og skibets sydside. Fra samme by hentedes
også blymesteren Jens Blytecher, som under arbejdet anvendte de rådne lægter samt nyindkøbt
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Fig. 21. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kircheninneres gegen Osten.

brænde fra Struer til bålet. Efterfølgende kørtes
han videre til Madum.43
1811 havde hele kirken blytag, som var helt
og tæt med undtagelse af våbenhusets,44 der året
efter også omtales med tegl.45 I løbet af århundredet må også den øvrige del af den bekostelige
tagbeklædning være kommet i dårlig stand og
blev gradvist erstattet med skifer. 1873 oplagdes
skifer på våbenhuset, og en ansøgning fra menigheden 1876 om at lægge skifer på koret må være
efterkommet,18 idet hele kirken med undtagelse
af tårnet stod skifertækket 1891.46 Jf. fig. 18 bar
kor og skib endnu skifer 1950, som sammen med
våbenhusets skiferbeklædning først erstattedes
med bly ved hovedrestaureringen 1975-78 (jf. s.
945 ff.). Samtidig sløjfedes en række tagvinduer
med støbejernsstel i koret og skibet.
Opvarmning. 1965 installeredes i skibets nordøstre hjørne et luftvarmeanlæg som afløsning
for en †kalorifer samme sted. Denne har meget

vel erstattet en †kakkelovn med hvidmalet kappe,
der 1893 også opsattes på denne plads.18 Kakkelovnens skorsten rejste sig endnu 1950 med høj
slank pibe over skibets østre gavltrekant (fig. 18),
men blev sandsynligvis nedtaget ved den i samme
år påbegyndte hovedrestaurering (s. 945). Over
loftet ses resterne af den nedbrudte skorsten på
gavltrekantens vestside.
I dag står kirkens granitfacader blanke, mens
teglstenspartierne, korets og skibets murkroner
samt de udvendige lysninger i korets romanske
vinduer er hvidkalkede. Murkronernes sugfjæl er
rødmalet. Langs kirkens ydermure ligger en pikstensbrolægning, der ud for våbenhusdøren brydes af en granittrappe og om tårnet ledsages af en
kampestenssætning, der udligner terrænfaldet på
kirkepladsen.
Kirkens indre står med hvidkalkede vægge og
grønmalet loft i kor og skib. I våbenhuset er loftet
gråt med brune bjælker.
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Fig. 22. †Kalkmalerier på triumfmurens vestside, antagelig fra 1500-tallets sidste fjerdedel, med våbenfrise
for medlemmer af Sehested- og Billeslægten (s. 950).
Foto Egmont Lind 1950. – †Kalkmalereien an der Westseite der Triumphmauer, vermutlich aus der letzten Hälfte des
16. Jahrhunderts, mit Waffenfries für Mitglieder des Sehested- und Bille-Geschlechts.

†kalkmalerier
1) (Fig. 22), antagelig 1500-tallets sidste fjerdedel.
Våbenfrise for medlemmer af Sehested- og Billeslægten.
1950 afdækkede Egmont Lind fragmenter af
en heraldisk udsmykning på den nordre halvdel
af triumfvæggens vestside. Udsmykningen, der
var udført i sort og rødt på et svært pudslag, omfattede to rækker våbenskjolde med tilhørende
hjelmprydelser. Af den oprindelige række, der i
nord må have omfattet mindst seks skjolde, lader
de fire sig identificere ved hjælp af våbentegn,
hjelmprydelser og indskrifter i fraktur: I øverste
række ses som nr. 3-4, regnet fra nord, alliancevåbnerne for Maren Langes (Marine Pedersdatter Bomøve Lange (Munk), jf. s 971) fædrene
og mødrene slægt. Det førstnævnte (nr. 3), betegnet som »fru Maren Langis Ferne …«, viser

våbenmærke og hjelmtegn (tre røde roser og 13
faner, skiftevis røde og hvide) for Lange (Peder
Nielsen Bomøve Lange), mens det næstfølgende
(nr. 4) sandsynligvis har gengivet Maren Langes
mødrene våbenmærke for Kaas (Inger Jensdatter
Kaas); heraf anes det tilhørende hjelmmærke (vesselhorn).47 Formentlig viste rækkens to første, nu
ødelagte skjolde de tilsvarende alliancevåbner for
forældrene til Maren Langes ægtemand, Malte Juel, dvs. Jens Juel og Ingeborg Pedersdatter Munk.
I givet fald ville rækken gentage heraldikken på
ægteparrets mindesten, opsat 1585 af barnebarnet,
Malte Jensen Sehested (epitafium nr. 1); denne
var formentlig fra første færd placeret umiddelbart nedenunder den malede udsmykning. Den
nedre række har efter alt at dømme refereret til
ovennævnte og hustruen, Sophie Bille. Således
viser det nordligste et fragment af et våben, tilsyneladende med fem fjer som hjelmtegn (vel
for Thomas Thomesen Sehested), mens pendanten utvetydigt hentyder til Sophie Billes fædrene
slægt (Claus Bille), som angivet med våbenmærke,
hjelmtegn (ottedelt, vesselhorn med påfuglefjer)
og indskrift: »…soffi Bildis ferne ...«. Den heraldiske udsmykning har utvivlsomt været videreført
på triumfvæggens søndre del, måske endda også
på skibets vægge, og udgør dermed en parallel til
de talrige efterreformatoriske udmalinger med
adelige slægtsskjolde, hvoraf vestjyske eksempler
bl.a. ses i Hjerm (Hjerm Hrd.) og Ejsing (Ginding
Hrd.).48 Fremhævelsen af Malte Jensen Sehested
og Sophie Bille gør det rimeligt at henføre udsmykningen til det slægtsbevidste pars tid og bl.a.
fremhæve parallellen til de familieminder, der udførtes i tidsrummet 1563-87 (epitafium nr. 1-2,
gravsten nr. 1).49 En tilsvarende heraldisk †dekoration i Hjørring Skt. Olai Kirke (Vennebjerg Hrd.,
Hjørring Amt), der var anbragt på triumfvæggens
nordre del ligesom Møborgudsmykningen, viste
parrets våbenskjolde, initialer og årstallet 1576.50
Udsmykningen blev overmalet kort efter afdækningen.
2) (Fig. 55), o. 1695. Skyggemaleri, udført i
sort farve på korets nordvæg omkring epitafiet
over Jens Mortensen og familie (epitafium nr. 4).
Overhvidtet i forbindelse med epitafiets restaurering 1923.51
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Fig. 23. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kircheninneres gegen Westen.

inventar
Oversigt. Kirkens ældst bevarede inventarstykke er den
romanske granitdøbefont; et samtidigt fragment af en
fontekumme er dog først i moderne tid indsat i kirken
og har intet oprindeligt tilhørsforhold hertil. En senmiddelalderlig bærestolpe under prædikestolen, dendrokronologisk dateret o. 1475, kan derimod fra første
færd være indgået i et ældre pulpitur, opsat i den senmiddelalderlige †korsarm eller i det 1662-63 indrettede pulpitur. Fra 1509 stammer endelig kirkens klokke,
udført af Flensborgklokkestøberen Peder Hansen og
skænket af fru Maren Lange fra Nørre Holmgård (jf.
også gravminder).
Kirkerummets nyordning efter reformationen følger
et velkendt mønster, idet der anskaffedes et dåbsfad,
antagelig sydtysk, o. 1550, samt en altertavle og prædikestol, de sidste to genstande hhv. fra 1586 og 1610-18
og udført af lokale håndværkere. Altertavlen, der muligvis genanvender et ældre trefløjet alterskab (måske
kirkens eget), var efter alt at dømme formet som en
skrift- eller katekismustavle med indskrifter i sidefelterne, mens storfeltet blev prydet med et nederlandsk

alabastrelief (nu indsat i predella) og et forgyldt krucifiks (nu ophængt ved prædikestolen), begge dele skænket af Sophie Bille, gift med Malte Jensen Sehested fra
Nørre Holmgård. En alterkalk og en disk blev 1641
foræret af parrets barnebarn, Mogens Clausen Sehested og hans hustru, Lisbeth Gyldenstierne. Til denne
donation skal formentlig medregnes den endnu bevarede *alterdug, mærket 1640 og forsynet med givernes
initialer og våbenskjolde. Alterstagerne fra 1653 er dog
kirkens egen anskaffelse, købt i Ribe. Kirken bekostede
også selv døbefontens kegleformede *låg, vel fra 1654,
og en samtidig kirkekiste. I årene 1662-63 anskaffedes
et pulpitur i vest, som dog først o. 1872 fik sin malede
apostelrække og fra 1917 anvendtes som orgelpulpitur.
En senere ejer af sognets hovedgård (dog først fra
1731) samt desuden af Ulsund og Bækmark (fra 1706),
Christian de Linde, skænkede 1715 en udskåret udsmykning, der efter alt at dømme har været anvendt i
en *(†)alterskranke, mens en klingpung og en *messehagel er gaver fra Dines Pedersen Dinesen, ligeledes
på Nørre Holmgård, og hustruen Cathrine Hedvig
Hansen, hhv. fra 1778 og 1788.
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I dag præges kirken af flere nyanskaffelser fra anden halvdel af 1800-tallet og hele 1900-tallet. Heraf
skal bl.a. nævnes altertavlens malede storstykke (1856),
alterskranken (1862), krucifikset (1876) og forskellige
mindre genstande af sølv, tin eller porcelæn (disk, oblatæsker, alterkander, sygesæt, ske og nadverskål). Dertil kommer orgel (1947), stolestader, lysekroner og en
syvstage, de sidste tre dele hidrørende fra hovedrestaureringen 1950-52. Nyere anskaffelser omfatter endvidere et kirkeskib (1968) og forskellige messehagler.
Farvesætning og istandsættelser. Kirken er i høj grad
præget af hovedrestaureringen 1950-52, da Johannes
Th. Madsen nystafferede de vigtigste inventargenstande med udgangspunkt i bevarede farvespor på altertavle og prædikestol. Af ældre istandsættelser, der også
berørte kirkerummets indretning, skal navnlig fremhæves nedrivningen af den tidligere korsarm o. 1815.
Ved denne lejlighed fjernedes et pulpitur og et antal
stolestader i ‘korskirken’, der samtidig havde fungeret
som en udvidelse af kirkerummet. Udflytningen af
gravminderne fra †korsarm er omtalt s. 971 ff. I anden
halvdel af 1800-tallet anskaffedes en ny alterskranke
(1862) og nye stolestader (1872-73), alt egetræsmalet.
En ældre skriftestol (1632) og en tilhørende degnestol blev fjernet fra koret inden for samme tidsrum (o.
1862, 1880). 1872 nystafferedes altertavlen og vestpulpituret; begge forsynedes antagelig samtidig med apostelmalerier efter forbillede i Thorvaldsens statuer fra
København Vor Frue Kirke.

Fig. 24. *Alterdug, 1640, antagelig skænket til kirken
af Mogens Clausen Sehested og Lisbeth Gyldenstierne (s. 952). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen
2009. – *Altardecke, 1640, vermutlich der Kirche gestiftet
von Mogens Clausen Sehested und Lisbeth Gyldenstierne.

Alterbord (jf. fig. 25), 157×112 cm, 99 cm højt,
placeret i en afstand af 105 cm fra østmuren. Bordet anbefaledes fremrykket 1862 samtidig med
en ændring af alterskranke, præste- og degnestol.40 1808 omtaltes en middelalderlig †alterbordsplade af sten, i hvis midte var en helgengrav
(‘en firkantet fordybning, som er lukket med en
lille sten’); graven var dog tom.52 Bordet dækkes
på tre sider af alterbordspaneler, udført i forbindelse
med hovedrestaureringen 1950-52 med genanvendelse af dele, antagelig fra 1500-tallets sidste
fjerdedel. Det gælder i første række den øvre del
af forsidens tre rundbuede arkader med tandsnit
i bueslagene og hvirvelrosetter i sviklerne.53 De
ældre dele, der er beslægtede med tilsvarende i
Bøvling (s. 789), står ligesom bordet i øvrigt uden
bemaling, dog med spredt forgyldning af detaljer.
En ældre gråstaffering fjernedes ved renoveringen. Alterdug, nyere, af hvidt lærred med kniplingsbort, smykket med cirkelkors.
*Alterdug (fig. 24), antagelig hidrørende fra kir
ken, med broderet årstal 1640 samt våbenskjolde
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Fig. 25. Altertavle, 1586, med storfelt, malet 1856 af Clemen Toft, og sidefelter, udført
o. 1872 (s. 955). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altar, 1586, mit Hauptfeld, gemalt 1856
von Clemen Toft, und Seitenfeldern, um 1872.

og initialer for Mogens (Clausen) Sehested og
Lisbeth Gyldenstierne. Af linneddamask med
broderi i hvidsyning, ca. 184×ca. 70,5 cm.
Dugen, der er afklippet i enderne med ombuk og er væsentligt smallere end det nuværende
alterbord,54 har indvævede scener med motiver

fra lignelsen om Den fortabte søn, jf. skriftsted
i versaler: »Lucas XV Cap (Luk. 15,11-32)«. De
enkelte motiver, der er udført i symmetrisk gentagelse omkring længdeaksen, viser følgende, set
nedefra og op: Faderens møde med den ældste
søn i marken; faderen deler sin formue; den for-
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museet (inv.nr. D 3137) fra en privatperson er
ukendt. Den mulige tilknytning til Møborg Kirke
forbliver derfor en hypotese, der alene bygger på
kendskabet til den omtalte donation.
†Alterklæder. 1613 købtes tre alen lærred til alterklædet og 1631 dvellig (dvs. groft lærred) og
silke til alterklædets for. 17 Som led i en større
donation, tidligst registreret 1641, modtog kirken
fra Mogens Sehested og Lisbeth Gyldenstierne et
rødt blomstret fløjlsomhæng til alteret, besat med
fire rækker guldkniplinger og smykket med parrets våbenskjolde samt tilhørende kappe af brun
silke (se også *alterdug, altersølv og †messehagel).17 Endnu nævnt 165543 og 1683.39 En dug er
tidligst nævnt 1662 i forbindelse med en istandsættelse, dog uden særlige kendetegn. 1842 foresloges anskaffelse af nyt alterklæde af rødt fløjl,
Fig. 26. Topstykke af altertavle, vist med daværende
placering af krucifiks (s. 956). Foto Poul Nørlund
1916. – Oberes Stück von Altar, mit damaliger Platzierung
des Kruzifix.

tabte søn ødsler formuen væk ved vellevned;
sønnen jages bort af to kvinder; den fortabte søn
i svinestien. De bibelske motiver flankeres af en
enkel rankebort med stiliserede fugle, blomster
og vindrueklaser. Yderst er en bort i drejlsvævning. Placeret uafhængigt af de indvævede scener er to våbenskjolde med giverparrets initialer,
»MS« og »LGS« og årstallet »1640«, broderet med
hørtråd.55
Den brodrede dug er antagelig af hollandsk fabrikation (muligvis fra Haarlem) og tilhører gruppen af såkaldt ‘historie-damask’ med bibelske fortællinger.56 Brugen af den enkle rankebort frem
for de mere hyppigt anvendte dobbelte i samtiden
kunne tyde på, at dugen oprindelig har haft en
verdslig funktion som serviet og først sekundært
er blevet omsyet til en alterdug.57 Selvom det ikke
direkte fremgår af de samtidige kilder, er det dog
nærliggende at knytte gaven til Mogens Sehested
og Lisbeth Gyldenstiernes store donation af tekstiler og altersølv, tidligst registreret i kirkeregnskaberne fra 1641.17 Den specielle dug er heller
ikke nærmere fremhævet i senere kilder, ligesom
dens skæbne før erhvervelsen 1895 til National-

Fig. 27. Altertavlen, vist i forbindelse med restaureringen 1952. I storstykket ses omrids af en ældre husaltertavle (s. 956). Foto Johannes Th. Madsen o. 1952. – Altar,
anlässlich der Restaurierung von 1952 gezeigt. Im Hauptfeld
sind die Umrisse eines älteren Hausaltars sichtbar.

Møborg kirke

955

Fig. 28. Nederlandsk alabastrelief, o. 1550, skænket 1586 af Sophie Bille (s. 956). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Niederländisches Alabasterrelief, um 1550, 1586 von Sophie Bille gestiftet.

silke eller klæde,58 måske klædet af rødt fløjl med
guldkors, nævnt o. 186218 og fornyet 1876 sammen med beklædning af knæleskammel. 1887
foresloges anskaffelse af et nyt klæde af karmoisinrødt fløjl med guldgaloner, måske identisk
med det omhæng, der anes på fig. 20, og som
kasseredes i forbindelse med bordets renovering.
Et ‘skåneklæde’ af grønt stof, var i øvrigt lagt på
bordet, når der ikke var gudstjeneste.18

Altertavle (fig. 25-28), anskaffet og stafferet 1586
ifølge regnskab, muligvis med genanvendelse af et
senmiddelalderligt fløjskab.17 Tavlen smykkedes
samme år med et nederlandsk alabastrelief og et
forgyldt krucifiks i drevet kobber, nu ophængt
ved prædikestolen (s. 969), begge dele skænket af
»Salige fru Sophie Maltij Jensens (Sophie Bille)
til Møebierig Kirke Et Aar førent gudt Kaldet
Hinde«, dvs. 1586.17
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Tavlen, der har undergået en række ændringer siden sin tilblivelse, omfatter et postament,
hvorpå står et trefløjet alterskab med midtfelt og
smalle hængslede sidefløje. At dømme efter profilerne kunne dette være af ældre dato. Slanke,
kannelerede korintiske søjler indrammer midtog sidefelterne, der alle er indfattet i profillister.
Fod- og topstykkerne er ensartet udformet med
tværrektangulære fyldinger mellem højrektangulære postament- eller frisefelter. I midtfeltet
er sekundært indsat malet storstykke i stedet for
det ovennævnte relief, der sekundært er placeret
i fodstykket, hvor det formentlig erstatter et postamentfelt.Topstykket, som ligeledes er delt over
midterfløjen, har tværrektangulære felter mellem
profilindrammede piller og krones af sekundære
trekantgavle, hvorimellem vaselignende småspir.
Det lille krucifiks har oprindelig været indfældet
i topstykkets midte (fig. 26 og s. 969).
Alabastrelief (fig. 28), o. 1550, 29×25 cm, viser
Nadveren. Kristus troner midt for nadverbordet
med Johannes Evangelisten i sit skød. Han fatter
om et brød med højre hånd. Den venstre, som
formentlig har holdt kalken, er afhugget. På begge sider ses de øvrige apostle bænket, alle iklædt
klassicerende, folderige klædedragter med nøgne
ben og fødder. Forrest til højre er Judas fremhævet
med pengeposen i sin højre hånd. Bordet er dækket med et fad, brød og en lysestage.Ved foden af
apostlen, nærmest Judas, står en vinkande. Rummet bag sceneriet er ikke nærmere karakteriseret,
men fremstillingen afsluttes foroven af to putti,
der holder et folderigt draperi med tungebort.
Som det klart fremgår af fig. 27, var relieffet
tidligere indsat i altertavlens storfelt. At dømme
efter omridset på den bagvedliggende træfylding,
udgjorde det formentlig centrum i en arkitektonisk indramning med postament og topstykke,
flankerende sidesøjler og smalle storvinger, formet som nedadvendte, akantussmykkede volutter. Den kronende topgavl har haft en tværrektangulær kontur.59 Relieffet har således indgået i
en lille husaltertavle, i 1500-tallets anden halvdel
et populært importobjekt, fortrinsvis fra de sydlige Nederlande (Mecheln og Antwerpen), blandt
medlemmer af den hjemlige adel. De udsøgte
kunstgenstande i moderne renæssancestil har en-

ten været benyttet i de pågældendes privatkapel
eller er, som her, blevet skænket til den lokale sognekirke. Ofte, men ikke altid,60 har tavlerne i den
ny placering bevaret den samtidige indramning
med midtskab og sidefløje, smykket med givernes
portrætter og våbenskjolde eller indskrifter mv.61
Tilsyneladende har dette dog ikke været tilfældet her, hvor en malet indramning med et draperi
antagelig dannede baggrund for den lille tavle.53
Relieffets motiv, Nadveren, er ved siden af andre
temaer fra Kristi fødsel og lidelseshistorie hyppigt
anvendt på de nederlandske tavler og har uden
videre kunnet indgå i en luthersk kontekst, uanset
sin oprindelse i en katolsk kunstkreds. En direkte
parallel til relieffet har dog ikke kunnet påvises.
Storfeltets maleri, »Kristus velsigner de små børn«,
er udført i olie på lærred, 114×80 cm (lysmål) og
signeret: »C. Toft 1856«. Den velsignende Kristus
står iklædt hvidlig kjortel og blå kappe i et landskab
med lysende blå himmel, spredte træer og bygninger. Rundt om ham flokkes kvinder og børn, foruden en enkelt mand i venstre side. Billedet, der er
udført af malermester Clemen Toft fra Holstebro,
anskaffedes antagelig 1872.17 Sidefløjenes grisaillemalerier er formentlig samtidige og udført efter
Thorvaldsens apostle i København Vor Frue Kirke
(DK KbhBy 1, 216). De viser henholdsvis apostlen
Thomas i venstre fløj og Johannes (Evangelisten) i
højre som angivet med versaler på figurernes fodstykker. Dermed gentages motivet fra to af pulpiturbrystningens tilsvarende apostelmalerier, der
ligesom altertavlen blev malet 1872 (s. 969).18
På topstykket er gengivet et skriftsted (Joh. 3,16
(-17)) vist med gylden fraktur på sort grund og
gengivet fortløbende hen over alle fire skriftfelter. Alterets arkitektur er i øvrigt stafferet i hvidt,
gråt, brunt og gyldent, mens alabastrelieffet viser
forgyldning af udvalgte detaljer. Selve alterskabet
står i rødt.
Tavlen, der udførtes 1586 af mestre i Viborg,
afregnedes med 30 daler for træ, arbejdsløn og
kost til billedskæreren, ligesom maleren fik et tilsvarende beløb for at staffere tavlen med sit eget
guld og farve; dertil kom yderligere 17½ mark
for malerens kost og syv mark for at køre tavlen
til kirken.43 Alteret har antagelig fra første færd
haft skriftdækkede side-, smal- og topstykkefelter
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Fig. 29. Alterkalk, skænket 1641 af Mogens Sehested og Lisbeth Gyldenstierne (s.
958). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarkelch, 1641 gestiftet von Mogens Sehested und
Lisbeth Gyldenstierne.

og knytter sig hermed typologisk til de tidlige
lutherske katekismus- eller skrifttavler.62 1879
blev dele af altertavlen egetræsmalet i stedet for
en ældre ludmaling.18 1952 gennemførtes en
grundig snedker- og malermæssig restaurering af
tavlen ved Johannes Th. Madsen, som anført på
bagsiden af søndre sidefløj. Ved samme lejlighed
tilføjedes de fire toptrekanter som erstatning for
formodede oprindelige prydelser, mens krucifikset fjernedes og ophængtes ved prædikestolen.
Ved en forudgående farveanalyse afdækkedes i alt
mindst fire lag, måske endda fem, hvoraf den ene
tilsyneladende kun var partiel. Den formentlig

oprindelige bemaling omfattede brunrødt, rødt,
sort og guld, tilsyneladende tillige med indskrifter i gylden fraktur på sort bundfarve. En partiel staffering, væsentligst i blåt, fandtes herover.
En yngre staffering, hovedsagelig i gråt, grønt og
sort med guld, blev siden, måske o. 1800, dækket af hvidgråt og guld, men var siden 1879,
som nævnt ovenfor, erstattet af egetræsmaling på
rammeværket. Ældre frakturindskrifter på topstykket, afvigende fra de nuværende, læstes fra
venstre mod højre: »Ordet blev Kjød og boede
iblandt os(.) Joh. 1, 14«, »Christus fandt en evig
Forløsning(.) Hebr. 9,12«, »Døden er opslugt for-
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Fig. 30-31. 30. Sygesæt af tin med stempler for Just Andersen (1884-1943) (s. 959). 31. Nyere altersølv, omfattende
disk, o. 1858 (s. 958), oblatæske nr. 2, udført af C. C. Hermann (1949-92), (s. 958), ske, o. 1900 (s. 959) og moderne
alterkande (s. 958). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 30. Krankengeräte in Zinn mit Stempeln für Just Andersen. 31. Neuere
silberne Altargeräte: Patene, um 1858, Oblatendose Nr. 2, ausgeführt von C. C. Hermann, Löffel, um 1900 und Altarkanne.

medelst Seier(.) 1 Cor 15 (54)« og »I Stilhed og
Tillid skal Eders Styrke være(.) Esaias 30, 15«. På
postamentfelterne, der flankerede alabastrelieffet,
stod: »Jeg lever og/ I skulle leve« (Joh. 14,19).
Altersølv. Alterkalk (fig. 29), skænket 1641 af
Mogens Sehested og Lisbeth Gyldenstierne sammen med tilhørende †disk (se også *dug, †alterklæde og †messehagel);17 bægeret blev fornyet
1882 samt forgyldt udvendigt og indvendigt.18
Den fine renæssancekalk, 12 cm høj, har sekstunget fod samt pyramidestubformet fodled med
indgraverede, spinkle kartouche- og liljeornamenter ved fodtungerne og overgangen til det sekssidede skaftled, der er smykket med tilsvarende dekoration. Knoppen er sekstunget med rudebosser,
hvorpå med fordybede versaler: »IHESVS«. Glat
bæger med svagt udbuget mundingsrand.
Kalken, der er uden stempler eller indskrifter,
var allerede fra første færd ‘inden og uden forgyldt’.17 1811 anbefaledes kalken og den tilhørende disk omstøbt.44 Ved en istandsættelse 1882
blev bægeret forstørret.18
Disk (jf. fig. 31), o. 1858, 13,5 cm i tværmål, glat
med indgraveret ligearmet kors på fanen. Under
bunden er to identiske stempler for Frederik
Ferdinand Erlandsen, Lemvig (virksom o. 1855-

70, Bøje nr. 6762). Disken er formentlig omstøbt
af den ældre †disk, der 1858 foresloges rettet og
gjort mindre dyb.58 Den sidstnævnte, som hørte
til Mogens Sehesteds og Lisbeth Gyldenstiernes
altersæt, blev 1811 anbefalet omstøbt ligesom kalken, jf. ovf. og atter 1814;45 nyforsølvet 2001.18
†Alterkalk og disk. 1627 indkøbtes en kalk og
disk af messing for halvanden rigsdaler. 1632 afregnedes for »et Huus til Kalch och disch«, dvs. et
tilhørende †futteral.17
Oblatæsker. 1) O. 1900, af porcelæn, 13,5 cm
i tværmål, 7 cm høj. Sort med forgyldt kors. 2)
Nyere (jf. fig. 31), af sølv, med mærke for C. C.
Hermann (-1949-92), 11,5 cm i tværmål, 8 cm
høj. Den enkle æske har cirkulært grundrids,
skrånende sider og fladt låg. Under bund og låg
er guldsmedens navn og lødighedsmærke indgraveret med versaler: »C. C. Hermann/ Sterling/
Danmark«. †Oblatæske. O. 1862 er nævnt en brød
æske af blik.18
Alterkander. 1) Anskaffet 1912,18 af porcelæn, 32
cm høj. Sort med forgyldt kors. Mærket under
bund for Den Kongelige Porcelænsfabrik. 2) (Jf.
fig. 31), moderne, af sølv, 24 cm høj. Den glatte
kande har slankt korpus og fladt låg. Under bund
med fordybede versaler: »Dansk Paramenthan-
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del/ Sterling«. †Alterkande, ligeledes af porcelæn,
blev anskaffet 1845.58
Sygesæt (fig. 30), nyere, med stempler for Just
Andersen (1884-1943), af tin. Omfattende kalk,
12,5 cm høj, og disk, 9 cm i tværmål, begge med
mesterstempler under bund; endvidere glasflaske
med sølvprop, 16 cm høj, alt i futteral med gråt
læderbetræk; tilhørende sort lædertaske.
Ske (jf. fig. 31), o. 1900, 13 cm lang. På skaftet
dragelignende ornament og zigzagornament. Tre
stempler på bagside, mestermærke: »FL« i rektangulær ramme, måske for F. Lindgren (virksom
1893-1910, jf. s. 1005) samt to vægtangivelser (11
lod).
Nadverskål, anskaffet 1906,18 af porcelæn, 20 cm
i tværmål. Forgyldt kors i bunden, hvorunder ses
mærke for Bing og Grøndahl.
Alterstager (fig. 32), ifølge regnskab anskaffet
1653 i Ribe.17 41,5 cm høje med profileret fod,
tredelt balusterskaft med flade kugler og flad lyseskål.63 Stagerne, der er uden mærker eller indskrifter, erstattede et par ældre †alterstager, der ved
samme lejlighed var indleveret ‘til forbedring’.17
Syvstage, ifølge indgraveret versalindskrift på
foden skænket til »Møborg Kirke 1952 med tak
til Gud«. Ottesidet, bladdekoreret fod i tre afsæt;
skaft og lysarme har tilsvarende bladudsmykning
samt profilringe.
†Alterbøger. 1610 indkøbtes en alterbog ‘til kirken og præsten’, suppleret 1613 med en ny bibel
(vel Hans Poulsen Resens udgave fra 1607), 1620
med en sangbog og 1636 med en bibel af ‘en nye
tryk’ (Christian IV’s bibel fra 1633); 1649 afhændedes ‘en gammel forslidt bibel’ vel den førstnævnte.17 1652 indkøbtes en ny alterbog.17 1662
blev på sysselprovsten, hofmester Jørgen Rosenkrantz’ ordre indkøbt en ny bibel i København
(jf. også s. 615).43 Inventarbeholdningen 1683
omfattede en ny og en gammel alterbog, Christian IV’s bibel i folio og Resens ditto i oktav samt
Corpus Doctrinae Christianae, dvs. sandsynligvis
en udgave af Philipp Melanchthons vigtige læreskrift fra 1560.17
Messehagler. Kirken har fire nyere messehagler i de liturgiske farver, anskaffet mellem 1963
og 1990.64 Den yngste heraf (nr. 4) er leveret af
Vævegården, Tylstrup.65 1) Af hvidt mønstervæ-
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vet lærred med rygkors og Treenighedssymbol i
guldgaloner og guldtråd. 2) Af grønt fløjl med
rygkors af samme farve, kantet med guldgaloner og flankeret af guldbroderede aks. 3) Af lilla
mønstervævet silke med påsyet rygkors af lilla
fløjl, hvori hvidt felt med broderet tornekrone
og palmekrans. 4) 1990, af rødt uld med rygkors
af brede og smalle guldlidser.
*Messehagel (fig. 33a-b), 1788,18 ifølge †initialer
skænket af Nørre Holmgårds daværende ejere,
Dines Pedersen Dinesen og Cathrine Hedvig
Hansen (jf. også klingpung). Af rødt fløjl med
broderede blomsterkviste i metaltråd og pailletter. Rygkors af brede guldgaloner; på forsiden ses
konturer af givernes initialer: »DPD« og »CHH«,
begge antagelig oprindelig broderet i sølv ligesom det nu forsvundne årstal.18 For af hvidligt
silke. I dag i Møborg Lokalarkiv.
†Messehagler. 1586 skænkede Sophie Bille
en karmoisinrød hagel med rygkors af gyldenstykke (jf. også altertavle).17 1641 registreredes

Fig. 32. Alterstager, anskaffet 1653 (s. 959). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarleuchter, 1653 angeschafft.
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Fig. 33 a-b. For- og bagside af *messehagel, skænket 1788 af Dines Pedersen Dinesen og Cathrine Hedvig Hansen
(s. 959). Møborg Lokalarkiv. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Vor- und Rückseite von *Messgewand, 1788 gestiftet von
Dines Pedersen Dinesen und Cathrine Hedvig Hansen.

en fornem gave af Mogens Sehested og Lisbeth
Gyldenstierne, omfattende en ny messehagel af
brunt silkefløjl, kantet med guldsnore og rygkors
af bliant (silke), ligeledes kantet med guld »Och
Christij Koors der paa« (jf. †alterklæde, *alterdug og altersølv).17 Endnu nævnt 1655 og 1683,
sidstnævnte år med en tilhørende messeskjorte.
Samme år omtaltes også et stykke af en gammel
hagel, vel førstnævnte, i kirkens kiste.39

Alterskranke, jf. fig. 25, 1862, af halvcirkulær
form.40 Skranken har drejede balustre og håndliste, formentlig af fyrretræ, samt nyere muret
knæfald af gule sten med læderpolstring. Dele af
skranken, bl.a. to låger, partier af rækværket og et
ældre knæfald, findes dels på kirkens loft, dels på
Møborg Lokalarkiv. 1953 tilføjedes hylde til særkalke.53 Skranken, der 1879 var malet som egetræ
og mørk mahogni med lidt forgyldning, står i dag
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Fig. 34a-b. For- og bagside af *fragment, antagelig fra †alterskranke, skænket 1715 af Christian de Linde (s. 961).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Vor- und Rückseite eines *Fragmentes, vermutlich von †Altarschranke, gestiftet 1715 von
Christian de Linde.

med olivengrøn staffering og forgyldte detaljer;
knæfaldet er betrukket med sort læder. Altertæppe, 1991. Brudetæppe, 1996, broderet efter tegning
af Ellen Madsen med symbolerne for Tro, Håb og
Kærlighed under strålesol. Knæleskammel, nyere,
med sort læderpolstring.
Et udskåret fragment, antagelig af den ældre
*(†)alterskranke (fig. 34a-b), 1715, af fyr, findes i
Møborg Lokalarkiv. Fragmentet, der er 168 cm
langt, viser den øvre del af en oval reliefmedaljon, med årstallet »1715« og initialerne »C L« i
reliefversaler, vel for Christian de Linde (†1753),
daværende ejer af Ulsund og Bækmark i annekssognet, Nees (jf. også s. 989). Under initialerne
ses hjelmprydelsen fra et våbenskjold, formentlig Lindes, mens en kalk og en oblat er gengivet
øverst. To figurer med flagrende klædebon (eller
vinger) flankerer medaljonen. Et profilled med
halvrundt topstykke har tidligere skåret sig ind

Danmarks Kirker, Ringkøbing

i figurernes underkrop. Fragmentet krones af en
vandret bjælke, der delvis beskærer figurernes isser. En partiel staffering i rødt anes på forsiden,
mens bagsiden har indskrift i hvid kursiv på sort
med nadverordene: »Æder/ Dette er Jesu sande
Legeme/ …/ Dette er Jesu sande Blod/ O (,)
Jesu(s,) søde Jesu …/ …«. Fragmentet, der tydeligvis har været beregnet til at blive set fra begge
sider, kunne have udgjort dele af midtpartiet i
en skranke af lige forløb, jf. bl.a. alterskranke i
Hjerm Kirke (Hjerm Hrd.), skænket i 1700-tallets begyndelse og smykket med et englepar, der
holder alliancevåbner for broderen, Christen de
Linde, og hans hustru, Ellen Marie von Obelitz.
En †skranke blev foræret 1747 af Christian de
Linde til Møborgs nabokirke, Flynder (s. 903). En
alternativ anvendelse af fragmentet, f.eks. på en
skriftestol eller som hængestykke på en korbuebjælke er også en teoretisk mulighed, men præcise
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Fig. 35-36. 35. Døbefont, vist med *fontelåg, o. 1654 (s. 963). 36. Døbefont nr. 1, romansk (s. 962). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – 35.Taufe, gezeigt mit *Taufdeckel, um 1654. 36. Romanische Granittaufe.

paralleller savnes dog. Den tidligere †skranke er
nævnt 1845, dog uden nærmere karakteristik.58
Døbefonte. 1) (Fig. 35-36), romansk, af granit,
85,5 cm høj, tilhørende egnens nordvestjyske bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 161, 407, jf.
også Nørre Nissum og Lomborg, s. 657 og 748).
Den firsidede fod, der er af lysere rødgrå granit
i modsætning til kummens mere rødbrune stenmateriale, er formet som en søjlebase med hjørneknopper og kraftig vulst ved overgangen til
kummen. Denne, der måler 68 cm i tværmål, har
på undersiden krans af bægerblade og ved mun-

dingen en attisk profil. Spredte blågrå farvespor
ses både på fod og kumme, formentlig rester af
den staffering, der 1882-83 forlangtes afrenset.18
Fonten, der o. 1862 stod ved kirkens nordlige
side, neden for alteret,18 er i dag placeret ved korbuens nordre vange.
2) (Fig. 37), fontekumme, romansk, af sandsten,
formentlig skånsk, 48 cm høj og 66 cm i tværmål.
Kummen, der er behugget ved mundingsranden
og har firkantet afløbshul i bunden (tværmål 14
cm), er smykket med tovsnoning og en frisedekoration af palmetter, men finder ingen paral-
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leller blandt egnens fonte. Foden mangler. Typologisk hører den til gruppen af ‘palmetfonte’,
produceret i Skåne og eksporteret til kirker over
hele Danmark (Mackeprang, Døbefonte 357).66
Fontens oprindelige kirkelige tilhørsforhold er
ukendt. 1917 omtales den som placeret ‘i fårestien’ på Nordenbjerggård, beliggende i sognet.
1989 flyttedes den til kirkens våbenhus.67
*Fontelåg (jf. fig. 35), af fyr, antagelig identisk
med det 1654 nyanskaffede låg, der erstattede
det ældre †låg (»thecknis)« over fonten.43 Låget,
der er 87 cm højt, er formet som en kegle med
bundplade og foroven et kugleformet spir eller
en topkugle af jern. Typen er middelalderlig (jf.
Arrild og Bramminge, DK SJyll 1272; DK Ribe
3080), og det bevarede låg kan således være en
gentagelse af et væsentlig ældre eksemplar, jf. også
fontelåg i Endelave (o. 1700, DK Århus 5321) og
Linå (1700’erne, DK Århus 3288).
Dåbsfad (fig. 38), o. 1550, af messing, antagelig
sydtysk (Nürnberg). I bunden af fadet, der har
tværmålet 49,5 cm, er i drevet relief vist Syndefaldet. Adam og Eva flankerer Kundskabens Træ
med slangen; i baggrunden th. ses en summarisk
gengivet arkitekturkulisse, formentlig Paradisets
port. Midtfeltet indrammes af to skriftborter i
relief, inderst med minuskler og derefter med
renæssancemajuskler eller versaler, begge dog

Fig. 37. Fontekumme fra døbefont nr. 2, romansk, siden 1989 indsat i våbenhuset (s. 962). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Taufbecken von romanischer Taufe Nr.
2, seit 1989 ins Waffenhaus eingelassen.
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Fig. 38. Dåbsfad, o. 1550 (s. 963). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Taufschüssel, um 1550.

vanskeligt tydbare.68 Yderst spinkle, stemplede
bladornamenter. Fanen har tilsvarende ornamentborter, inderst med sekstakkede stjerner og
yderst med småblade. Fadets bund er dækket af
en rødlig farve.
Syndefaldsbilledet er udført efter et ofte anvendt forlæg, benyttet i dåbsfade, bl.a. i Sønder
Alslev (DK Maribo 1400), Rørby (DK Holbæk
1524), Malt (DK Ribe 2828), Sønder Årslev og
Sønder Galten (DK Århus 1557, 2110).
Dåbskande, anskaffet 1889,18 af tin, 22,5 cm høj.
Svajet korpus og hank samt hvælvet låg svarer
til en i samtiden almindelig anvendt type, jf. bl.a.
Rom (s. 797). Kanden, der repareredes 2007, erstattede en ældre og mindre †dåbskande, ligeledes af tin, anskaffet 1862.40
†Korskranke. 1649 indkøbtes et stykke træ til
»Brixdøren«, dvs. døren i korskanken eller ‑gitteret.17
Krucifiks (fig. 39), tidligst nævnt 1876,18 omtaltes 1891 som »skaaret af en Mand der i Egnen
for omtrent en Snes Aar siden«,69 antagelig tømrer Peder Christensen i Bøvling, der netop 1876
udførte det nærtbeslægtede krucifiks i Nees (s.
1007). Den ca. 140 cm høje, groft skårne Kristusfigur med snoet vidjekrans om hovedet, hænger
i strakte arme og har højre ben lagt over ven-
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Fig. 39. Krucifiks, o. 1876 (s. 963). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kruzifix, um 1876.

stre. Enkelt korstræ med navneskilt. Kristus har
gulligbrun karnation med brunt hår og skæg,
grøn krans og forgyldt lændeklæde. Korstræet
er brunstafferet med hvidlig navnetavle, hvorpå
med sorte skønskriftbogstaver: »INRI«. 1876 på
triumfvæggen, i dag på skibets sydmur.
Prædikestol (fig. 40-42), ifølge kirkens regnskaber udført, opsat og stafferet inden for tidsrummet 1610-18.17 Sekundært placeret på bærestolpe, dendrokronologisk dateret o. 1475.70
Stolen omfatter kurv i fire arkadefag, bærestolpe, opgang og himmel. Felterne indrammes
af undersætsige toskanske søjler med kannelering, mens de enkelte arkader har bueslag, båret
af omkringbøjet profilled og med bladornamenter i sviklerne. Postamentet har fyldingsfremspring mellem profilindrammede paneler og
afsluttes herunder med drejede småspir imellem
kartouchehængestykker; frisen har kannelerede
volutkonsoller, tilsvarende paneler og krones af
sammensat gesimsled, bl.a. med tandsnit.

Prædikestolen hviler på en bærestolpe (fig. 4142), en genanvendt egestolpe, dendrokronologisk
dateret til o. 1475, 129 cm høj. Stolpen har på
forsiden udsmykning af en groft skåret tovsnoning under et profilled. Foroven er indsat to vinkelformede knægte; forsidens har forneden en
dyreklolignede afslutning under tilsvarende dobbelte tovstave, mens bagsidens er glat. Et taphul
i stolpens højre side antyder, at et lignende bæreled har været indføjet her, dog lavere placeret.
Muligvis hidrører stolpen fra et ældre †pulpitur i
skibet eller †korsarmen. En beslægtet bærestolpe,
ligeledes antagelig senmiddelalderlig, ses under
herskabspulpituret i Dronninglund Kirke (Dronninglund Hrd., Ålborg Amt).
Opgangen er placeret i koret ved triumfvæggens
sydside, hvorfra murede trin af nyere dato, hegnet af
et tilsvarende nyere, sortmalet metalgelænder, fører
op til en kurvehanksbuet åbning mod skibet, gennembrudt i forbindelse med stolens opsætning.
Prædikestolens himmel er femsidet og har trekantede topgavle, kronet og flankeret af småspir.;
herunder nedhængende tungebort og under
himlens midte en Helligåndsdue med udbredte
vinger.
I arkadefagene er evangelistbilleder, malet med
oliefarve på zinkplader og udført i årene før eller efter 1850 i forbindelse med nyopmalinger af
stolen.71 Felterne viser fra nord til syd henholdsvis Mattæus, Markus, Lukas og Johannes, alle vist
i halvfigur med tilhørende symboldyr og placeret
mod en neutral, gråsort baggrund. Indskrifter i
gylden fraktur på sort baggrund i frise- og postamentfelterne refererer henholdsvis til Luk. 11,28
(1. og 2. frisefelt) og 1 Pet. 4,11 (3. og 4. frisefelt),
Matt. 5,3-5 (1., 2. og 4. postamentfelt) og Hebr.
12,15 (3. postamentfelt). Selve stolens bemaling
i gulokker, forskellige brune nuancer, rødbrun,
mørkegrøn og sort med forgyldning hidrører
fra Johannes Th. Madsens nystaffering fra 1952,
som anført på bagsiden af kurvens 1. fag med
gul fraktur. Selve bærestolpen blev ved samme
lejlighed afrenset for maling. Under den nuværende staffering afdækkedes 1952 mindst tre eller
muligvis fire farvelag, i store træk harmonerende
med altertavlens: ældst (antagelig oprindelig) er
en delvis farvelægning med rødt og grønt, hvor-
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Fig. 40. Prædikestol, udført 1610-18, med bærestolpe, dendrokonologisk dateret o.
1475, og evangelistmalerier, o. 1850 (s. 964). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kanzel,
ausgeführt 1610-18, mit Tragpfahl, dendrochronologisch datiert auf um 1475, und Evangelistengemälden von um 1850.

over en staffering i gråt, grønt, gult, sort og guld
(samtidig med altertavlens fjerde lag), efterfulgt af
en hvidgrå bemaling og senest en egetræsmaling

med sortgrå smalfelter, hvori en marmorering.
Også i storfelterne blev iagttaget marmorering
under figurmalerierne.53
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†Stolestader. Kirkens stole er tidligst nævnt
1590, da der udførtes skamler hertil.17 Menighedens sæder omfattede også stole i ‘korskirken’,
dvs. i †korsarm.73 1649 blev disse stole omflyttet
og delvis istandsat, mens kirkens stole (‘skamler’)
repareredes 1655.43 O. 1862 talte beholdningen
34 stader uden døre, men med rygstøtter. 187273 fornyedes stolestaderne (jf. fig. 20).18 En *gavl

Fig. 41. Bærestolpe, dendrokonologisk dateret o. 1475
og sekundært placeret under prædikestolen (s. 964).
1:50. Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2008. – Tragpfahl, dendrochronologisch datiert auf um 1475 und sekundär platziert unter der Kanzel.

Anskaffelsen af prædikestolen er ganske velbelyst. 1610 afregnedes med mureren og snedkeren
for opsætningen og indmuringen af stolen. Arbejdet med udførelsen aflønnedes 1611-12 med
12 daler.17 Himlen udførtes eller nyistandsattes
1617, mens Morten maler gennemførte den afsluttende staffering af hele værket det følgende
år.17 En trappe til stolen leveredes 1661.43 1836,
1845 og atter 1872 blev stolen opmalet. Fra en af
disse istandsættelser, måske den sidstnævnte, hidrører antagelig kurvens evangelistbilleder.72 1841
genopsattes himlen, der var midlertidig nedtaget,58 mens rækværket ved opgangen anbefaledes istandsat 1874.18 Kurvens bærestolpe (‘søjlen
under prædikestolen’) er tidligst nævnt 1881 i
sin nuværende placering i forbindelse med en
forstærkning.18 Siden 1877 er i øvrigt jævnligt
omtalt fornyelser af kantlistens røde fløjlsbetræk.
1906 tilføjedes ved samme lejlighed en læsepult.18
Som nævnt ovenfor blev stolen hovedistandsat
1953. Samtidig blev opgangsgelænderet antagelig
fornyet.53
Stolestader (jf. fig. 21, 23), udført i forbindelse
med hovedrestaureringen 1950-52 efter Viggo
Norns vanlige type (jf. bl.a. Bøvling Kirke, s. 841).
Glatte opstandere med vandret øvre afslutning og
udtrækssæder, tværrektangulære profilfyldinger i
rygpanelerne. Lys grå staffering med mørkere grå
og rødbrune accenter; gråblå hynder.

Fig. 42. Bærestolpe, dendrokonologisk dateret o. 1475
og sekundært placeret under prædikestolen (s. 964).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Tragpfahl, dendrochronologisch datiert auf um 1475 und sekundär platziert unter
der Kanzel.

Møborg kirke

Fig. 43. Klingpung, skænket 1778 af Dines Pedersen
Dinesen og Cathrine Hedvig Hansen (s. 967). Foto
Arnold Mikkelsen 2008. – Klingelbeutel, 1778 von Dines
Pedersen Dinesen und Cathrine Hedvig Hansen gestiftet.

med en syvbladet roset i topstykket og to farvelag, perlegråt over lysegrønt, kan hidrøre fra de
ældre stole. I Møborg Lokalarkiv.
En nyere gråmalet bænk er opstillet i våbenhuset. †Skamler. 1845 anskaffedes syv til midtergangen.58
Præstestol, nyere, af lyst eg med fletsæde, er i koret. *Præstestol (jf. fig. 20), o. 1900, af lakeret fyr
med armlæn og flettet sæde samt ryg. I Møborg
Lokalarkiv.
En †skrifte- og præstestol opsattes 1632 ‘i altergulvet’, dvs. i korets nordside. 1862 placeredes
den bag alteret, mens en †degnestol, der tidligere
vel var anbragt i korets sydside, 1862 flyttedes til
korbuen;40 herfra fjernedes den dog 1880, hvorefter degnen fik plads i den øverste kirkestol, vel
i mandsrækken; pladsen forsynedes 1881 med et
skab, mens rummet bag alteret 1884 afskærmedes
med grønne forhæng, jf. fig. 20.18
Kirkens to dørfløje er af eg og udført ved restaureringen 1950-52. Mellem våbenhus og skib
er fløjen lakeret og konstrueret med kvadratiske
fyldninger, som også ses på indersiden af våbenhusets yderdør, hvis yderside dannes af lodrette
sortbejdsede stave. Begge har smedejernshåndtag.
Kiste (fig. 44), antagelig 1600-tallet, af eg med
fragmenter af læderbetræk og beslag samt bæreringe af jern. Kisten, der måler 149×54×50 cm,
kan være identisk med kirkens kiste, hvis nøgle
og lås tidligst er omtalt 1621 og atter 1625, eller
den kan identificeres med den 1632 anskaffede
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»Skuff at foruare Alterkleder Vdj«,17 atter omtalt
1683.39 1989 blev kisten istandsat og nedflyttet
fra kirkens loft.74 I våbenhuset. †Kister. 1632 noteredes det, at Nørre Holmgårds ejere opbevarede to forseglede brevkister i kirken.75
Skabe. 1) Anskaffet 1881 til messeklæder.18 I
våbenhuset. 2) Nyere, bag alteret. †Geværskab til
brug for landmilitsen er omtalt 1703-04 (jf. Nørre Nissum og Rom, s. 660, 801).76
Pengebøsse, nyere, af messing, opsat ved norddøren. Under bund mærkat fra leverandøren, Hans
V. Jensen, Enebjergvej 2, Næstved. *Pengebøsse,
ældre, af blik med sortstaffering. I Møborg Lokalarkiv.
Klingpung (fig. 43), ifølge indskrift skænket
1778 af Dines Pedersen Dinesen og Cathrine
Hedvig Hansen (jf. *messehagel); af messing og
træ med pose af blåt fløjl med guldbesætning. På
ringen indprikket: »17 DSD CHH 78«. Klingpungen blev 1960 istandsat af Nationalmuseet.77
Orgelpulpitur (fig. 23, 45), udført 1662-63 af Villandtz (Villads) snedker og Hans Molle (maler(?))
i Ringkøbing, jf. også udskåret årstal, »1663«.43
Pulpituret hviler siden nyopsætningen 1987 på
jerndragere, indsat vestligst i skibets langvægge,
med opgang i nord. Brystningen omfatter 12 arkadefag, indrammet af joniske halspilastre med
kannelerede skafter og prydfelter med rosetter,
rhomber og ovale medaljoner; de enkelte arkader
har tilsvarende kannelerede skafter, bueslag med

Fig. 44. Kirkekiste, 1600-tallet (s. 967). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Kirchenkiste, 17. Jahrhundert.
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Fig. 45. Pulpitur, 1663, anvendt siden 1917 som orgelpulpitur og gengivet før midlertidig nedtagning (s. 968). Foto
Johannes Th. Madsen o. 1953. – Empore, 1663, seit 1917 als Orgelempore verwendet, wiedergegeben vor der vorübergehenden Abmontierung.

æggestav og bladornamenter i sviklerne. Kronog sokkelfrise har henholdsvis ornamentsmykkede og kannelerede triglyffer, heraf bærer kronfrisens midterste triglyf årstallet: »1663«, udskåret
i relief. En †hængebort og fire par retkantede
†bærestolper fjernedes i forbindelse med pulpiturets ændring ved hovedrestaureringen (fig. 23).
Den nuværende staffering i arkadefelterne omfatter apostelmalerier i grisaille på sort bund efter Thorvaldsens forlæg fra København Vor Frue
Kirke, svarende til altertavlens sidefløje og antagelig samtidig hermed, dvs. o. 1872 (jf. s. 956). I
kronfrisen læses de respektive apostelnavne i hvid
fraktur. En ældre staffering, vel samtidig med apostelmalerierne, viste dog navnene udført i antikva
og placeret i sokkelfrisen (fig. 45). Rammeværket,

der nyopmaledes i forbindelse med hovedrestaureringen 1950-52, står i sort samt i to nuancer af
brunt og gråt med teglrøde og grønne accenter.
Herunder fandtes i alt fire farvelag, svarende til
altertavlen og prædikestolen; under en træfarve
i lys umbra og brunsort fandtes en hvidgrå farve, herunder en lys blå staffering og nederst en
farvelægning med blåsort, rød og brunrød. Den
sidstnævnte bemaling var dog kun partiel. Efter
alt at dømme fandtes ingen ældre figurmalerier
under aposteldekorationen.53
Pulpituret (»Enn Poplitue«) opsattes 1662-63
efter ‘hr. hofmesters bevilling og tilladelse’, dvs.
provsten Jørgen Rosenkrantz. Førstnævnte år
indkøbtes egefjæl i Holstebro til ‘forklædningen’,
dvs. til brystningen, mens bjælker og ‘master’ mv.
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til underbygningen erhvervedes i Lemvig. Villandtz (Villads) snedker fik 33 slettedaler for at
udføre arbejdet ‘på egen kost’, mens Hans Molle
(maler(?)) i Ringkøbing 1663 lønnedes med 10
slettedaler for stafferingen.43 1844 opmaledes
‘forslaget’, dvs. brystværket.58 1868 blev gulvet i
pulpituret over mandsstolene repareret, og 1872
nymaledes hele pulpituret, antagelig med udførelsen af apostelmalerierne. En ny trappe opsattes 1880.18 O. 1917 fik pulpituret funktion som
orgelpulpitur (jf. ndf.) efter forinden at være stabiliseret. I forbindelse med hovedrestaureringen
1950-52 blev det nedtaget og opstillet på tårnrummets gulv som en brystning foran orglet.
Ved samme lejlighed blev panelværket afkortet,
idet fem fag anvendtes til indramning mod nord
og syd samt til indgangsdøren. 1988 retableredes
pulpituret dog i sin oprindelige placering.76
†Pulpitur. Ifølge en ældre tradition fandtes ud
over stole også et pulpitur i den o. 1815 nedrevne
korsarm og gravkapel.75 Hverken datering eller
udformningen af dette kendes imidlertid.
Orgel (fig. 23, 45), 1947, med seks stemmer,
bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Dis
position: Quintatön 16', Principal 8', Gedakt 8',
Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur III-IV; svelle.
Anhangspedal (tilbygget 1988). Mekanisk aktion,
sløjfevindlade. Facaden, der oprindelig havde attrappiber af tinlegering, blev lettere omdannet
1950 samtidig med at instrumentet flyttedes fra
vestpulpituret (jf. ovf.) til tårnrummets gulv. 1988
opstilledes orglet på det retablerede pulpitur bag
en enkel gitterfacade. Spillebordet er placeret i
orgelhusets søndre gavl. Et †orgel anskaffedes o.
1917 og opstilledes på pulpituret.78
Salmenummertavler (jf. fig. 23), anskaffet 1964.18
Glatte med buet overkant og metaltal til ophængning. Grå med sorte tal.
*Salmenummertavler. Fire ældre tavler, de to til
påskrivning med kridt, de to til skydebrikker
findes henholdsvis på kirkens loft og i Møborg
Lokalarkiv, jf. ndf. †Salmenummertavler. O. 1862
nævnes fem tavler. 1899 anbefaledes anskaffet en
nummertavle med bevægelige tal til supplement
af den daværende beholdning, der på dette tidspunkt var reduceret til to. 1927 males tavlerne
brune.18
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Fig. 46. Krucifiks, skænket 1586 af Sophie Bille til udsmykning af altertavlen. I dag ophængt på sydsiden af
triumfbuens vestvæg (s. 969). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Kruzifix, 1586 gestiftet von Sophie Bille zur Ausschmückung des Altars. Heute an der Südseite der Westwand
des Triumphbogens aufgehängt.

Et krucifiks (fig. 26, 46), skænket 1586 af Sophie Bille og opsat året efter på altertavlen (se
denne). Af messing med forgyldning. Krucifikset,
der måler 32 cm, omfatter et korstræ, indrammet
af perforeret kartouchebort og med »INRI« i reliefversaler over Kristi hoved. Den støbte Kristusfigur hænger i næsten strakte arme. Hovedet med
tovsnoet vidjekrans og tvedelt skæg er svagt bøjet
mod højre side; figuren har lændeklæde med snip
ved venstre hofte og strakte ben med venstre fod
lagt over højre.
Krucifikset, der sammen med en alabasttavle og
en †messehagel indgik i Sophie Billes donation
til kirken i året før hendes død,17 var indtil altertavlens restaurering 1952 indsat i dennes topstykke (jf. fig. 26, s. 956). Herefter ophængtes det på
triumfvæggen, nær ved prædikestolen (jf. fig. 21).
Krucifikset er i form og dimensioner beslægtet
med samtidige kistekrucifikser, jf. bl.a. eksempel
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i Ruds Vedby Kirke (DK Holbæk 1012); dette var
ligeledes, om end først fra 1850’erne, opsat på alteret. Det er dog uvist, hvorvidt Møborgkrucifikset tidligere har været påmonteret en kiste.
Præsterækketavle, nyere med opmaling fra 1985.18
Tavlen, der hænger i kirkens vestende, har indskrifter i sort antikva og fraktur (initialer dog i rødt) på
lys bund; profilramme i brunt og olivengrønt.79
Lysekroner (fig. 21-23), anskaffet i forbindelse
med kirkens hovedrestaurering 1950-52.80 De to
ensdannede bronzekroner har 2×6 arme og kogleformet afslutning under hængekuglen. Fire nyere toarmede lampetter, opsat på skjoldformede
vægplader, findes hhv. i kor og i tårnrummet.
†Lysekroner. O. 1862 nævnes en krone midt i
kirken. 1912 opmaledes kronen (af træ?) i hvidt,
mens de tilhørende bronzedele blev guldbelagt.18
Kronen blev siden erstattet af to seksarmede kroner samt en kuglelampet. †Lysearme. 1653 leveredes to jernbøjler til at sætte lys.17

Fig. 47. Klokke, skænket 1509 af Marine Lange og
antagelig støbt af Peder Hansen, Flensborg (s. 970).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Glocke, 1509 gestiftet
von Marine Lange und Guss vermutlich von Peder Hansen,
Flensburg.

Kirkeskib (jf. fig. 21), »Jacob« af Rønne, skænket 1968 i forbindelse med ophævelsen af Møborg Hesteforsikring;81 grøn- og hvidstafferet,
henholdsvis under og over vandlinjen. Ophængt
i skibets midte.
Begravelsestilbehør. Jordpåkastelsesskovl med tilhørende sandskuffe, begge af sortmalet træ og sidstnævnte med messingbeslag og mærke: »Kirken/
Møborg/ 2001«. En ældre skovl er nævnt o. 1862,
måske identisk med *skovl med tilhørende skuffe i Møborg Lokalarkiv.18 Ligbåre, omtalt 1655.43
Jordpåkastelsesspade, nævnt o. 1862.18
Klokke (fig. 47), 1509, tilskrevet Flensborgmesteren Peter Hansen (Uldall, Kirkeklokker 236).
Klokken, der er 80 cm i tværmål og mangler en
flis af selve slagringen, har profilring ved overgangen fra legemet til slagringen. Om halsen er
en tolinjet latinsk og dansk indskrift i reliefminuskler, indrammet af lister: »ihesus nasarenus rex
iudeorum alpha et o deus et homo rex glorie
veni cum pase amen anno domini m d nono
opo then thi var fru marin forstander til thenne
kloch« (Jesus af Nazareth, jødernes konge, alfa
og omega, Gud og menneske, ærens konge, kom
med fred, amen. I det Herrens år 1509 på den
tid var fru Marin (Maren Pedersdatter Bomøve
Lange) forstander til denne klokke). Klokken er
ophængt i tovsnoede hanke i en nyere slyngebom af eg. En ældre *knebel findes i Møborg
Lokalarkiv. Samtidige lokale paralleller, ligeledes
tilskrevet Peter Hansen, findes i Tørring (s. 692)
og Fabjerg (Skodbjerg Hrd.).
Klokken, der skænkedes af fru Maren, Malte
Juels hustru (jf. også †kalkmalerier og epitafium
nr. 1), repareredes 1597 sammen med klokkestolen, samt atter 1619 og 1630. 1640 udskiftedes
klokkestolen, og hertil indkøbtes bl.a. egetømmer fra Silkeborg Skovene.17 1675 blev klokken,
‘som hængte på fald’, nedtaget og nyophængt. 43
1806 klagedes dog over, at træværket, hvori klokken hang, var så brøstfældigt, at der ikke kunne
ringes uden fare.82 1811 blev tømmeret nedtaget og klokken i stedet for ophængt i nordsidens
glamhul.30 1838 forsynedes klokken overalt med
nyt jern, bl.a. for at gøre den lettere at ringe.58
1973 installeredes automatisk ringe- og bedeslagsapparatur.18
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Fig. 48. Epitafium nr. 1-3, før 1922 opsat udvendigt på skibets nordmur (s. 973, 975, 976). Foto Poul Nørlund 1916.
– Epitaph Nr. 1-3, vor 1922 außen an der Nordmauer des Schiffes befestigt.

gravminder
Kirkens ældst bevarede gravminder hidrører fra tidsrummet o. 1585-1612 og har alle haft forbindelse til
Sehestedfamilien på Nørre Holmgård. To af de i alt fire
monumenter var oprindelig placeret på væggen i den
†korsarm (s. 942), der senere anvendtes til slægtens gravkapel. Én var indmuret i nord på triumfvæggens vestvendte facade, mens den sidste var nedlagt i korgulvet.
I det følgende beskrives vægmonumenterne, der sandsynligvis altid har haft en lodret placering, som epitafier og mindetavler (nr. 1-3), mens stenen er anført som
gravsten (nr. 1). Om de enkelte monumenters gentagne
flytninger i løbet af 1800- og 1900-tallet, se nedenfor.

Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 48-50), ifølge indskrift udført 158583 på initiativ af Malti Jensen
(Malte Jensen Sehested) 1585, over Malthi Jvl til
Holvmgaard (Malte Juel til (Nørre) Holmgård),
†1508 smst., og hans hustru Maren, som var Peder
Langis datter aff Wotbore (Marine Pedersdatter
Bomøve Lange (Munk), datter af Peder Nielsen
Bomøve Lange-Munk til Votborg (Tæbring Sogn,

Morsø Sønder Hrd., Thisted Amt), †15 (efter
1515), ligeledes på Nørre Holmgård.84 Endvidere
over Jens Thameszen (…) paa Hollumgaard (Jens
Thomesen Sehested til Vellingshøj, Holmgård,
Højris og Surkær), †15. nov. 1555, og dennes hustru, Anne Malthi Jvls datter (Anne Maltesdatter
Juel), †1519 (antagelig fejskrivning for 1549).85
Våbentavle af grå kalksten, 189×92 cm, nederste venstre hjørne afbrudt og sammenføjet
med cement. Tavlen er udformet som et dobbeltmonument over de to ægtepar, idet hver del
omfatter et skriftfelt under to par alliancevåbner.
Indskrift i reliefversaler. Indskrifterne og de otte
våbenskjolde henviser til Malte Jensen Sehesteds
forældre, bedsteforældre og oldeforældre. Øverst
refereres til hans mødrene aner, Juel og Munk for
Malte Juels forældre (Jens Juel og Ingeborg Pedersdatter Munk) og Lange og Kaas for Maren
Langes forældre (Peder Nielsen Bomøve Lange
og Inger Jensdatter Kaas); nederst ses den fædrene
slægt, med Sehested og Viffert for Jens Thomesen
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Fig. 49-50. 49. Epitafium nr. 1, opsat 1585 af Malte Jensen Sehested over Malte Juel og Maren Lange, samt over Jens
Sehested og Anne Maltesdatter Juel (s. 971). Tegning ved Søren Abildgaard 1773. 50. Epitafium nr. 1. Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Epitaph Nr. 1, aufgestellt 1585 von Malte Jensen Sehested für Malte Juel und Maren Lange sowie für
Jens Sehested und Anne Maltesdatter Juel.

Sehesteds forældre (Thomas Thomesen (Sehested)) og Juel samt Lange for Anne Maltesdatter Juels forældre (Malte Juel og Maren Lange).
Epitafiet er samtidig et mindesmærke over Nørre
Holmgårds ejere gennem tre generationer (fra
Malte Juel til Malte Jensen Sehested).86 Tavlen

henføres ligesom nr. 2 af Chr. Axel Jensen til ‘Det
jydske gravstensværksted 1574-1590’.87
Tidligst omtalt 1769 og 1773 som opsat hhv. ‘i
muren lige for prædikestolen’ (DaAtlas) eller ‘på
nordsiden af koråbningen i muren’ (Abildgaard),
dvs. vel på triumfvæggens vestvendte nordside,
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umiddelbart under den heraldiske kalkmaleriudsmykning (s. 950) på korbuens nordvange.88 Efter o. 1862 flyttet til kirkens eksteriør, hvor den
1879 er nævnt som placeret på nordmuren sammen med epitafium nr. 2 og 3 (fig. 48, s. 975-76).89
1922 placeret på tårnets vestvæg under vinduet.
I forbindelse med hovedrestaureringen 1950-52
anbragt på korets nordvæg, hvorfra den 1975 flyttedes til sin nuværende placering på sydvæggen.
Fæstnet med metalkramper øverst og opsat på
muret sokkel.
2) (Fig. 48, 51-53), o. 1587, over Malthi Jenssen
til Holmgaard (Malte Jensen Sehested til (Nørre)
Holmgård, landsdommer i Nørrejylland og lensmand på Ørslev Kloster), †15 (før 20. april 1592),
og hans hustru, Sophi Bilde (Sophie (Clausdatter)
Bille), †17. april 1587 på Holmgård.
Figursten af grå kalksten, 260×142 cm; to tværgående revner hen over stenens øvre og nedre del
er sammenføjet med cement. Endvidere er mindre partier afslået. Indskrifter i smukt formede
reliefversaler i topfeltet samt på figurfeltet.
Den usædvanlige sten er vandret delt i to felter.
Topstykket omfatter tre profilindrammede felter,
et midtbillede med fremstilling af Opstandelsen,
der flankeres af to skrifttavler. Kristus står på eller
næsten svæver over kanten af en kiste, idet han
virkningsfuldt nedtramper dødens og det ondes
dæmoniske magter, vist i skikkelse af et slangeomvundet skelet med knækket pil og en djævel med
sammenbundne hænder, flagermusevinge, busket
hale og dyrekløer. Den muskuløse Kristusfigur
har lokket, skulderlangt hår og tvedelt skæg. Bag
hovedet ses glorien, markeret med stråletakker.
Ved hans venstre side breder en kappe med tætte,
plisserede folder sig ud i vifteform, mens et tilsvarende stofrigt lændeklæde er svøbt om hofterne
med en snip, der flagrer ud til den modsatte side. I
højre hånd holder Kristus sin korsstav med sejrsfane og planter samtidig effektivt dennes nedre ende
i nakken på djævlen, mens han med venstre hånds
velsignelsesgestus viser hen imod det flankerende
skriftfelt. Dette rummer, ligesom pendanten i
modsatte side, skriftsteder, som utvetydigt illustrerer og forklarer billedfremstillingen: Tv. læses: »Jeg
er opstan=/ delsen oc lif=/ vit. Hvo som tror/
paa mig hand/ skal lefve al/ ligevel at hand/ døer
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oc hvo/ som lefver oc tror/ paa mig hand/ skal
aldri dø/ Iohan 11 (Joh. 11,25-26)«. Th. er to bibelsteder, øverst: »Død ieg vil vere/ dig en forgift/
Helfvede ieg/ vil vere dig en/ pestelentse/ Hoseæ
13 (Hos. 13,14)« og nederst: »Døden er vpslv/ gen
i seiier død/ hvo er din braad/ Helfvede hvor/ er
din seiier/ Corinth 15 (1 Kor. 15,54-55)«.
Figurfeltet, der foroven afgrænses af et rigt profileret gesimsled, knækket ved enderne, rummer
en central fremstilling, flankeret af joniske pilastre, hvilende på kugler. En legemsstor dødning
eller knokkelmand, vist som et detaljeret gengi-

Fig. 51. Epitafium nr. 2, o. 1587, over Malte Jensen Sehested og Sophie Bille (s. 973). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Epitaph Nr. 2, um 1587, für Malte Jensen Sehested
und Sophie Bille.
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vet skelet, står vendt mod venstre med let spredte
ben. Tre slanger eller orme bugter sig om arme
og ben, mens en tudse har anbragt sig mellem
bækkenet og rygsøjlens nederste hvirvel. Andre
tudser, en stor og fire mindre, samt to haletudser
eller salamandre myldrer rundt omkring figuren.
Knokkelmanden holder i en bærehank en tavle
med følgende skriftsted: »Jeg ved at min frel/ sere
lefver oc/ hand skal her efter/ vpvecke mig af/
iorden oc jeg/ skal der efter/ omgifvis met denne/ min hvd oc ieg skal/ se Gvd i mit Kiød/ Iob
19 (Job 19,25-26)«. En mindre tavle ved dødningens højre fod rummer en personlig bekendelse
på plattysk fra monumentets ophavsmand: »Hiir
tziitlig/ dørt evig/ M: Jenszen«, antagelig en omskrivning af forklaringen i Martin Luthers Lille
Katekismus på anden bøn (»Komme dit rige«) i
Fadervor, (»hier zeytlich und dort ewigtlichen«
(her i tiden og hisset i evigheden)).90 I nøje samklang med stenens øvrige udsmykning hentydes
dermed til Gudsrigets udbredelse, dels i tiden
ved ordet og troen, dels i evigheden ved åbenbarelsen, idet bønnen samtidig rummer et håb
om tilintetgørelsen af Djævelens rige, synden,
døden og helvede.91 Under dødningens fødder
er en profilindrammet tavle med afdødes personalia, efterfulgt af forhåbningen om en »gledelig
oc errefvld opstandelse«. Indramningens joniske
pilastrer rummer 2×8 slægtsvåbner for Malte
Jensen Sehested og Sophie Billes fædrene (det
øverste) og mødrene (de syv øvrige) aner i tre
led (mødre, bedstemødre og oldemødre) i henhold til ‘det springende system’.92 På ‘underste og
yderste Rand’ af stenen læste Søren Abildgaard
1773 følgende †indskrift: »oc lod Malthi Jenszen
thenne udhugge Aar «.93
Det særprægede monument er af Chr. Axel Jensen ligesom epitafium nr. 1 tilskrevet ‘Det jydske
gravstensværksted 1574-90’, en samlebetegnelse
for en heterogen monumentgruppe, der knyttedes til Gert van Groningen og hans kreds.94 Selve
den arkitektoniske komposition med betoningen
af de vandrette led, det dominerende topstykke
og forkærligheden for skriftfelter i øvrigt finder
ingen direkte paralleller. Derimod kan enkeltheder paralleliseres med samtidige, overvejende jyske eksempler. Det kugleformede led under de

våbensmykkede pilastre kan sammenlignes med
kugleformede konsolled eller halvkugler i andre
arbejder fra ovennævnte værkested, således på stenene over Jon Viffert (†1564) i Årestrup (Hornum Hrd., Ålborg Amt), Erik Bjørnsen og Birgitte Urne (†1577) i Århus Domkirke (DK Århus
771) og Strange Fasti (†1569) i Ålsø (Sønder Hrd.,
Randers Amt).95 Den ‘knækkede’ gesims over det
joniske kapitæl og dettes udformning (dog uden
perlesnor (astragal)) har mindelser om de to fornemme østjyske sten fra 1579 og o. 1580 over
medlemmer af familien Skram i Østbirk (DK Århus 4489, 4491), begge tilskrevet samme kreds.
Dødningen, der har indtaget den plads på stenen, som normalt optages af gravmælets ejere,
genfindes i en række eksempler fra 1500-tallets
midte eller anden halvdel, dog i periferien af eller
helt uden for det ovennævnte værksteds område.96
Størst lighed findes dog med gengivelsen af knokkelmanden med skrifttavlen på den fragmentarisk
bevarede og formentlig samtidige sten over Karen
Rosenkrantz (†1535, tidligere i Viborg Domkirke,
nu i Viborg Stiftsmuseum).97 Kontrasten mellem
det forkrænkelige, jordiske legeme og det evigtvarende ‘sociale’ eller ‘politiske’ legeme er særligt
virkningsfuldt gengivet i vægmonumentet over
Peder Oxe (†1575) i Øster Broby (DK Sorø 596).98
Møborgstenens benrad, der mangler et tilsvarende
modbillede, er dog ikke specielt individualiseret
og hentyder derfor mere generelt til døden som
biologisk faktum med særlig betoning, gennem
tudserne og ormene, af det fysiske legemes opløsning, svarende til den førnævnte sten over Niels
Hansen. Hermed knyttes samtidig forbindelsen
til en senmiddelalderlig konvention (den såkaldte
‘transi’, dvs. gengivelsen af det delvist opløste lig)
– i en efterreformatorisk sammenhæng dog ikke
længere anvendt som appel til de efterlevende om
forbønner for den afdødes sjæl, men snarere fremhævet som en bestandig erindring om jordelivets,
ærens og magtens forfald og forgængelighed over
for det sande og evige liv gennem Kristus i det
himmelske.99
Topstykkets opstandelsesbillede finder navnlig
lighedspunkter med tilsvarende på to monumenter
over medlemmer af Hardenbergfamilien, o. 1566
og o. 1575, i Klovborg (DK Århus 4282, 4286).100
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samme forbindelse, men blev dog ikke fulgt.103 I
forbindelse med kirkens hovedrestaurering 195052 og orglets nyplacering på tårnrummets gulv
flyttedes de tre sten til koret, idet nr. 1 og 3 placeredes østligst på henholdsvis nord- og sydvæggen, flankerende altertavlen.104 1975 fik stenene
deres nuværende placering.
Stenen er sortstafferet, formentlig udført efter
flytningen 1922 eller 1950-52, og opsat østligst
på korets nordvæg på en muret sokkel med metalkramper foroven og forneden.
3) (Fig. 48, 54), o. 1612, over Cllavs(!) Maltisen
til Høyris (Claus Maltesen Sehested til Højris,
statholder på Øsel), †2. påskedag (14. april) 1612
på Arnsbarg Slat wdi Liffland (Arensborg Slot på
Øsel). Endvidere for hustruen, Anna Lycke (Anne Nielsdatter Lykke), <»som döde paa Mollerup
(Mullerup) i Fyen Aar 1645, den 20 Martii vdi
Fig. 52. Den opstandne Kristus træder Syndens og Dødens personifikationer under fode. Detalje af epitafium
nr. 2 (s. 973). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Der auferstandene Christus tritt den Personifikationen von Sünde und
Tod mit Füßen. Detail von Epitaph Nr. 2.

Monumentet er tidligst nævnt 1766 i ‘korskirken’, dvs. i familiens gravkapel i †korsarmen,
nærmere præciseret på vestvæggen som omtalt af
Søren Abildgaard 1773.101 Efter bygningens nedrivning o. 1815 i lighed med nr. 3 opsat udvendigt på skibets nordmur, hvortil før 1879 var føjet
epitafium nr. 1 (fig. 48).102 Allerede 1885 ytrede
et medlem af Sehestedfamilien ønske om slægtsmindernes indflytning i kirken på grund af deres
udsatte placering. På grund af lokal modstand
trak sagen i langdrag, og først 1922 gennemførtes ændringen, idet stenene dog fik en foreløbig
placering i tårnrummets vestvæg (epitafium nr.
1 og 3, flankerende nr. 2 under vinduet), i stedet for den foreslåede, mere fremskudte plads på
korets eller skibets nordvæg.Ved genopsætningen
gennemførtes en kemisk afrensning af samtlige
sten med kalilud og saltsyre, mens revner og afslag, både ældre og nye, hidrørende fra flytningen
udbedredes med cement. Der påvistes ingen farvespor. Forslag om at flytte stenene til Sehestedfamiliens stamsæde, Broholm på Fyn, fremførtes i

Fig. 53. Dødens knokkelmand. Detalje af epitafium nr.
2 (s. 973). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Knochenmann des Todes. Detail von Epitaph Nr. 2.
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hindis Alders Aar 76, 4 maaneder oc 2 vger oc 5
dage«>.105
Figursten af grå kalksten, 235×160 cm. Tværgående revne, sammenføjet med cement, over
fodfeltet; spredte afhugne eller eroderede partier,
ikke mindst på fodstykkets skriftfelt, hvor personoplysningerne om hustruen ikke længere
ses.106 Indskrift i fordybede versaler.
Ægteparret er indsat under en dobbeltarkade,
båret af joniske pilastre. Claus Maltesen Sehested,
der har tilbagestrøget, ørelangt hår og kort hageskæg med moustache, er iklædt rustning, med
pibekrave og holder stridshammer i højre hånd,
mens han med venstre fatter om sværdet. Om
halsen bærer han Christian IV’s portrætmedaljon
i et bånd. Ved fødderne den fjerprydede hjelm.
Hustruen, som på hovedet har enkelin med nedhængende snipper, er iført et tætsluttende kjoleliv
med møllehjulskrave og et folderigt skørt. Armene er lagt sammen hen over livet; ringe på venstre
hånds to yderste fingre. Parret, hvis overkroppe
er vist foran en volutdekoration i lavt relief på
bagvæggen og baldakinen over begge, står under
ensdannede svejfede arkader, smykket med rulleværkskartoucher og båret af en kerubhovedsmykket konsol. De yderste svikler har våbenskjolde
for Sehested (tv.) og Lykke (th.), mens midtpartiet
viser Håbets personifikation, en siddende, profilvendt skikkelse (antagelig en kvinde) med kort
hår og vist nøgen bortset fra et lændeklæde; på
højre hånd en fugl og i venstre arm et anker. De
flankerende pilastre har hver 16 aneskjolde, for de
afbildedes forældre samt for de mødrene aner i tre
generationer (fra bedste- til tipoldemødre, mandslinjens aner over for kvindelinjens tilsvarende).107
Fodfeltets skrifttavle med personalia indrammes af
en langhalset fugl, der bøjer næbbet mod sit bryst,
vel en hentydning til pelikanen eller Fugl Føniks,
begge allegorier på Kristi offerdød.
Det veludførte monument, der navnlig udmærker sig ved de karakterfulde portrætter og de veludførte heraldiske friser, finder nærmeste tilknytning
i arbejder udført af eller tilskrevet Koldingmesteren Claus Lauritzen, der i årene frem til sin død
1630 havde en omfattende virksomhed, både for
kongen, primært i Kolding, og for en række jydske adelsfamilier. I særlig grad forekommer gengi-

velsen af Anne Lykke som et spejlbillede af Sophie
Brahes standfigur på det signerede dobbeltepitafium over Jørgen Lunge og denne i Ålborg Vor
Frue Kirke, udført o. 1620.108 Det kan antagelig
også tillægges en vis vægt, at Jørgen Lunges svigerinde, Anne Maltesdatter Sehested (†1621) var
en søster til Claus Maltesen Sehested. Dog bærer epitafiet over hende og gemalen, Ove Lunge
(†1601), ligeledes i Lungernes kapel i Ålborg Vor
Frue Kirke, ingen direkte lighedspunkter med den
mere beskedne Møborgsten.109 Det samme gælder
flertallet af de øvrige monumentale epitafier, der
er tilskrevet Claus Lauritzen.110 Et vist slægtskab
med hensyn til de veludførte portrætter og ornamentikken forekommer med endnu et monument
fra den Sehestedske familiekreds, nemlig epitafiet,
udført 1604 i lavt relief, over Jacob Høg (†1610)
og Claus Maltesens søster, Elisabeth Maltesdatter
Sehested (†1600) i Kastbjerg Kirke (Gjerlev Hrd.,
Randers Amt). En nærmere mesterbestemmelse af
dette værk savnes dog.111 Den ornamentsmykkede
baldakin over Anne Lykkes hoved genfindes i øvrigt på mindestenen, 1602, over Caspar Markdanner (†1602) og Sophie Oldeland (†1618), Rønninge Kirke (Åsum Hrd., Odense Amt), ligeledes
tilskrevet Claus Lauritzen.
Monumentet nævnes 1766 i lighed med nr. 1
som opsat 1766 i familiens gravkapel, nærmere
præciseret 1773 (Søren Abildgaard) på østvæggen.112 Ved kapellets nedrivning o. 1815 flyttet til
kirkens ydermur i nord og siden, i lighed med
epitafium nr. 1 og 2, omflyttet et antal gange,
indtil det 1975 fik sin nuværende plads, vestligst
på korets nordvæg, opsat på en muret sokkel og
fæstnet med ankre foroven og forneden. Stenen
bærer, ligesom nr. 2, en nyere sortstaffering.
4) (Fig. 55-56), ifølge malet indskrift udført (eller stafferet) 16 (før 1695), over Jens Mortensøn
(Mortensen), *i Lemvig 8. nov. 1619, ordineret
til ‘medtjener’ (dvs. kapellan) smst. 5. aug. 1653
og kaldet som sognepræst for Møborg og Nees
1656, †16<95>; endvidere over hustruen, Karen
Christensdat(t)er, *2. maj 1631 i Møborg Præstegård, †16<98>. Epitafiet nævner endelig en søn
og en datter.113 Jf. s. 931 og †gravkrypt.
Det store, veludførte præsteepitafium er for de
udskårne dele tilskrevet billedhuggeren Christen
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Fig. 54. Epitafium nr. 3, o. 1612, over Claus Maltesen Sehested og Anne Lykke (s. 975).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Epitaph Nr. 3, um 1612, für Claus Maltesen Sehested
und Anne Lykke.

Jacobsen i Romlund (Nørlyng Hrd., Viborg
Amt).114 Det omfatter en ramme i sen bruskbarok,
hvori er indsat et rektangulært storstykke med portrætmaleri og to tværovale skrifttavler. Storstykket
er indrammet af flammelister og flankeres af snoede
søjler, omvundet med tulipanlignende blomsterranker; rammens vandrette overliste har i midten
vinget kerubhoved og på hver side tungelignende
ornamenter. De smalle sidevinger har bruskværks-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

kartoucher med nedhængende frugtsnore. Både
top- og hængestykke, sidstnævnte under karnisprofil, viser tilsvarende fantasifulde kartoucher
med bladværk, blomster og bruskværksornamenter. Topstykket krones af en basunblæsende engel,
mens hængestykket har kerubhoveder i siderne og
forneden afslutning med vindrueklase. Englefiguren var antagelig tidligere med en †pendant placeret på hjørnerne af storstykkets arkitrav.115
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Fig. 55. Epitafium nr. 4 over sognepræst Jens Mortensen og familie, vist i sin oprindelige placering på korets nordmur, med indfatning af †skyggemaleri og før restaureringen 1923 (s. 950, 979). Foto Poul Nørlund 1916. – Epitaph Nr. 4 für Gemeindepfarrer
Jens Mortensen (†1695) und Familie.

Storstykkets maleri, ca. 110×164 cm, olie på
lærred, viser et gruppeportræt af præstefamilien, nemlig Jens Mortensen og hustruen, Karen
Christensdatter, tillige med sønnen, den senere
sognepræst i Tim og Madum, Christen Jensen
Møborg og den tidligt afdøde datter, alle placeret
foran et ophæftet grønligt og rødbrunt draperi
med kvastsnore. Det karakterfulde portræt af Jens
Mortensen viser den aldrende sognepræst i ornat med sort kalot på hovedet, gråsprængt hår og
skæg, der hviler på præstekraven. Hænderne fatter om en bog og et hvidt kvastebesat klæde. Hustruen, hvis ansigt indrammes af et tætsluttende
hvidt hovedlin under en sort konehue, er iklædt
sort kjole med hvid krave af tyndt, gennemsig-

tigt stof, bundet med sort båndsløjfe, hvid, manchetprydet underklædning, der kommer til syne
under kjolens ærmer, og hvidt forklæde. Hun
folder hænderne over maven og holder som gemalen et hvidt klæde.Ved faderens højre side står
sønnen med skulderlangt, mellemblondt hår, sort
dragt med nedfaldende hvid krave og handsker i
højre hånd. Hans lillesøster står foran moderen.
Hun bærer en tætsluttende kyse af hvidligt stof
med røde båndsløjfer og er iført en kjole af gennemsigtigt stof over en sort underklædning.
Rammeværket, skriftfelternes indskrifter og selve storstykket blev gennemgribende istandsat og
for større partiers vedkommende helt nyopmalet i
forbindelse med Peter Kr. Andersens restaurering
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Fig. 56. Epitafium nr. 4 over sognepræst Jens Mortensen (†1695) og familie (s. 976).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Epitaph Nr. 4 für Gemeindepfarrer Jens Mortensen (†1695)
und Familie.

1923. De udskårne dele står på en sort grund, med
rød og grøn laserende farve foruden hvidt og forgyldning. Karnisprofilen under storstykket er dog
rødmarmoreret. Engle og kerubhoveder har naturlig karnationsfarve og rødbrunt hår. Indskrifterne,
der står i gylden fraktur på sort grund, er rekonstrueret ud fra ældre spor.116 Øverst ses skriftsted
(Åb. 14, 13) og nederst afdødes data, dog for begge
ægtefællers vedkommende med tilføjet dødsår; det
afsluttende årstal for epitafiets opsætning eller afsluttende staffering mangler de sidste to cifre.
Møborgepitafiet gentager flere af Christen Jacobsens foretrukne motiver (de snoede søjler, tu-

lipanrankerne, den viltre bruskværkornamentik,
kerubhovederne og den trompetblæsende engel),
men er enklere i opbygningen end ældre eksempler, bl.a. i Holstebro over Christen Christensen
Linde og hustru, 1667 (s. 266), og i Thisted Kirke
over Enevold Berregaard med familie, 1684 (DK
Tisted 52).
Epitafiet var indtil hovedrestaureringen 195052 opsat på korets nordvæg og blev tidligere
fremhævet med et †skyggemaleri (fig. 55, s. 950).
1923 underkastedes epitafiet en gennemgribende
restaurering under Peter Kr. Andersen (jf. ovf.).
En sekundær gråmaling af træværket og et fer-
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nislag på storstykkets maleri blev fjernet, og der
iagttoges dele af træværkets oprindelige bemaling
på kridtgrund med guld, rød- og grønlaserende
farve, sort, hvidt, smaltblåt og brunmarmorering
med hvidgrå årer (på fodgesimsen). Som nævnt
blev hele epitafiet imidlertid nymalet, idet storstykkets maleri blev retoucheret, det sidste dog
kun i mindre omfang. På skibets nordvæg.
Gravsten 1) (fig. 57), o. 1563, over »erlige oc vel
byrdige jomfrv Anne Maltis dater (Anne Maltesdatter Sehested)«, *og †1551 i Gudum Kloster
i en alder af ni uger; endvidere over broderen,
Jens Malthisse(n) (Jens Maltesen Sehested), †1563,
sandsynligvis før 28. jan. d.å., ligeledes i Gudum
Kloster.117
Barnegravsten af lys grå kalksten, 77,5×50,5
cm. Indskrift med fordybede versaler inden for
dobbelt rammestribe. Over skriftfeltet er allian-

Fig. 57. Gravsten, o. 1563, over Anne Maltesdatter Sehested og Jens Maltesen Sehested (s. 980). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Grabstein, um 1563, für Anne Maltesdatter Sehested und Jens Maltesen Sehested.

cevåbnerne for Sehested og Bille, refererende til
afdødes forældre, Malte Jensen Sehested og Sophie Bille.
I modsætning til familiens øvrige gravminder
(epitafier nr. 1-3) var stenen indtil 1881 placeret
i korgulvet, men blev herefter anbragt vestligst i
korets nordside ved korbuen og ind mod døbefonten.118 Stenen fik 1975 sin nuværende placering mellem epitafium nr. 2 og 3. Fæstnet med
metalkramper foroven og forneden.
†Gravkrypt mv. 1885 omtaltes et behov for at
tætne begravelsen under kirkegulvet (jf. s. 944),
hvori fandtes tre ligkister til voksne og en barnekiste, antagelig for Jens Mortensen med familie (jf. epitafium nr. 4). Istandsættelsen var dog
endnu ikke udført året efter. 18
Som anført i kirkens regnskabsbog 1655 tillod
man i øvrigt begravelser i kirken for ‘adel eller
formuende bønder’, blot disse begærede det i tide over for provstiskriveren, der skulle unde dem
dette ‘for en billig villighed til kirken’. Præsterne
nød dog fri begravelse.43
†Kisteplade, 1730, over Sophie Gyldenstierne,
datter af Erik Gyldenstierne og »Frue Birgitte
Ritzis Datter« (Birgitte eller Birte Frederiksdatter Reedtz), 1673-85 g.m. Jens Sehested til Holmegård (Nørre Holmgård), mor til 10 børn og
enke i 45 år, †på (Nørre) Holmgård 1730 i en
alder af 78 år.119 Kisten over det sidste medlem
af Sehestedfamilien, der begravedes i Møborg,
har formentlig været placeret i slægtens †kapel i
†korsarmen.
Kirkegårdsmonument. Gravsten, over ukendt (Peder
Madsen Osing(?)), o. 1700, af sandsten, 131×77
cm. Stenen, der er revnet adskillige steder, har
inden for randstribe et ovalt skriftfelt indrammet af bladkrans, med valmuelignende blomster
i hjørnerne. I selve stenens hjørner er evangelistmedaljoner, øverst tv. og th. Mattæus over for
Markus, forneden Lukas over for Johannes. Over
skriftfeltet er et rektangulært billedfelt med et nu
udvisket motiv, nederst et timeglas på kranium
og krydsede knogler. Skriftfeltet har tekst i fordybet kursiv. Heraf anes kun to navne, »Peder« og
»Osing«, antagelig henvisende til kirkens daværende degn, Peder Madsen Osing.120 I lapidariet,
øst for kirken.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 56 f.
Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1985 ff. (Synsprot.).
Møborg Lokalhistoriske Arkiv. Synsprot. 192584 (Synsprot.).
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB291); 1654-82 (C-KRB-292); 1683-85 (C-KRB-293).
Kirke- og præstegårdssyn. Synsprot. o. 1862-1928 (C 48830) (Synsprot.). Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
Samejerne ved Møborg Kirke 1920-30 (M19208-2).
Viborg Landstings skøde- og pantebog, 1690-92 (B24654); 1798-99 (B24-713).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker VI, 1891, 103-07 (Uldall 1891); Henry Petersen XI, 21 f.; XXII, 56 f. Notebøger. Søren Abildgaard
VIII, 175-82 (Abildgaard). Indberetninger. J. B. Løffler
1879 (bygning, inventar og gravminder); C. A. Wiinholt 1894 (bygning og inventar); J. Magnus-Petersen
1894 (epitafium); Poul Nørlund 1916 (gravsten); Chr.
Axel Jensen 1922-23 (gravsten, epitafium); Peter Kr.
Andersen 1923 (epitafium); Viggo Norn u.å. (1949(?))
(bygning); Egmont Lind 1950 (kalkmalerier); Johannes Th. Madsen 1951-53 (inventar); Poul Hansen & Ib
Lydholm 1965 (bygning); Poul Hansen & Ib Lydholm
1975 (bygning). E. B. Rosing Holm 1987 (pulpiturforside); Thomas Bertelsen 2008 (bygning). Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen og Rikke Garfield
Lagersted-Olsen 2008 (inventar og gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM. Gravsten over
Malte Jensen Sehested ved Søren Abildgaard 1773; triumfbuens kragbånd ved J. B. Løffler 1879; Jens Mortensens epitafium ved Magnus Petersen 1894; udsnit af
plan, snit og facader ved C. A. Wiinholt 1894; detaljer
fra altertavle ved JTM (Johannes Th. Madsen) 1966;
Plan og snit (tryk) ved Poul Hansen og Ib Lydholm
1975/87; Udateret indskrift og akvarel af epitafium.
Litteratur. Henning Ringgaard Lauridsen, Møborg
kirke og menighed, Viborg 1986 (Ringgaard Lauridsen
1986); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer fra Møborg kirke, Ringkøbing amt,
NNU rapport nr. 21, Nationalmuseet 2008 (Hylleberg
Eriksen 2008).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Thomas Bertelsen, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog Laura Bjerrum og
Rikke Garfield Lagersted-Olsen (alterdug), Thomas
Bertelsen (bærestolpe, døbefont i privateje, jf. note 67)
og Ole Olesen (orgler). Tysk oversættelse ved Mirjam
Gebauer. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2009.

1

Oldemoder 112. Første led af navnet (i senmiddelalderlige kilder også anført som Modhborgh, Myoborrig,
Myøborg og Miøborg), refererer antagelig til substantivet eller verbet »møtha« (møje, gøre træt), jf. DaStedn
7, 66. Efterleddet kunne være afledt af »biargh« (bjerg).
For en alternativ henvisning til substantivet »mioth«
(mjød), jf. dog samme, 67. Kirkens placering på et bakkedrag genspejles endvidere i betegnelsen »Kirckeberget«, jf. PræsteindbWorm 75.
2
SRD V, 558 med en omtale i Necrologium Ripense
(affattet mellem 1284 og o. 1436, jf. DK Ribe 86) af
provst Wido i Almind Syssel, der til afholdelse af sin
årtid i Ribe Domkirke skænkede 50 mark, for hvilken
sum han pantsatte halvdelen af mølledriften i »Mothberigh«. Om Wido, jf. også Oldemoder 19.
3
KglRetDom I, 743 f. (28. april 1542). Heri omtales
jordstykket som »en lycke met al hindes rette tilliggelse
i Messogen [!]« (1511) og »forne lycke (…) haffuer
weret af gamel tiidt til Meskircki [!]«. Om lokaliteten, halvgården Lykke i Nees Sogn, der ved et nu tabt
kongebrev 1531 (vel en stadfæstelse af den 20 år ældre
donation) var tillagt præsten for vin og brød, jf. Nielsen
1894 250. Gårdens fæstere var samtidig forpligtet til at
færge præsten (i Møborg) over det vanskeligt farbare
Søndersund. Først efter 1708 erstattedes overfartsstedet af en bro, jf. samme og ndf.
4
DaKirkelove I, 268 f. (29. maj 1547).
5
KancBrevb 9. febr. 1635.
6
HofmFund IV, 647-50.
7
KancBrevb 12. juni 1632.
8
1586 nævnes Malte Jensen (Sehested), 1591 sønnen
Steen Maltesen Sehested, fra 1611 dennes enke Anne
Brahe, fra 1632 Mogens Sehested, fra 1660 dennes søn,
Jens Sehested og fra 1684 hustruen Sophie Gyldenstierne (†1730), der tilsyneladende som den sidste af
slægten kom til at hvile i kirken (s. 980). Jf. LAVib.
Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB-291); 165482 (C-KRB-292); 1683-85 (C-KRB-293).
9
Kronens Skøder II, 581 f., 621. Allerede 1664 havde
Henrik Rüsensteen dog erhvervet begge kirkers underhold, jf. s. 163.
10
LAVib. Viborg Landstings skøde- og pantebog, 13. aug.
1690 - 3. jan. 1692 (24. okt. 1691) (B24-654); 1687
erhvervedes kirken af kancellisekretær Peter Rodsteen
til Nørre Elkær (Horns Hrd., Hjørring Amt) mv. jf.
smst. (29. april 1687); 1688 købtes den af lensbaron
Christian Juul-Rüsensteen til Rysensteen, jf. smst. (22.
marts 1688); lensbaronens hustru, Jeanne Marie Rüsensteen overlod 1691 til Sophie Gyldenstierne.
11
Afhændelsen varetoges af byfoged Frederik Christian Schønau til Rammegård, en af Nørre Holmgårds
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midlertidige ejere, jf. LAVib. Ribe bispeark. 1794, 17981809. Indb. om beneficeret gods og kirkeejere (C4697).
12
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4846). Kaldsretten overdroges (eller genoverlodes) 1798
til kronen, jf. LAVib. Viborg Landstings skøde- og pantebog, juni 1798-maj 1799 (17. okt. 1798) (B24-713).
Allerede 1766 nævntes kaldsretten dog som tilhørende
kongen, jf. LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop
J. Bloch 1766-69 (C 4-774).
13
LAVib. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. Samejerne ved Møborg Kirke 1920-30 (M19208-2).
14
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-774 ).
15
Evald Tang Kristensen, Sagn fra Jylland, Kbh. 1880,
68; Tang Kristensen, Danske Sagn III, 150 (nr. 774-75).
16
En bred øst-vestgående grusgang på pladsens søndre
del markerer muligvis placeringen af et sløjfet dige.
17
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB291).
18
Synsprot.
19
Storck, Granitkirker pl. 8.
20
Indberetning til Holstebro Museum ved Bo Steen
2001 (j.nr. HOL 20.360).
21
Elna Møller & Olaf Olsen, »Danske trækirker«, NMArb 1961, 45-48. Også i Odder (Hads Hrd., Århus
Amt) er vestsiden af den romanske kirkes triumfmur
kvadersat, mens de øvrige bagmure er udført i kamp
(DK Århus 2524). Her bør det tillige overvejes, om
den iøjnefaldende disponering afslører et byggestop og
eksistensen af en ældre †trækirke.
22
If. Uldall 1891 var skibets syddør da blændet.
23
Uldall 1891 antager, at soklen oprindeligt heller ikke
afbrød norddøren. Regionalt kendes begge variationer,
f.eks. i Lomborg (s. 728) og Tørring (s. 673-74).
24
If. Uldall 1891 svarede situationen vedrørende kirkens romanske vinduer da til den eksisterende.
25
Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550 I, Aarhus
Universitet 2007, 52-53 (ph.d.-afhandling). Almindeligvis er egnens senmiddelalderlige kirketårne udlagt
med en let rektangulær plan, eksempelvis Lomborg (s.
730).
26
F.eks. Dybe (Vandfuld Hrd.) og Mejrup (Hjerm Hrd.).
27
Et par romanske kvadre, som indgår i en stensætning
langs tårnets frisider, kan også stamme fra skibets gennembrudte gavl.
28
Denne magring af kampestensfugerne kendes fra
både yngre og ældre middelalders stenbygningskunst
over hele Danmark. Teknikken synes i senmiddelalderen særlig udbredt i Østjylland, men kan i Ribe Stifts
nordvestre del også iagttages i kirketårnet i Fabjerg
(Skodborg Hrd.). Jf. Bertelsen 2007 (note 25) 97-98.
29
Bertelsen 2007 (note 25) 147-48, 311-12.
30
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).

31
Bomhullerne ud for tårnets murkrone ses endnu i
bagmuren.
32
J. F. C. Uldall & Jacob Helms, Sallinglands Kirker. Første Afdeling. Rødding Herred, Kbh. 1884, 1, pl. 2.
33
Bertelsen 2007 (note 25) 181-82.
34
Bertelsen 2007 (note 25) 128.
35
LAVib. Provstearkiv. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1). Løffler 1879 angiver,
at korsarmen blev nedrevet 1810-20.
36
Uldall 1891 antager fejlagtigt, at korbuen er oprindelig og har buestik af kilesten.
37
Det ældre våbenhusvindue kendes alene fra fig. 17.
38
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4189).
39
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-85 (C-KRB-293).
40
LAVib. Provsteark. Synsprot. for kirker og præstegårde 1855-74 (C 40-4).
41
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180304 (C 4-706).
42
Hylleberg Eriksen 2008. Alle daterede boreprøver
er udtaget i tømmer, som har bevaret splintved, eller
som baseret på iagttagelser under prøveudtagningen
kun mangler splintved. Dateringen af skibets tagværk
bygger på ni prøver, hvoraf syv er sammenfaldende og
har yngste årring dannet 1418 (prøve nr. 70700079).
Hertil kommer endnu to, som har denne dannet i henholdsvis 1453 (prøve nr. 70700089) og 1554 (prøve nr.
70700039). Dateringen af koret bygger på fem prøver
med yngste bevarede årring dannet 1476 (prøve nr.
70700119), mens denne i den ene prøve fra prædikestolens støttestolpe angiver 1455 (prøve nr. 70700159).
Fem prøver fra tårnets mellemstokværk er kasseret, da
antallet af årringe var utilstrækkeligt.
43
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1654-82 (C-KRB292).
44
LAVib. Ribe bispeark. Kirke og præstegårdssyn 181115 (C 4-709).
45
LAVib. Provstearkiv. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
46
Uldall 1891.
47
Skjoldemærket for Kaas, vinklen, ses dog ikke.
48
Jf. også Knud Prange i DaKalkmalerier 7, 132-39.
49
Sophie Bille tilhørte selv en kreds af slægtsinteresserede og mindeaktive kvinder. Hendes mor, Lisbeth
Ulfstand, ydede væsentlige bidrag til Claus Lyschanders Billekrønike, mens søsteren, Beate Bille, g.m. Otte
Brahe til Knudstrup, både selv dyrkede slægtsstudierne,
ligesom hun videregav disse interesser til datteren, Sophie Brahe, jf. Flemming Lundgreen-Nielsen og Erik
Petersen (udg.), C. C. Lyschander’s Digtning 1579-1623,
II, Kbh. 1989, 73-74.
50
Magnus-Petersen, Kalkmalerier 57; DaKalkmalerier
7, 16-17, 151. Udsmykningen viste desuden en ikke
nærmere identificeret scene med bevæbnede ryttere
og fodfolk samt på korbuens underside, portrætter af to
par, formentlig de ovennævnte med en søn og datter.
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Kirken havde tilknytning til hovedgården Vellingshøj,
som Malte Jensen Sehested efter o. 1571 var eneejer
af.
51
Indb. ved Peter Kr. Andersen 1923 i NM.
52
Præsteindb 1807 107.
53
Indb. ved Johannes Th. Madsen i NM.
54
Redaktion af *alterdug ved Laura Bjerrum og Rikke
Garfield Lagersted-Olsen. Tilsvarende, væsentlig smallere alterduge findes i Århus Vor Frue Kirke (DK Århus
1120) og Ugerløse Kirke (DK Holbæk 350 ff.).
55
Om dugen, jf. Elna Mygdal, Af Dækketøjets Historie,
Kbh. 1913, 12-13 (Tidsskrift for Industri, 1913).
56
Charlotte Paludan, Nogle europæiske damaskmanufakturer i 16. – 19. århundrede, Kbh. 1989, 38, 45 (Damask
og Drejl. Dækketøjets historie i Danmark).
57
Paludan 1989 (note 56), 44-45. Jf. også Georg Garde,
Danske silkebroderede Lærredsduge fra 16. og 17. århundrede, Kbh. 1961, 22 ff.
58
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 (C 40-2).
59
Muligvis har der været en topgavl af trekantet eller
segmentformet omrids, indfattet af ornamentik, svarende til Herluf Trolle og Birgitte Gøyes husaltertavle,
erhvervet 1560, i NM (inv.nr. 7700), tidligere i Stenstrup Kirke (Sunds Hrd., Svendborg Amt).
60
Jf. f.eks. altertavlen i Rostrup (Hindsted Hrd., Ålborg
Amt), hvor ikke blot en husaltertavle (uden alterskab),
men også fire løse relieffer er indsat i midtskabet.
61
Den nederlandske fabrikation af husaltertavler og
deres eksport til Skandinavien og Baltikum, hvoraf en
række danske eksempler tidligt blev beskrevet af Francis Beckett, Renæssancen og Kunstens Historie i Danmark,
Kbh. 1897, 174-77, har gentagne gange været behandlet i litteraturen, jf. senest bl.a. Michael J. Wustrack,
Die Mechelener Alabaster-Manufaktur des 16. Jahrhundert
und frühen 17. Jahrhunderts, Frankfurt am Main 1982;
Inga-Lena Ängström Grandien, Altartavler i Sverige
under renässans och barock. Studier i deras ikonografi och
stil 1527-1686, Stockholm 1992, 69-75; Aleksandra
Lepinska, »Adaptations of Imported Southern Netherlandish Alabaster Sculpture in the Baltic Area till the
2nd Half of the 16th Century«, On the Opposite Sides of
the Baltic Sea. Relations between Scandinavian and Central European Countries, udg. Jan Harasimowicz m.fl., 2,
Wrocław 2006, 347-56. En utrykt specialeafhandling
om emnet, Inger Trumphy, Nederlandske husaltertavler
med alabasterrelieffer fra 2. halvdel af 1500-tallet i Danmark, Kbh. 1991, har dog ikke været tilgængelig for
nærværende beskrivelse.
62
Endnu 1845 omtales altertavlen som forsynet med
indskrifter, jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts
nordre provsti. Synsprot. (C 40-2). Jf. også indb. ved
Johannes Th. Madsen 1951 i NM.
63
På den ene stage er afbrækket et stykke af lyseskålens
kant.
64
If. Synsprot. anskaffedes nye hagler hhv. 1963 og 1980.
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65
Kirkeblad for Flynder og Nees, december 1990-januar
1991.
66
Jf. også Monica Rydbeck, Skånes stenmästare före
1200, Lund 1936, 303-08.
67
Synsprot. I sognet findes i privateje kummen af endnu en romansk døbefont af rødlig granit, 38 cm høj
og 83 cm i tværmål. Kummen, hvis mundingsrand er
borthugget, er indvendig cirkulær med glat ottekantet
yderside og har cirkulært afløbshul i bunden (tværmål
2,8 cm). Foden mangler. Den kantede kumme er beslægtet med navnlig importerede gotlandske sand- og
kalkstensfonte (Mackeprang, Døbefonte 367 ff.), men
må i kraft af materialevalget betragtes som et hjemligt arbejde. Fonten, der står i haven på ejendommen
Kræmmergårdsvej 55, Vester Kvolsbæk, har imidlertid
næppe proveniens fra Møborg Kirke, men stammer
antagelig fra en nedlagt kirke i området.
68
Bogstavkombinationen omfatter inderst remser af
syv vanskeligt tydbare minuskler og yderst af 14 majuskler (»NGI SEAL REKOR DE«), jf. for disse indskrifter Helge Kjellin, »Ornerade mässingsfat och deres inskrifter«, Äldre kyrklig konst i Skåne, udg. af Otto
Rydbeck og Ewert Wrangel, Lund 1921, 219-44, specielt 235-38.
69
Uldall 1891 106.
70
Jf. Hylleberg Eriksen 2008.
71
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 1836 (C 40-2). Synsprot. Ringgaard
Lauridsen 1986 13 daterer evangelistbillederne til 1830,
dog uden kildeangivelse.
72
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 (C 40-2). Ringgaard Lauridsen 1986
13 daterer dog evangelistbillederne til 1830, om end
uden kildeangivelse.
73
Jf. brev i NM af 29. aug. 1876 fra J. V. Tørsleff med
omtale af indb. fra en ældre indbygger i sognet.
74
Indb. ved E. B. Rosing Holm i NM.
75
KancBrevb 12. juni 1632.
76
Jf. Alfred Kaae, »41 træheste og 5 pæle«, HaÅrb 1966,
58.
77
Jf. NM. Korr.ark.
78
If. Synsprot. fik kirken 1917 tilladelse til at installere
et orgel på pulpituret. Nærmere oplysninger om et sådant instrument foreligger ikke.
79
O. 1862 noteredes fraværet af en præstetavle i Synsprot.
80
Nyanskaffelsen er omtalt i overslag 1951 i NM.
81
If. meddelelse af Max Nielsen, Møborg Lokalarkiv.
82
LAVib. Ribe bispearkiv. Kirke- og præstegårdssyn
1805-06 (C 4-707).
83
Årstallet læstes i DaAtlas 830 som 1587, mens Abildgaard anfører 1589. Før 1879 afskrev J. B. Løffler tallet
på tilsvarende måde, men valgte dog at korrigere det
til 1585, jf. Løffler 1879. Chr. Axel Jensen fulgte denne
læsning, der forekommer den mest sandsynlige; jf. Jensen, Gravsten II, nr. 641.
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Som anført i DaAdÅrb XCVI, 2000-02, 2003, 380
levede Maren Lange endnu 1515.
85
Årstallets næstsidste ciffer er tilsyneladende »1«,
hvilket også læstes i ældre afskrifter; dog kan dødsåret
antagelig tidligst være 1549, jf. Nielsen 1894 227, året
efter en dokumenteret arvesag, der forudsatte, at begge
ægtefæller var i live, og under alle omstændigheder tidligst 1529, året for Malte Jensens fødsel. For 1549, jf.
også DaAdÅrb XCVI, 2000-02, 2003, 381.
86
Allerede Malte Juels far, Jens Juel (-1492-), skrev sig
til Møborg, jf. DaAdÅrb XCVI, 2000-02, 2003, 379.
87
Jensen, Gravsten II, nr. 641.
88
DaAtlas 830; Abildgaard 181-82, jf. også fig. 49.
89
Synsprot.; Løffler 1879; Uldall 1891 106.
90
Martin Luther, Der kleine Katechismus (1529), her citeret efter Luthers Werke, Schriften, 30,1, Weimar (1910)
2005, 252. Teksten hidrører ikke direkte fra den samtidige danske udgave af værket, oversat 1568 af Peder
Palladius, jf. Martin Luther, Enchiridion: en liden Catechismus eller christelige Tuct, Lübeck 1568 (»her timelige
oc der euindelige«).
91
Jf. Martin Luther, Den store Katekismus, København
1976, 132-33.
92
Jf. Prange i DaKalkmalerier 7, 137 f. og samme,
»Kønskvotering på gravsten«, Heraldisk Tidsskrift 6, 52,
1985, 57-64.
93
Abildgaard 179.
94
Jensen, Gravsten II, 65 ff., spec. 70, 76 og 85 samt nr.
647. Gert van Groningen døde allerede 1577. Det er
teoretisk muligt, at Århusværkstedet ligesom værkstedet på Kronborg er blevet videreført i de følgende årtier af sønnen, Herman (Harmen) Gertsen (†1591) og
af førnævntes medarbejdere, jf. Allan Tønnesen, »Gert
van Groningen og Arhusværkstedet«, Århus Stifts Årbøger 1970, 69-77; Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo
Johannsen, Kongens kunst, Kbh. 1993, 53 (Ny dansk
kunsthistorie II); Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II.s og Christian IV.s tid«, Inge Mette Kirkeby
(red.), Sandstensportaler i Danmark, Kbh. 1995, 59 ff.
95
Jensen, Gravsten II, nr. 605, 628 og 638; den sidstnævnte er if. ovennævnte antagelig først udført i
1580’erne. Et fynsk eksempel er gravstenen over Alhed (†1572) og Anne Friis, udført mellem 1572 og
1580 i Dalum (Odense Hrd., Odense Amt), jf. Jensen,
Gravsten II, nr. 709.
96
Jf. monumenterne over prior Eskil Thomsen (†1538,
monument dog fra o. 1550) i Antvorskov Klosterkirke
(DK Sorø 621), abbed Niels Hansen (†154 ) i Ringsted
Skt. Bendt Kirke (DK Sorø 176), over Johan Friis og
hans slægt, 1557, i Hesselager (Gudme Hrd., Svendborg Amt), kannik Søren Olsen (†1564) i Roskilde
Domkirke (DK KbhAmt 2038), over Axel Brahe og
hans to hustruer, 1591, i Veflinge (Skovby Hrd., Odense
Amt), lægen Peder Hansen (†1599) i Århus Domkirke
(DK Århus 773), to gravstensfragmenter over to ubekendte individer i Århus Vor Frue Kirke, o. 1600 (DK

Århus 1229-30), og over Jacob Seefeld og hans hustruer,
1600, i Visborg (Hindsted Hrd., Ålborg Amt), jf. Jensen,
Gravsten II, nr. 183, 189, 347, 740 og 686. Stenene over
Peder Hansen, de to ubekendte og den ndf. omtalte
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Die kirche von møborg
Geschichte. Die Kirche wird erstmalig um 1350
erwähnt und gehörte schon im Spätmittelalter
zur Nachbargemeinde Nees, bis heute zugehörig zu Møborg. Gleichzeitig bestand eine Verbindung mit dem lokalen Hauptgutshof (Holmgård, heute Nørre Holmgård), dessen Besitzer
seit Beginn des 16. Jahrhunderts und bis 1730
hier begraben wurden und der Kirche mehrere
Inventargegenstände stifteten. Die alte Zugehörigkeit zum Gutshof wurde unter dem Geschlecht de Linde weitergeführt (bis 1754) und
von späteren wechselnden Besitzern bis 1808, als
die Abgabe des Zehnten an die Gemeinde begann. Die Kirche ging 1929 in eine selbständige
Stiftung über.
Sagen. Der Name der Gemeinde, »Møborg«,
hat verschiedene Sagen hervorgebracht, denen
zufolge zwei oder drei Jungfrauen (møer) an
zwei Anhöhen (»Møehøje«) begraben sein sollen
oder die Kirche erbauen ließen (siehe auch Mej
rup und Måbjerg Kirchen in Hjerm Hrd.).

Gebäude. Die romanische Kirche, die auf einem
Moränehügel, hoch erhoben über der flachen
Heideebene liegt, besteht aus Chor und Schiff
aus Granitquadern auf Schrägkantsockeln. Die
Rückmauern sind mit Feldsteine gemauert mit
Ausnahme der Westseite der Triumphmauer,
welche ebenfalls aus Granitquadern besteht, was
darauf hinweist, dass der Chor längere Zeit allein
gestanden hat. An der Südfassade bestetigt sich
eine Pause in der Erbauung durch den Zusammenstoß von zwei Bauabschnitten, die vermuten
lassen, dass die Steinkirche in Etappen eine hölzerne Vorgängerin am gleichen Ort ersetzte.
Die östlichen Giebeldreiecke von Chor und
Schiff sind intakt und in die Rückmauer mit
kleineren, vom Wasser abgescheuerten Stransteinen eingesetzt. Eine flachbogige Luke im
Ostgiebel des Schiffes, welche die zwei Deckenabschnitte verbindet, stammt aus neuerer Zeit.
Von der romanischen Kirche sind nur wenige
ursprüngliche Details bewahrt. Die verblendete
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Fig. 58. Kirken set fra nord. Postkort o. 1900 i Møborg Lokalarkiv. – Nordansicht der
Kirche.

Südtür sieht man als schwache Verstärkung im
Mauerwerk, während die rechtwinklige Nordtür
umgebaut ist. Dazu kommen zwei verblendete
Fenster im Chor. Sowohl gegen Osten als auch
gegen Norden sind die rundbogigen Fenstern jedoch als Nische in der Fassade bewahrt, was auch
für das Nordfenster in der Rückmauer gilt. Die
übrigen ursprünglichen Fenster verschwanden
vermutlich um 1803, als die Kirche mit großen
Lichtöffnungen mit Korbbogen versehen wurde.
Im Inneren steht der Chorbogen mit quadereingefassten Wangen, wurde jedoch im Spätmittelalter erweitert und mit eine Rundbogen von
Ziegel versehen. In der Öffnung wurden jedoch
ältere Kämpfergesimse wiederverwendet mit einem schwachen Relief aus stilisierten Palmetten.
Im Inneren verfügen Chor und Schiff über eine
flache Holzdecke, deren Balken mehrmals ausgewechselt wurden.
Im Spätmittelalter erhielt die Kirche einen West
turm, möglicherweise um 1509, wo die Glocke
gegossen wurde. Die unteren Partien der Fassade
bestehen aus wiederverwendeten Granitquadern,
während das Oberteil und der größte Teil der
Rückmauer aus rotem Ziegel in Mönchssteinform
besteht, gelegt im Mönchsverband. Vor allem in
der Rückmauer des Zwischenstockwerkes befinden sich auch bedeutende Mengen Feldstein.

Nach Einrichtung und Architektur ist der Turm
nahe verwandt mit der Mehrzahl der zeitgenössischen Kirchtürme im nordwestlichen Teil von
Stift Ribe, was insbesondere durch die NordSüd-gerichteten Giebeldreiecke des Satteldaches
und die Verblendungsdekoration des nördlichen
Giebeldreieckes zum Ausdruck kommt, welches
aus einer geraden Anzahl Hochverblendungen erbaut wurde. Das Giebeldreieck war wahrscheinlich durch einen Kamm geschlossen, der auch das
südliche Giebeldreieck gekrönt hatte, welches mit
einer großen Kreuzblende verziert ist.
Der Zugang zu den zwei übrigen Stockwerken
wird analog zur Mehrzahl der übrigen spätmittelalterlichen Türme der Umgebung durch eine
Tür ermöglicht, die den Dachstuhl des Schiffes
mit dem Zwischenstockwerk verbindet.
Ein †Kreuzarm an der Nordseite des Schiffes,
um 1815 abgerissen, ist vermutlich auch spätmittelalterlich. Die verblendete Arkade, welche den
Gebäudeabschnitt mit dem Schiff verband, ist in
der Fassade des Schiffes sichtbar.
1610 wurde die Triumphwand südlich des
Chorbogens durch eine hochsitzende Kanzel
durchbrochen, und ein schmales Fenster daran
wurde vermutlich gleichzeitig eingefügt. Ein
Vorhaus vor der Nordtür stammt wahrscheinlich aus dem 19. Jahrhundert, doch wurde seither
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mehrmals umgebaut, während eine undatierte
und unzugängliche Krypte unter dem westlichen
Abschnitt des Schiffes allein durch einen flachbogigen Ventilationsschacht an der Südmauer des
Schiffes erkennbar ist.
Während das Turmdachwerk aus Kiefernholz
und aus neuerer Zeit ist, ist die Konstruktion
über Schiff und Chor primär aus Eiche und dendrochronologisch teils auf um 1433 mit Reparationen um 1473 und auf 1574 sowie teils auf um
1496 datiert.
Den Rechnungsbüchern zufolge wurde die
Kirche etliche Male repariert, namentlich ist von
Ausbesserungen des Mauerwerkes die Rede. Die
letzten großen Restaurierungen fanden 1950-52
und 1975-78 statt, wo u.a. bedeutende Partien der
quadergemauerten Fassaden umgesetzt wurden.
Inventar. Der älteste Inventargegenstand der Kirche ist eine romanische Granittaufe (Fig. 36); ein
zeitgenössisches Fragment eines Taufbeckens aus
Sandstein wurde jedoch erst in neuerer Zeit in
die Kirche eingesetzt. Ein spätmittelaltlicher Trag
pfahl (Fig. 42) unter der Kanzel, dendrochronologisch datiert auf um 1475, kann dahingegen von
vornherein zur älteren Empore gehört haben.
Von 1509 stammt die Kirchenglocke (Fig. 47),
ausgeführt von dem Flensburger Glockengießer
Peder Hansen und gestiftet von Frau Maren Lange von Nørre Holmgård.
Die Neuordnung des Kirchenraumes nach der
Reformation folgt einem bekannten Muster:
Man schaffte eine Taufschale (Fig. 38, vermutlich
süddeutsch, von um 1550), einen Altar und eine
Kanzel an (Fig. 25-28), die beiden letzteren sind
jedoch erst 1586 und 1610-18 von lokalen Handwerkern hergestellt. Der Altar, wo möglicherweise ein älterer dreiflügeliger Altarschrank wiederverwendet wurde, war vermutlich als Schriftoder Katechismusaltar mit Inschriften in den
Seitenfeldern geformt, während das Hauptfeld
mit einem niederländischen Alabasterrelief und
(früher) einem vergoldeten Kruzifix geschmückt
war, beides zusammen mit einem †Messgewand
wurde von Sophie Bille gestiftet, ~ Malte Jensen
Sehested von Nørre Holmgård. Ein Altarkelch
und eine Patene wurden 1641 von dem Enkel
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des Paares, Mogens Clausen Sehested und seiner
Ehefrau, Lisbeth Gyldenstierne, gestiftet. Diese
stifteten auch eine vornehme *Altardecke (Fig.
24), datiert auf 1640 und ein †Messgewand. Die
Altarleuchter (Fig. 32) von 1653 sind jedoch die
eigene Anschaffung der Kirche und wurden in
Ribe gekauft. Die Kirche schaffte auch den ungewöhnlichen kegelförmigen *Deckel des Taufbeckens an (Fig. 35), wohl 1654 angefertigt, und
eine Kirchenkiste aus der gleichen Zeit (Fig. 44).
In den Jahren 1662-63 wurde eine Empore im
Westen angeschafft, die doch erst um 1872 ihre gemalte Apostelreihe erhielt und seit 1917 als
Orgelempore verwendet wird (Fig. 45).
Der spätere Eigentümer des Hauptgutshofes
der Gemeinde (erst seit 1731) sowie von Ulsund
und Bækmark (seit 1706), Christian de Linde,
stiftete 1715 eine Ausschmückung, die vermutlich in einer *(†)Altarschranke verwendet wurde,
während ein Klingelbeutel und ein *Messgewand Geschenke von Dines Pedersen Dinesen
sind, ebenfalls von Nørre Holmgård, und Ehefrau
Cathrine Hedvig Hansen, jeweils von 1778 und
1788 (Fig. 34a-b, 43, 33a-b). Die jetzige Kirche
ist besonders von zahlreichen Neuanschaffungen
aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und
dem ganzen 20. Jahrhundert geprägt, siehe Fig.
30-31. Farblich ist die Einrichtung durch die
Hauptrestaurierung von 1950-52 bestimmt, als
Johannes Th. Madsen die wichtigsten Inventargegenstände neu ausstaffierte.
Grabmale. Die ältesten bewahrten Grabmale der
Kirche stammen aus dem Zeitraum um 1585
- um 1612, und alle haben eine Verbindung zur
Sehestedfamilie auf Nørre Holmgård. Zwei der
insgesamt vier Monumente waren ursprünglich
an der Wand in der †Grabkapelle des Geschlechtes im nördlichen †Kreuzarm (jf. s. 943) platziert,
eines war eingemauert im Norden an der Triumphwand der westgewandten Fassade, während
das letztere im Fußboden des Chores eingelassen
war.
Am ältesten ist das Epitaph Nr. 1, um 1585 (Fig.
48-50), eine Wappentafel, aufgestellt von Malte
Jensen Sehested für die Eltern und Großeltern,
Malte Juel und Marine Lange Munk sowie Jens
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Thomesen Sehested und Anne Juel. Besonders
markant sind jedoch die großen Figurensteine
(Epitaph Nr. 2-3, Fig. 48, 51-54), aufgestellt jeweils um 1587 und um 1612 für Malte Jensen
und Ehefrau Sophie Bille sowie für Sohn und
Schwiegertochter des Paares, Claus Maltesen Sehested und Anne Lykke. Der Stein für Malte Jen-

sen und Sophie Bille kann dem Kreis von Gert
van Groningen zugeordnet werden, während der
jüngere Stein mit Arbeiten des Meisters von Kolding Claus Lauritzen verwandt ist. Ein jüngeres
Pfarrerepitaph für Jens Mortensen und Ehefrau,
welches Christen Jacobsen zugeschrieben wird,
stammt von um 1695 (Epitaph Nr. 4, Fig. 55-56).
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Fig. 1. Kirken og kirkegården med kirkegårdsportal (s. 990) set fra sydvest. Foto Mogens Vedsø 2009. – Kirche und
Friedhof mit Friedhofsportal, Südwestansicht.

nees kirke
Skodborg herred
Kirken (»Neæs«) omtales o. 1350 i Ribe Oldemoder,
hvor den var ansat til 4 skilling sølv.1 Som nævnt s. 931
bestod der allerede i middelalderen et anneksforhold
til nabokirken, Møborg, hvis sognepræst 1547 fik tilladelse til at holde en kapellan her.2 Et vand mellem kirken og den lokale hovedgård, Ulsund, betegnedes 1638
for »Kierche Sund«. Samtidig er det nævnt, at der blev
holdt en båd til at overføre præsten med hver søn- og
helligdag, når tjenesten skulle forrettes i Nees Kirke, en
besværlighed, der dog også ‘dryppede på degnen’.3 En
tilknytning til Ulsund og medlemmer af slægten von
Andersen, som var stedets ejere siden 1624, bevidnes allerede 1630 (jf. alterstager). Kirken tilhørte dog kronen
indtil 1686, da den sammen med Møborg Kirke solgtes
til admiral Christian Bielke til Torstedlund (Årestrup
Sogn, Ålborg Amt).4 Via en række ejerskifter, der fulgte
hurtigt på hinanden,5 erhvervedes den 1691 omsider af
Ulsunds ejer, Morten Barthold (Bertelsen), g.m. Cathrine von Andersen (jf. alterkalk og gravminder). Ejerfæl-

lesskabet med Ulsund (og i perioder tillige med Bækmark i Flynder Sogn, jf. også s. 881) bestod helt frem til
1800-tallet. I tidsrummet 1704-61 tilhørte kirken den
hovedrige Christen de Linde og to af hans efterkommere; heraf satte navnlig Christian de Linde (†1753) sit
præg på kirkens inventar og gravminder. 1761 købtes
gård og kirke af fæstebonden Peder Harpøth, der var
barnefødt i sognet.6 Kaldsretten tilhørte dog kongen,
‘siden ejerne er af privat stand’.7 1830 solgtes kirken på
auktion af efterkommerne efter Harpøths søn, Christen Harpøth (†1829) til et triumvirat, købmand Peder
Winkel i Lemvig, proprietær Jens Stokholm til Kabbel og proprietær Poul U. Lind (†1859), Ulsund. Sidstnævnte blev dog eneejer 1834.8 1873 købtes kirken af
sognets tiendeydere.9 1932 overgik den til selveje.10
Sagn. Om den velhavende købmand Jens Harpøth
i Ringkøbing, der blev stedt til hvile i familiegravstedet på kirkegården (s. 1017), forlød det, at han af frygt
for at blive begravet levende havde ønsket et ventila-
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tionsrør i låget på sin ligkiste. Samtidig berettedes der,
bl.a. på hans begravelsesdag, om spøgerier på den nærligggende Tim Mølle.11

Kirken og landsbyen ligger på fladt, lavtliggende
land på et næs, der afgrænses af vådområder; mod
sydvest og vest Nissum Fjord, mod nord Indfjorden og i forlængelse heraf mod øst Tangsø, samt
mod nordøst Søndersund (sml. s. 989). Landsbyen
er placeret centralt på næsset, mens kirken ligger
ca. 1 km nordøst herfor.
Kirkegården er anbragt på en lav højning i terrænet og har tilsyneladende gamle grænser mod
nord, vest og syd, mens den 1883 blev udvidet
med 2500 kvadratalen mod øst.9 Kirken er (jf. s.
994) placeret på kirkegårdens vestlige del. Uden
for vestsiden er anlagt en parkeringsplads, der udvidedes 1980.
Hegn. Kirkegården hegnes mod vest af et højt
græstørvsdige, hvori der er enkelte synlige sten;
til de øvrige sider er lave stensætninger mod det

lavere liggende terræn og en beplantning med
løvtræer og -hække.
†Hegn. Græstørv,der hyppigt betegnes »Saad(d)
er« (dvs. soder), og jord til at lægge på kirkegårdsdigerne er en omtrent årlig tilbagevende post, der
i de bevarede regnskaber optræder første gang
1586. En overgang i årene mellem 1643 og 1648
forstærkedes digerne med »Skor(e)«, formentlig
tagrør.12
Indgange. Hovedadgangen er en 1938-39 opført portal med køreport og fodgængerlåge midt
i vestre dige ud for tårnet. Porten overdækkes
af en højtrejst fladbue og lågen af en rundbue,
begge har i stikket og vangerne en halvstens fals,
der udvendig afsluttes et stykke over jordsmon.
Portalen er afdækket med vingetegl og har en
kamtakket gavlopbygning over porten. Sidstnævnte prydes udvendigt af en korsdelt cirkelblændig, mens lågen flankeres af cirkelblændinger på både yder- og inderside. En køreport i

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af en del af Nees sogn. Målt af N. Juel 1818 og omtegnet af Bøgh 1866. Tegnet af
Jørgen Wichmann. – Katasterkarte über ein Teil der Gemeinde Nees.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1948 i Kgl.Bibl. – Luftaufnahme, Südansicht.

kirkegårdens nordvesthjørne i tilknytning til
ligkapellet har hvidmalede trætremmelåger og
stammer formentlig i sin nuværende form fra
reguleringen af den foranliggende parkeringsplads 1980.
†Indgange. 1586 anskaffes træ til en ny stette
mod nordøst.12 Materialerne til en køreport og
stette blev anskaffet 1609, og året efter rejstes
den af en tømrer fra Fjaltring. Både port og stette
synes fornyet 1629.12 Af beskrivelsen af reparationsarbejder, der blev udført 1653, fremgår, at kirkegården havde port og stette, formentlig sammenbyggede, i vest, samt en stette i øst; begge
var overdækkede med et tag. Stetterne forsynedes
nævnte år med †kirkeriste af stål med rammer af
træ.12 I kirkesynet 1862 omtales en muret port
med hvælving,9 der formentlig var anbragt ved
kirkegårdens sydvesthjørne, hvor hovedadgangen

var at finde frem til kirkens ombygning 1938-39.
Den nævnte port, »Ligporten«, erstattedes 1883
med to murede piller, mellem hvilke de gamle
portfløje ophængtes.9
Bygninger på og uden for kirkegården. Kirkens ligkapel er anbragt i kirkegårdens nordvestre hjørne
og er en hvidkalket teglbygning med rødt tegltag.
Bygningen, der tidligere rummede redskabsrum
m.m., istandsattes 1996.9 En graverbygning i hvidkalket tegl med rødt tegltag er 1997 opført uden
for kirkegården i parkeringspladsens nordvestre
hjørne. Bygningen, der indeholder redskabsrum,
opholdsrum, toilet m.m., er opført af arkitekt
Børge Nielsen, Skive, i tilknytning til en samtidig
anlagt materialplads langs pladsens nordkant og
uden for lågen i kirkegårdens nordvesthjørne.
Til brug i forbindelse med kirkens opvarmning
opførtes 1903 et †kulhus ved kirkegårdsdiget.9
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inde i kirken.13 Af præstens indberetning 1766 til
biskop J. Bloch ses, at kirken på dette tidspunkt
havde et klokkehus eller en klokkestabel, men
at klokken nogle år tidligere havde hængt i skibets vestgavl. Flytningen herfra skete angiveligt
af akustiske årsager.7 1809 var stablen rådden og
klokken ubrugelig.14 1814 var manglerne endnu
ikke afhjulpet, men to år senere blev klokken atter
ophængt i kirkens vestgavl,15 hvor den forblev til
ombygningen 1938-39 (sml. s. 996).
bygning

Fig. 4.Tværsnit set mod øst. 1:150. Målt af Peter Duun
1999, tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Querschnitt
gegen Osten.

Kirken har langt skib med smallere, ret afsluttet kor i
øst og tårn i vest. Hovedparten af bygningen er opført
1938-39, dog undtaget det nuværende kor, der udgøres af en i 1600 opført forlængelse af den nedbrudte
†kirkes kor.

†Klokkehuse og ‑stabler. Et klokkehus, hvis opførelse nævnes 1592, betegnes som nyt, hvilket vel
forudsætter, at det har afløst et ældre hus. Det er
bemærkelsesværdigt, at allerede to år senere anskaffedes betydelige mængder tømmer til endnu
et nyt klokkehus.12 Atter 1613 måtte der arbejdes
med klokkehuset, der blev ‘ophugget’ af tre tømrere. Denne gang blev der tilsyneladende ikke anskaffet nyt tømmer, og det må derfor snarest være
en reparation med genbrug af de gamle materialer.12 1661 blev klokken taget ned og klokkehuset
herefter nedbrudt for året efter at blive genopført
og tækket med brædder. Det fremgår, at klokken
i den mellemliggende tid havde været opbevaret

Det nuværende kor, der udgøres af en østforlængelse af den ældre †kirkes kor (s. 995-96), er
opført 1600 af rå kamp iblandet granitkvadre og
tegl.12 Kvadrene, i form af et skråkantet sokkelskifte og derover fire glatte skifter, er anvendt i
bygningsafsnittets sydside. De hidrører sandsynligvis fra gennembrydningen af det oprindelige
kors østgavl ligesom en vinduesoverligger af granit,
der nu er anbragt i østgavlen nær nordøsthjørnet (fig. 6) og med oversiden nedad. Monolitten
måler 100×54 cm, og den rundbuede, smigede
vinduesåbning har en bredde af 62 cm i ydre
vinduesflugt. Murværket i øvrigt er opført af
rå kamp; dog er der anvendt tegl i et (†)vin-

Fig. 5. Grundplan. 1:300. Målt af Peter Duun 1999, tegnet af Thomas Bertelsen 2009. – Grundriss.
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Fig. 6. Kirken set fra sydøst. Foto Mogens Vedsø 2009. – Südostansicht der Kirche.

due i nordsiden nær den nuværende triumfgavl.
Vinduet, der sandsynligvis er oprindeligt, er
overdækket med et flad- eller kurvehanksbuet
stik og er nu tilmuret i såvel ydre som indre
murflugt. Ligeledes tilmuret er en lille fladbuet
(†)lysåbning nær spidsen af gavltrekanten. Åbningen, der er opmuret i tegl, er sandsynligvis en
senere tilføjelse til gavlen og tilmuredes ved kirkens ombygning 1938-39 (fig. 9, 41). Ved ombygningen udstyredes korets sydside med et nyt,
fladrundbuet, falset vindue af samme størrelse og
udformning som de samtidige i skibet. Langmurene forhøjedes med fire skifter munkesten, og
gavlen fik ved en tilsvarende forhøjelse en lidt
stejlere rejsning.
Kirkens skib er helt nyopført 1938-39 og har
en størrelse svarende til den samlede udstrækning
af den ældre †kirkes kor og skib. Materialet er
munkesten over en synlig syld af rå kamp. Sydsiden har fire jævnt fordelte, fladrundbuede, falsede
vinduer, mens nordsiden er uden åbninger.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Tårnet, opført samtidig med skibet, er af munkesten over en skråkantet granitsokkel og 4-5
skifter glatte kvadre; granitmaterialet er genanvendt fra den nedrevne †kirke. Sydsiden har et
rundbuet, smiget vindue, og på vestsiden er en
bred, falset fladbuet portal, der er eneste adgang
til kirken. Over døren er anbragt et relief af rødlig granit forestillende den korsfæstede Kristus,
39×39 cm. Et par trin foran døren er udført af
genanvendte granitkvadre.
Adgangen til de øvre stokværk sker ad et trappehus østligst på nordsiden med facade og tag i
flugt med skibet. Den fladbuede, falsede dør har
et enkelt, foranliggende trappetrin af en profileret granitmonolit (s. 996). Trappen, der udmunder i mellemstokværkets nordvestre hjørne, er
en ligeløbstrappe med to løb og overdækkes af
højtrejste, helstens fladbuestik. Trappeløbet og et
under dette liggende rum i murtykkelsen oplyses
af smalle lyssprækker i nordmuren og trappehuset; en tilsvarende lysåbning til mellemstokværket
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ses på sydsiden. Opførelsesåret (1938) er angivet
med smedejernscifre på tårnets vestside under det
1998 opsatte tårnur (s. 1013).16
Klokkestokværket har et enkelt falset, rundbuet glamhul til hver side. Tårnet krones af to
nord-syd vendte blændingsgavle, der prydes af
fem spidsbuede højblændinger over et savskifte
i gavlfoden; den yderste blænding i hver side er
tvillingdelt med stigende stik.
Korets indre overdækkes af et gråmalet træloft
med synlige, relativt spinkle bjælker. Disse er genanvendte fra det ældre forlængede (†)kor (sml.
fig. 37), men hævede svarende til langmurenes
forhøjelse. Den vestligste bjælke bærer på vestsiden en indskrift i fordybet kursiv: »Denne Laue
Kirkes Over Deel bekostet Aar 1786 af Christen
Harpÿth til Uldsund«. Tidligere sad bjælken som
den vestligste i det oprindelige kor i overgangen
til skibet (s. 997, sml. fig. 10).
Skibets indre overdækkes som koret af et gråmalet bjælkeloft, der ligeledes, i hvert fald delvis,
må være af genanvendt tømmer. Østsiden af femte bjælke fra øst bærer indskriften »Bygt 1831«
indskåret med fraktur.17 Mod den ældre korforlængelse, nu koret, opførtes ved ombygningen
en rundbuet korbue med spinkle kragbånd med
affasede underkanter. I søndre korbuevange er
indsat et relief af rødlig granit med et Kristusmonogram, 38×37 cm. Bag dette er indmuret et dokument vedrørende kirkens ombygning.
Tårnrummet, der tjener som våbenhus, forbindes med skibet af en bred døråbning og overdækkes af et traditionelt krydsribbehvælv. I nordre
murtykkelse er et lille redskabsrum med adgang
ad en smal døråbning nær tårnrummets nordvesthjørne. Mellemstokværket overdækkes af et
støbt betondæk.
Kirkens ombygning 1938-39. Efter kirkens overgang til selveje 1932 (s. 989) fremsatte menighedsrådet ønske om opførelse af et tårn, hvilket bl.a.
var foranlediget af et løfte fra en sognebeboer om
støtte hertil. Den kongelige bygningsinspektør
foreslog tårnet placeret ved skibets nordside, for
ikke at skabe hindringer for en senere restaurering af kirken. Dette forslag vandt dog ikke gehør.
Byggearbejdet tænktes i stedet udført i tilknytning til den tiltrængte restaurering af kirkebyg-

ningen. Den gamle †kirke, hvis udseende selv af
sagkundskaben betegnedes som fælt,18 skulle bibringes sine gamle former ved fjernelse af korforlængelsen, mens den herved tabte plads skulle erstattes ved en forlængelse af skibet mod vest. Herved ville det påtænkte tårn ved kirkens vestende
imidlertid komme for tæt på kirkegårdens vestre
afgrænsning. Den af menighedsrådet udpegede
arkitekt Arno Lind-Madsen, Aalborg, foreslog
derfor i stedet at bibeholde korforlængelsen som
kor, mens det oprindelige kor skulle erstattes af en
udvidelse af skibet mod øst. Herved kunne et tårn
rejses ved kirkens vestende i passende afstand fra
kirkegårdsdiget. Arbejdet igangsattes 1938, men
ved gennembrydningen af skibets vestgavl viste
bygningens tilstand sig at være så dårlig, at murværket i det gamle kor og skib måtte nedrives og
genopføres på nye fundamenter. Byggearbejderne
afsluttedes i løbet af efteråret, mens indretningen
først fuldførtes i begyndelsen af det følgende år.
Gulvene er overalt i kirken lagt af flammede
teglsten, sat på kant på fladen med fuge i et kvadratmønster; dog er der ferniserede trægulve i
stolestaderne.
Opvarmning. Kirken opvarmes med luftvarme
fra en 1938-39 anlagt fyrkælder under skibets
nordøsthjørne, hvortil der er adgang ad en udvendig trappe langs skibets nordmur. Den nuværende oliefyrede kedel er opsat 1971.
Tagværker. Kirkens tagværker er opsat ved ombygningen i 1938-39 og er af fyr. De henholdsvis
seks og 20 spærfag over kor og skib har foruden
to spærstivere ét tappet hanebånd, mens tårnets
fem spærfag har to. De enkelte spær, der her bæres af to kraftige sideåse, er desuden forsynet med
tømmermærker, som er udeladt over de øvrige
bygningsafsnit.
Tagbeklædning. Kor og skib er blytækt, mens der
er tegl på tårnet. Sydsidens nuværende blytage er
lagt 1975 af blytækker Hugo Stoffregen, Struer,
mens nordsidens er fornyet 1999 af samme firma.19
Kirkebygningen, der stort set er uændret siden
ombygningen, fremtræder overalt med hvidkalkede mure, dog undtaget sokkelkvadre og synlige
syldsten. Bygningen omgives af en pikstensbrolægning.
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Fig. 7. Kirken set fra sydvest. Foto (før 1905) i Nees Lokalarkiv. – Südwestansicht der Kirche.

†kirke
Den gamle kirke bestod af kor og skib og var sandsynligvis opført o. 1200. Hertil var 1600 føjet den
endnu bevarede korforlængelse i øst (s. 992), mens et
våbenhus af bindingsværk foran skibets norddør var af
ukendt alder.

Kirkens byggematerialer var dels granitkvadre, dels
rå kamp. Koret og den østligste del af skibet rejste
sig over en skråkantsokkel af granit, hvilket formentlig indikerer et byggestop lidt vest for triumfmuren. Fordelingen af den forarbejdede og
den rå granit lader sig ikke længere rekonstruere,
men kvadrene har sandsynligvis fortrinsvis været
af finde i koret og den østligste del af skibet. En
oplysning om, at der tillige skulle være anvendt
kridtsten i kirken er det ikke muligt at verifice
re.20
De oprindelige døre og vinduer kendes kun i
begrænset omfang. Den frem til nedrivningen
ibrugværende norddør sad på sin oprindelige
plads, men var sandsynligvis helt ombygget ved

opførelsen af våbenhuset. Syddørens placering
kunne endnu erkendes udvendigt i 1891.20
På korets nordside skimtedes et helt tilmuret
vindue,20 mens en vinduesoverligger, der nu er
indmuret i korforlængelsens gavl (s. 992), kan hidrøre fra det oprindelige kors østgavl. 1945 modtog
Nationalmuseet fra kirkemaler Johannes Th. Madsen (sml. s. 999) to *vinduesrammer,21 der uden tvivl
hidrørte fra oprindelige vinduer i kirken (fig. 38ab). Rammerne var sandsynligvis udtaget i forbindelse med kirkens ombygning 1938-39, men deres
placering i den nedrevne †kirke er uvis. Begge,
hvoraf godt halvdelen er bevaret, er udskåret i én
planke med en slank, rundbuet lysning med affasede kanter. Den ene, der er bemærkelsesværdig
ved at være af fyrretræ, har skråt afskårne hjørner
foroven og et råt udstemmet hul over lysåbningen;
den anden, af eg, har afrundet overkant. Ruderne
har været fæstnet med søm, der især ses tydeligt på
fyrretræsrammen.
Kirkens indre, der siden korbuens nedrivning
(s. 996) udgjorde et sammenhængende rum,
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overdækkedes af flade bjælkelofter. Fra den oprindelige korbue stammer formentlig en kragsten
af granit, der nu fungerer som trappetrin foran
tårnets trappehus (s. 993). Den profilerede sten
måler 125×41 cm og har en kun svagt markeret
kvartstaf langs den ene langside og begge ender.
En smal rille 8 cm inden for langsiden kan markere vangens murflugt i korbuen. Stenen er anbragt med undersiden opad.
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Den
bevarede korforlængelse opførtes 1600.12 Ud over
de ved korgavlens gennembrydning indvundne
materialer anskaffedes teglsten, og der hentedes
kalk i Daugbjerg, ligesom der indkøbtes stål til
et muranker og vinduesstænger. Tagets spær rejstes af nyt tømmer og til ‘tække og loft’ anvendtes
‘savdeller’, dvs. brædder. Sidstnævnte oplysning
viser, at forlængelsen, ligesom den øvrige kirke,
havde fladt træloft og tag tækket med bly.22
Reparationer af murværket nævnes hyppigt;
1611 indkøbtes kalk til kalkning ude og inde
samt til ‘sømning’ (dvs. efterfugning), og 1623
udførtes tilsvarende arbejder, hvor der tillige indsattes nogle nye sten i murene.12 Murværksreparationerne gennemførtes med 10-15 års interval,
f.eks. 1631 og 1648; sidstnævnte år måtte der
udtages og genindsættes adskillige sten i kirkens
sydmur.23 1662 forhandledes med Christen mu-

rermester i Bøvling om at reparere og efterfuge
kirkens nord- og sydside samt østgavlen. Desuden skulle gavlen mellem høj- og lavkirken, der
var delvis nedfalden, udbedres. Det kan være på
dette tidspunkt, at triumfmuren med korbue og
gavl blev fjernet.13
Frem til ombygningen 1938-39 hang kirkeklokken i et råt brudt glamhul i kirkens vestre
gavltrekant. Det nævnes 1766, at klokken da
hang i et klokkehus, men at den nogle år tidligere havde hængt i kirkens vestgavl, hvor den
genanbragtes 1816 (sml. s. 992).
En dør i skibets nordmur, der 1891 var tilmuret,
men har kunnet spores øst for våbenhuset,20 var
formentlig identisk med en 1862 omtalt lille dør
i nordsiden, der ledte ind til en trappe op til pulpituret.24
Våbenhuset, der var anbragt på kirkens nordside,
kan ikke kan ikke dateres nærmere. Den diminutive tilbygning, blot 4 alen 6 tommer i længden og 4 alen 8 tommer i bredden, var opført
af spinkelt bindingsværk og udmuret med tegl.9
En præcisering 1843 af, at våbenhuset forsynedes med loft kunne antyde, at det indtil da havde
haft åben tagstol.25 I tiden før nedrivningen (sml.
fig. 8) fremtrådte tilbygningen med to små lysåbninger flankerende døren i nordgavlen samt med
overkalket bindingsværk.9

Fig. 8. Kirken set fra nordvest. Foto (o. 1925) i Nees Lokalarkiv. – Nordwestansicht der
Kirche.
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Fig. 9. Kirken set fra sydøst. Foto (o. 1910). – Südostansicht der Kirche.

Gulve. Kirkens gulve omtales kun sjældent.
1814 var det ujævnt ved kirkens indgang.15 1840
lagdes der mursten i gulvet under pulpituret, der
formentlig var anbragt i kirkens vestende (jf. s.
1011).25 O. 1900 havde kirken gulve af tegl i
gangarealerne og fliser omkring alteret, mens der
var trægulve i stolestaderne.9
Vinduer. 1609 betaltes for et vindue ‘med stang
og alt’; vinduet var sandsynligvis nyt, da også
‘stangen’, vel en vinduessprosse af jern, nævnes.12
I synsprotokollens kirkebeskrivelse fra 1862 omtales fire vinduer i kirkens sydside samt et lille
vindue ud for prædikestolen. Yderligere et vindue indsattes 1866 på linje med og af samme
størrelse som de øvrige i tilknytning til pulpituret, der hævedes ved samme lejlighed.9
Lofter. De flade bjælkelofter i koret og skibet
krævede udskiftninger med jævne mellemrum.
1633 fornyedes en del loftsbrædder,12 og ligeledes 1656, hvor ‘kirkehimlen’ betegnes som rådden og hullet.13 En tømrer udskiftede 1672 to
loftsbjælker i kirken.13 Endnu en reparation fandt
sted 1786 (jf. s. 994).
Kakkelovne. I forbindelse med et ønske om
opvarmning af kirken præciseredes, at kakkelov-

nen skulle anbringes i kirkens sydvesthjørne med
skorsten bag kirkens vestgavl (jf. fig. 7). 1905 flyttedes ovnen til overgangen mellem kor og skib
(jf. fig. 9). En ny kakkelovn anskaffedes 1924.9
Tagbeklædning. Kirkens tagmateriale i middelalderen er ukendt, men allerede fra 1595 nævner
regnskaberne blytag, der formentlig har været
enerådende siden kirkens opførelse; således indkøbtes d.å. bly, ligesom aflønning af en blymester
er anført.12 Et større arbejde med blytaget omtales
1606, hvor der blev oplagt 78 nye blyplader. En
tækkemand betaltes 1605 for at tække med tagrør
eller langhalm, hvilket formentlig kun kan betragtes som en midlertidig reparation før blyarbejdet
det følgende år.26 Endnu en reparation med tagrør
eller -halm og »Simer« (dvs. reb) udførtes 1615.12
Kirkeværgen blev 1616 pålagt at indkøbe bly og
andet til at ‘færdiggøre’ kirken med, da det regnede ned; atter engang måtte tækkemanden hjælpe
med en foreløbig reparation. Blytækningen udførtes 1618.12 1623 arbejdede både blytækkeren
og tækkemanden, hvilket må betyde, at kirken på
dette tidspunkt havde tagbeklædning af både bly
og ‘tag’, sidstnævnte formentlig blot på en mindre
tagflade.27 En større reparation af blytaget gen-
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Fig. 10. Interiør mod øst, vist før hovedrestaureringen 1938-39. Foto i Nees Lokalarkiv. – Inneres gegen Osten, vor
der Hauptrestaurierung 1938-39.

nemførtes 1633, hvor det præciseres, at det vedrørte vestre ende af kirkens sydside. Der anskaffedes nye brædder til underlag for taget, ligesom
der blev lagt en ny tagrem under spærfødderne.
Et tilsvarende arbejde med nordsidens vestende
udførtes 1638. 12 I årene 1672-74 måtte blytækkeren ‘omklappe’28 og omlægge dele af taget på
korets sydside, på nordsiden samt på vestenden af
sydsiden; sidstnævnte betegnes som nedskreden.13
Efter nedrivningen af triumfmuren og -gavlen,
der formentlig fandt sted 1662 (jf. ovf.), formidledes overgangen mellem korets og skibets tag på
noget uharmonisk vis af to skråtstillede tagflader,
der forbandt det lavere kor med det højere skib
(fig. 9 og 41, sml. Flynder Kirke s. 893 fig. 15). I
indberetningen 1766 til biskop Bloch nævnes, at
kirken overalt havde blytag undtagen våbenhuset,
der var tækket med tegl.7

inventar
Kirkens eneste middelalderlige inventarstykke er den
romanske døbefont, der med sin figurfrise adskiller
sig fra egnens vanlige bægerbladstype. Fra 1600-tallets
første halvdel stammer altertavlen, formentlig et værk
af Lemvigmesteren, Kristen Spend, mens alterstagerne,
der er dateret 1630, blev skænket af Dorothea von
Andersen, klosterjomfru i Skt. Hans Kloster i Slesvig
og søster til Ulsunds ejer, Claus von Andersen. Også i
de følgende godt 100 år blev kirkens inventar forøget
og udsmykket af de skiftende ejere på Ulsund. Således
omfatter alterkalken antagelig ældre dele, nemlig bæger og skaftled fra en kalk, skænket 1684 af Morten
Barthold, mens foden, signeret af Johannes Isachsen
Lindschou, omsmeltedes 1763. Navnlig Christian de
Linde, yngste søn af den hovedrige vestjyske matador,
Christen de Linde, betænkte gavmildt sin sognekirke,
hvor han også valgte sin begravelse. 1713 lod han altertavlen staffere og to år efter, 1715, bekostede han
en helt ny prædikestol. Endelig skænkede han 1730
en lysekrone.
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Fig. 11. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Inneres gegen Osten.
Minder fra 1800-tallets anden halvdel er dåbsfadet
(o. 1853), altermaleriet af P. Hansted (1857) og dåbskanden (1862). Da kirken 1873 erhvervedes af sognets
tiendeydere, markeredes det med anskaffelsen af en
klokke s.å. og tillige med opsætningen af en alterskranke og et krucifiks, begge fra 1876. I nyere tid har særligt
kirkens gennemgribende hovedrestaurering 1938-39
efterladt sig flere spor. Fra disse år stammer adskillige
nyanskaffelser, vigtigst syvstage, stolestader, lysekrone,
en række lampetter og kirkeskibet. Orglet hidrører fra
1970, men er placeret på et ældre pulpitur i vest fra o.
1928. Blandt nyanskaffelser inden for de sidste årtier
skal foruden et antal messehagler især fremhæves oblatæske og alterkande, skænket 1986.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens farver er i hovedsagen præget af hovedrestaureringen 1938-39, da Johannes Th. Madsen til dels retablerede den ældre staffering
på de liturgiske hovedstykker, altertavlen og prædikestolen, og harmoniserede den øvrige farvesætning herefter.
Det ældre kirkerum har ligesom selve bygningen været
præget af beskedenhed. Dog har kirken haft et pulpitur
(tidligst omtalt 1682), måske i nord (jf. s. 1011) eller i
vest svarende til det nuværende orgelpulpitur. Herskabsstole til Ulsunds ejere er dog først omtalt 1830 ligesom
skrifte- og degnestole. De sidstnævnte blev fjernet 1876
i forbindelse med en ommøblering af koret.Ved denne

lejlighed blev alterbordet samtidig flyttet frem i rummet, og en ny alterskranke af halvcirkulær form opstilledes. Herefter fik præsten plads i en armstol bag alteret,
mens kirkesangeren fik sæde i det øverste stolestade.
Ved samme lejlighed blev altertavlen, alterskranken og
prædikestolen egemalet og forsynet med en let forgyldning.9 Rummet bag altertavlen afskærmedes i tidsrummet 1879-86 med grønne forhæng (jf. s. 1011). 1880
foresloges prædikestolen flyttet længere op til koret af
hensyn til siddepladserne i de øverste stole. Ændringen
gennemførtes dog først o. 1900.9 Den seneste radikale
ombygning af kirken 1938-39, der omfattede opførelsen
af en triumfbue (s. 994) og nedrivning af murene vest for
koret, har naturligvis også præget interiørets møblering.

Alterbord, nyere, af fyr, opbygget af panelværk
med glat bordplade, 166×95 cm, 105 cm højt;
afstanden fra østvæggen er 74 cm.
Alterbordspanelerne, der omfatter tre rhombeformede fyldinger på forsiden og én på hver af kortsiderne, hidrører fra hovedrestaureringen 193839. Disse erstattede ældre fyldingsdekorerede
paneler fra 1600-1700-tallet, 29 hvoraf bagsidens
tredelte panelværk endnu er bevaret; den mid-
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terste del er udformet som skabslåge med indstukne hængsler af jern og vider af træ. Forsidens
paneler er stafferet med olivengrønt rammeværk,
røde lister samt detaljer i brunt og sort, bl.a. en
række Jesumonogrammer, indrammes af spinkelt
rankemønster; bagsiden står i olivengrønt. 1876
blev alterbordet flyttet frem.30 Alterdug, af lærred,
med kniplet bort med kors i spidsbuede arkader
(‘Himmelport’), udført 1985 af Marie Krarup. En
anden korsprydet bort (‘Troen’) er kniplet 1986
af Anna Jensen. †Alterdug m.v. 1939, skænket af
Laura Krarup; alterbort, skænket af Rebekka Nicolajsen.
†Alterklæder. 1653 fandtes kun et gammelt
drejlsklæde på alterbordet,13 mens en dug (måske den samme) er nævnt 1684.31 184525 og atter
1857 anbefaledes alterklædet fornyet, som understreget sidstnævnte år helst med en beklædning af rødt silkefløjl;32 anskaffelsen effektueredes
dog tilsyneladende først 1865.9 Et fløjlsalterklæde
med kors af guldgaloner, muligvis det ovennævnte, ses endnu 1939 (fig. 16).
Altertavle (fig. 12-16, 40), 1600-tallets 1. fjerdedel, antagelig udført af Kristen Spend fra Lemvig,
med sekundært stafferet årstal »1713« samt våben
og initialer for Christian de Linde; på side- og
topfelter samtidige figurmalerier. Et yngre *maleri i storfeltet var ligesom tilsvarende †fløjmalerier udført af Peder Hansted 1857.
Den arkitektonisk opbyggede tavle har stor- og
topstykke med sidevinger og topgavl, formet som
rulleværkskartoucher. Felterne i det tredelte storstykke flankeres af doriske frisøjler med prydbælte af beslagværksornamentik, hvori hvirvelroset.
Kapitæler med æggestav over slyngbånd. Stor- og
sidefelter indrammes af tandsnitliste, hvis enkeltdele (sekundære) i det førstnævnte er skråtstillede. Under søjlerne er postamentfremspring
med løvehoveder, mens de tilsvarende led i frisen har kerubhoveder med kugleformede krøller.
Topstykkets søjler har prydbælte med bosser. Kerubhoveder med krave af korslagte vinger smykFig. 12. Altertavle, 1600-tallets 1. fjerdedel, tilskrevet
Kristen Spend (s. 1001). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Altar, erstes Viertel des 17. Jahrhunderts, Kristen Spend
zugeschrieben.
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Fig. 13. Sidevinge med kerubhoved. Detalje af altertavle, 1600-tallets 1. fjerdedel, tilskrevet Kristen Spend
(s. 1001). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Seitenflügel
mit Cherubkopf. Detail von Altar, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, Kristen Spend zugeschrieben.

ker storstykkets sidevinger (fig. 13), der foroven
har profilvendte ørnehoveder, mens duelignende
fugle balancerer på de oprullede volutter; ophængte ringe, diamantbosser og femdelte rosetter indgår ligeledes i det dekorative repertoire og
gentages til dels på topstykkets vinger, der i begge
sider omfatter hesteskoformede felter, samt på
topgavlen. Vaseformede spir (sekundære) kroner
stor- og topstykke, mens topgavlen med cirkelfelt
i midten, foroven afsluttes af et topspir med liljeformet spids.
Stor- og sidefelter har malerier, olie på træ, der
formentlig stammer fra 1713. Storstykket viser
Nadveren i en fri udgave af Cornelis Corts stik,
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Fig. 14. Nadvermaleri. Detalje af altertavlens staffering,
udført 1713 (s. 1001). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Abendmahlgemälde. Detail in der Ausstattung des Altars,
ausgeführt 1713.

1578, efter Livio Agresti.33 Nadverbordet er placeret på et tofarvet flisegulv foran en neutral sort
bagvæg, der indrammes af et ophængt rødt draperi med frynser. Kristus og apostlene er iklædt
brogede dragter i rødt, grønt, blåt og hvidt. Nordre sidefelt viser Moses med Lovens Tavler på
baggrund af en skyhimmel, mens det tilsvarende

Fig. 15.Våbenskjold, initialer og årstal. Detalje af altertavlens nordre postamentfelt med staffering 1713, bekostet af Christian de Linde (s. 1002). – Waffenschild,
Initialen und Jahreszahl. Detail von Postament des Altars mit
Ausstattung 1713, gestiftet von Christian de Linde.

felt i syd gengiver Kristus som Salvator Mundi,
ligeledes på lys baggrund, med højre hånd hævet til velsignelse og venstre hånd holdende jordkuglen (et rigsæble). Topstykket gengiver Kristi
Opstandelse. Kristus, der er vist i skyomkranset
stråleglans, har rødt lændeklæde, som flagrer ud
til siden; han holder korsfanen i højre hånd og
hæver venstre arm i velsignelse. De tilhørende
topvinger har småfelter med fremstillinger af
Syndefaldet (syd) og Getsemane (nord).
Storstykkets tidligere *maleri (fig. 10, 16, 40), der
viser den stående Kristus, er som nævnt udført af
Peder Hansted 1857.34 74×58 cm, olie på lærred
og monteret på træ i en nyere ramme. Kristus, der
strækker højre hånd ud til velsignelse, mens han
fatter om kalken med venstre, har rød kjortel og
blå kappe; gyldenbrunt hår og skæg. Bag ham ses
et sydlandsk landskab med spredt bebyggelse og
fjerne sneklædte bjerge. På orgelpulpituret. Tilsvarende og formentlig samtidige †malerier (fig.
16) i side- og topfelterne viste hhv. Lovens Tavler
(nord) og en stage med et brændende lys (syd)
samt øverst kalken med anker og kors; i topgavlens medaljon var en gylden stjerne på blå bund.
Stafferingen fremtræder i den udformning,
tavlen fik efter Johannes Th. Madsens restaurering 1939, men bygger på ældre farvespor, hidrørende fra en bemaling 1713. Marmorering i hhv.
gråhvidt og rødligt er anvendt på søjleskafter og
profilled, endvidere ses rødt og grønt, til dels med
lasering, hvidt, sort, guld og sølv samt karnationsfarver på kerubhovederne. I nordfløjens postamentfelt ses initialerne: »CL« og årstallet »1713«,
adskilt af våbenskjold for giveren, Christian de
Linde (fig. 15). Et tilsvarende kvindevåben er dog
ikke påvist på det tilsvarende felt i syd.35 Top- og
postamentfelterne har skriftsteder, til dels rekonstruerede, alt malet i gylden kursiv, dog med
enkelte ord i fraktur, alt på sort grund: »Lowen
er gifven ved Mosen: Joh.1. v. 17 (Joh. 1,17).«
(nord), »Jeg er opstandelsen og Lifvet. Huo som
troer paa Mig(,) hand skal lefve Alligevel at Hand
Døer. Joh. 11 (Joh. 11,25).« (storstykke, frise) og
»Hvert Menniske skal prøfve sig Self, og æde saa
af dette Brød og Dricke af denne Kalck.Thi Huo
som æder og dricker uværdeligen, hand æder og
dricker sig Self Dommen, i Det at hand ikke giør
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Fig. 16. Altertavlen, vist med den daværende staffering før hovedrestaureringen (s.
1001). Foto Johannes Th. Madsen 1939. – Altar, mit damaliger Ausstattung vor der Hauptrestaurierung.

forskiel paa Herrens Legeme. 1. Cor (1 Kor. 2829)« (storstykke, postament), »Naade og Sandhed er blefven ved Jesum Christum. Joh. 1 (Joh.
1,17)« og »Herre Jesu Christe, dit Hellige Legem
og Blod størcke og bevare mig i en ret sand tro til
det evige lif.« (syd). Topmedaljonen viser »Jahve«
i strålesol.
Altertavlens tilblivelse er ikke nærmere omtalt
i de skriftlige kilder, med mindre et større indkøb 1600 af savdeller, både til bygning og inventar (skamler, paneler og alter), hentyder hertil og
ikke f.eks. til alterbord eller -fod.12 Tavlens åbenbare lighed, hvad angår søjlerne, løvehovedkon-

sollerne og de fantasifulde sidevinger, med altertavlen i Nørre Nissum (o. 1610, s. 652), tilskrevet
Kristen Spend, og navnlig med den tilsvarende
i Ramme (1620, Vandfuld Hrd.), bestyrker ikke
blot mestervurderingen, men også en datering
i første fjerdedel af 1600-tallet; måske er altertavlen endda samtidig med Rammetavlen, som
bekostedes af Anna Vind, enke efter Erik Skram
og indtil 1624 desuden ejer af Ulsund. Også altertavlen i Flynder Kirke kan antagelig tilskrives
Kristen Spend (s. 899).
1845 blev tavlen bemalet.25 1856 anbefaledes
storfeltet forsynet med ‘et passende maleri af en
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Fig. 17. Altersølv, omfattende alterkalk med dele antagelig fra 1684, samt fra 1763,
disk, vel ligeledes fra 1684, ske fra 1907 og oblatæske fra 1986 (s. 1004-05). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Silberne Altargeräte, bestehend aus Altarkelch, dessen Bestandteile
vermutlich von 1684 und 1763 datieren, Patenen, wohl ebenfalls von 1684, Löffel von 1907
und Oblatendose von 1986.

duelig maler’, hvilket skete året efter ved opsætningen af Peder Hansteds maleri.36 1876 stafferedes ‘alteropsatsen’ i egemaling med en let forgyldning.9 I forbindelse med Johannes Th. Madsens gennemgribende snedker- og malermæssige
istandsættelse 1939 fjernedes to fritstående †søjler, der understøttede tavlens sidevinger (jf. fig.
16). Samtidig påvistes tavlens i alt fire farvelag,
idet stafferingen fra 1713 særligt fremhævedes.
Under denne fandtes flere spor af den oprindelige staffering, der i mange henseender har svaret
til den efterfølgende, idet sidefelterne dog havde
indskrifter i stedet for figurfremstillinger. Derimod var ingen spor af hoved- og topfelternes oprindelige udsmykning. Yngre farvelag omfattede
en grå- og hvidstaffering med guld, efterfulgt af
den 1876 påførte egetræsmaling.
Altersølv. Alterkalk (fig. 17), sammensat af dele
fra forskellig tid, heraf er bæger og knop vistnok
fra 1600-tallets slutning (jf. ndf.), mens foden
er dateret 1763 og signeret af Holstebromeste-

ren, Johannes Isachsen Lindschou. 20,5 cm høj,
med sekstunget, profileret fod; herpå skaft med
flad knop med rudebosser, hvori reliefkors, mellem sekssidede led; bæger med skrå sider, indsat i
prydkrans, dannet af bladlignende kartoucher med
indprikket mønsterlinje. Under kalkens bund og
på den vandrette standflade er mesterens signatur
og årstal indgraveret i kursiv, hhv.: »Isak Lindshow
1763« og »Johannes Isachsen Lindskhou«. Under
bunden ses desuden mesterstempel (fig. 39, Bøje
nr. 6698) og ejerbetegnelse: »Nees Kirke«. Disk
(fig. 17), 1600-tallet, 18,1 cm i tværmål; uden
stempler, men med ejermærke som kalk.9
Alterkalkens ældste dele og muligvis også disken kan hidrøre fra en donation 1684 fra ‘den
velbyrdige hr. oberst på Ulsund’, dvs. Morten
Barthold, som d.å. skænkede en forgyldt kalk.
Disken er dog ikke nævnt.31 1988 blev kalken
istandsat og nyforgyldt.9
†Altersølv. En kalk og disk af sølv med forgyldning er omtalt 1653.13 Den førstnævnte er anta-
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gelig identisk med ‘en gammel sølvkalk, som er i
to stykker’, omtalt i inventariet 1684; kalk og disk
blev s.å. solgt; den samlede vægt udgjorde 27,5
lod sølv.31
†Kalkklæde. 1661 blev de gamle ærmer i messeskjorten omsyet til et klæde til at svøbe kalk og
disk i. 13
Oblatæske (fig. 17), 1986, skænket af Martha
Elisabeth Jensen, Kirkehuset, sammen med en
alterkande (s.d.). 10,4 cm i tværmål, 4,5 cm høj.
Den enkle æske har svagt konkavt låg, hvorpå
reliefkors. Under bund er mestermærke for firmaet Cohr, Fredericia, samt lødighedsstempel for
sterlingsølv.37 Desuden er indgraveret i skriveskrift: »Skænket Nees Kirke af Martha Elisabeth
Jensen« samt ejermærke som kalk og disk. †Oblatæske. 1862 foresloges anskaffelsen af en æske
til kirkebrød af sortlakeret blik, indvendigt dog
hvidlakeret, hvilket effektueredes s.å. 9
Alterkande (fig. 18), 1986, skænket af samme
giver som oblatæsken (s.d.). Den 24,7 cm høje
kande har reliefkors på den keglestubformede
underdel, under bunden er stempler som oblatæsken samt indgraveret ejermærke og årstallet:
»1986«. †Alterkande. 1844 foresloges anskaffelsen

Fig. 18. Alterkande (th.) og dåbskande (tv.), hhv. fra
1986 (s. 1005) og 1862 (s. 1007). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Abendmahlskanne (rechts) und Taufkanne
(links), jeweils von 1986 und von 1862.
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Fig. 19. Alterstager, skænket 1630 af Dorothea von Andersen (s. 1005). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarleuchter, 1630 gestiftet von Dorothea von Andersen.

af en kande.25 Kandens materiale og præcise anskaffelsestidspunkt fremgår dog ikke nærmere.38
En ældre dåbskande af tin (jf. s. 1007) synes dog
tidligere at have fungeret som alterkande.
Sygesæt, jf. Møborg Kirke (s. 959).
Ske (fig. 17), 1907, 11,5 cm lang. På bagsiden
tre stempler, hhv. mestermærke »F. L.« i rektangulær ramme, antagelig for F. Lindgren (virksom
1893-1910, jf. også s. 959), Københavnsmærke
for 1907 samt guardeinmærke for Christian F.
Heise. Skeen blev 1909 ombyttet med en ældre
†ske, hvis laf var uden huller.9
Nadverskål af porcelæn, anskaffet 1907.9
Alterstager. 1) (Fig. 19), skænket 1630 af Dorothea von Andersen (jf. også kisteplade nr. 3).
30 cm høje. Stagerne, der er af senmiddelalderlig form (jf. Tørring Kirke s. 498), har begge cylinderskaft med tre skarpryggede skaftringe og
profileret fodled samt lysskål. På fodens vandrette
overside er indgraveret versalindskrift med korsformede skilletegn eller prikker: »Iomfrv Dore-
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the von Andersen Kloster Iomfrv i S. Hans Kloster Sleswig 1630«. Årstallets cifre er adskilt af et
våbenskjold for von Andersen.39 Herover læses
»CA«, muligvis som en hentydning til giverens
bror, Claus von Andersen, daværende ejer af Ulsund. Stagerne er tidligst omtalt i inventarierne
1653.13 2) Et par messingstager, anskaffet 1963,
findes i ligkapellet.9
Syvstage (jf. fig. 11), skænket 1939 af Anna Kjær,
Nees.40 Af messing, 37 cm høj. Stagen, der har
ottekantet fod i tre afsæt, følger en velkendt form
(jf. bl.a. eksempel i Lomborg Kirke, s. 746).
Alterbordskrucifikser, af træ og kobber, hhv. med
krucifiksfigur og med enkelt kors. Det førstnævnte anskaffedes 1963.9 I ligkapel.
†Alterbøger. Inventariet fra 1653 omtaler alene
en gammel salmebog. 13
Messehagler. Kirkens beholdning omfatter i alt
seks hagler i de forskellige liturgiske farver, heraf
en ældre (nr. 1) og de øvrige nyere, de to seneste
anskaffet 1990 og leveret af Vævegården i Tylstrup
(nr. 5 og 6).41 1) 1887(?), skjoldformet, af rødt fløjl
med kanter og kors af guldgaloner; muligvis identisk med det eksemplar, der anskaffedes 1887.9 2)
Af rødt, mønstervævet brokade med korsmønster.

Fig. 20. Detalje af alterstage, skænket 1630 af Dorothea
von Andersen (s. 1005). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Detail von Altarleuchter, 1630 gestiftet von Dorothea von
Andersen.

Applikeret rygkors af brede guldgaloner, kantet
med grønt, med Jesumonogram af smallere guldborter; på forsiden tilsvarende guldborter. 3) Af
grønt, mønstervævet damask med korsmønster.
Applikeret rygkors i hvidt, gyldent og rødt med
cirkelmedaljon, hvori Jesumonogram; forsiden
har smallere borter, ligeledes i hvidt, gyldent og
rødt. 4) Af grønt uld i to nuancer. Rygdekoration
af gyldne aks, indrammet af borter i rødbrunt og
guld; på forsiden firpasdekoration i cirkelmedaljon i tilsvarende farver. 5) 1990, af hvidt uld med
besætning af brede og smalle guldgaloner. Rygdekoration i form af kors i glorie og strålekrans;
på forsiden er ligeledes kors, indrammet af smalle
borter. 6) 1990, af violet uld med besætning af
brede og smalle guldgaloner. Rygdekoration af
kors i glorie med tornekrans; forsiden har kors i
glorieindramning.
†Messehagler. 1588 anskaffedes 6 alen blåt fløjl
og silkeatlask samt sølv- og guldkniplinger, efter alt at dømme til kirkens messehagel, der knap
70 år senere, 1653, karakteriseres som værende
‘af gammel blå, blomstret fløjl’.42 Endnu nævnt
1684.31 1840, 1872 og 1887 er omtalt fornyelser
af hagelen, dog næppe denne.43
†Messeskjorte. 1661 fik skjorten nye ærmer,
mens de gamle omsyedes til et klæde ‘at svøbe
kalk og disk i’ (jf. †kalkklæde).13 1684 omtales
en skjorte, skænket af Peder Skytte i ‘Haarpot’
(Harpøth). 44
Alterskranke (jf. fig. 12), 1876, af halvcirkulær
form med drejede balustre og muret knæfald,
polstret med lyst læderbetræk. Skranken står i dag
med en broget staffering med balustre i rødfarvet
marmorering og olivengrønne og brune lister.
Ved en ændring 1876 af alterpartiet, hvor alterbordet (s.d.) blev fremrykket, anbefaledes det, at
skranken nu bøjedes ud i koret, dvs. fik et buet
forløb; samtidig blev den egemalet.9 Istandsat i
forbindelse med hovedrestaureringen 1938-39,
bl.a. med en forhøjning, nyt knæfald og hylde
til særkalke.45 Knæleskammel, udført 1938-39 i
forbindelse med hovedrestaureringen.45 †Knæleskammel. 1857 anbefaledes skamlens beklædning
fornyet, helst med rødt silkefløjl.32 Broderet kortæppe, 2001, i rødbrunt med mønster af duer og
bladranke, inspireret af altertavlens udsmykning.

Nees kirke

Døbefont (fig. 21), romansk, af grå (kumme) og
rødlig granit (fod). 87,5 cm høj; heraf er kummen med tilhørende skaftring ca. 60 cm høj og
har tværmålet 79 cm. Fonten, der adskiller sig fra
områdets velkendte bægerbladstype (jf. bl.a. Møborg s. 962), omfatter to dele, sekundært sammenføjet med cement. Foden har form som et
omvendt terningkapitæl, smykket med en zigzagbort i vest og syd, mens den øst- og nordvendte
side viser dyr. Kummen har en figurfrise mellem
tovstave ved mundingsranden og ved overgangen til skaftleddet. Frisen indrammes af en bølgeranke med liljelignende småblade, der udgår fra
halen af en gevirbærende hjort. Motiverne i de
enkelte sektioner lader sig vanskeligt identificere,
men omfatter følgende: et sløjfelignende ornament, efterfulgt af en stående mand med stav i
højre hånd og venstre hånd hævet (til velsignelse
?) foran en fugl; herefter en række trekantede og
rundbuede ornamentfelter, placeret med regelmæssige mellemrum på figurernes standflader og
afsluttet med den ovennævnte hjort, der spiser
af et træ (måske Livstræet). At dømme efter J. B.

Fig. 21. Romansk døbefont af granit (s. 1007). Foto
Arnold Mikkelsen 2008. – Romanische Granittaufe.
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Fig. 22. Dåbsfad, o. 1853, og dåbskande, nyere (s. 1007).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Taufschüssel, um 1853,
und neuere Taufkanne.

Løfflers gengivelse er fontens skaftled behugget
i nyere tid. Fonten har tidligere været bemalet,
og der kan endnu i dag iagttages spredte fragmenter af en rødlig bemaling, både på kumme
og fod. 1882 ønskedes stafferingen fuldstændigt
afrenset, men da resultatet tilsyneladende ikke var
tilfredsstillende, anbefaledes det, at en stenhugger ‘afbedrede’ tilstanden.9 Et forslag 1989 om en
yderligere rensning og sandblæsning frarådedes
dog af Nationalmuseet.46
Dåbsfad (fig. 22), tidligst nævnt 1853,32 af messing. Det helt enkle fad, hvis tværmål er 40,5 cm,
var tidligere indsat i en †træramme.9
Dåbskander. 1) 1862,32 af tin med forsølvning.
Kanden, der er 26 cm høj, har en vandret lodfuge på korpus’ midte, svajet korpus og hank samt
hvælvet låg, svarende til en velkendt type i samtiden (jf. Møborg s. 963). Kandens forsølvning er
muligvis udført, mens den endnu fungerede som
alterkande (s.d.). 2) (Fig. 22), nyere, af messing,
29,5 cm høj. Profileret fod, pæreformet korpus,
enkel hank og tud, samt bladformet gæk.
†Korskranke. 1624 udførtes arbejde ved ‘sprinkelværket i kirken’, dvs. antagelig ved korskranken eller -gitteret.12 Dette må være fjernet ved
triumfvæggens eliminering, muligvis i 1660’erne
(jf. s. 998).
Krucifiks (jf. fig. 27), 1876, udført af tømrer Peder Christensen i Bøvling og skænket af Christen
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Stolen omfatter samtidig himmel og underbaldakin samt sekundær opgang. Selve stolen
har fem arkadefag, hvoraf de fire danner kurven, mens det sidste er placeret som et smalfag
ved sydvæggen. De enkelte fag flankeres til dels
af dobbeltsøjler på de fremspringende hjørner,
mens søjlerne ved opgang og smalfelt er enkelte.
Søjleskafterne, der savner baser og kapitæler, er
smykket med bølgeranke i gennembrudt arbejde,
mens arkaderne har skællagte bueslag, kronet af
en roset og båret af fantasifulde, fligede pilastre;
i sviklerne er ligeledes ranker, svarende også til
kronfrisens gesims. Over vægpanelets arkade står
med reliefversaler: »Anno 1715«. Karakteristiske,
forenklede kerubhoveder (fig. 23) smykker dels
postamentfremspringene, dels kronfrisens bøjler. Under postamentfremspringene er nedhæng,
formet som drueklaser, mens underbaldakinen
hviler på en flersidet bærestolpe, hvis forside har
profilgesims.
Himlen er sekssidet og desuden mod øst og
vest suppleret med sidestykker. Forenklede ornamentfriser smykker himlens gesims og sekunderes af hængestykker med stiliserede kerubhoveder
og volutornamenter. Under himlen ses Helligåndsduen i glorie. Spor efter †topstykker påvistes

Fig. 23. Kerubhoved. Detalje af prædikestol, 1715, skæn
ket af Christian de Linde (s. 1008). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Cherubkopf. Detail von Kanzel, 1715, von
Christian de Linde gestiftet.

Karup i Nees, Broder Lars og andre beboere i
Bøvling.9 Krucifikset, der er nært beslægtet med
det samtidige eksempel i Møborg (s. 963), omfatter en ca. 135 cm høj Kristusfigur, der hænger
i strakte arme med højre fod lagt over venstre.
Smalt lændeklæde med snip mellem benene.
Kristus har naturlig karnationsfarve, mørkebrunt
hår og skæg, grøn vidjekrans og rødt lændeklæde. Brunstafferet korstræ med hvidt navneskilt,
hvorpå Jesumonogram med sorte versaler. Ophængt på skibets nordvæg.
Prædikestol (fig. 23-25), bekostet 1715 af Christian (de) Linde til Bækmark og Ulsund ifølge
udskåret og malet indskrift.

Fig. 24. Detalje af prædikestolens underbaldakin med
giverindskrift fra Christian de Linde 1715 (s. 1010). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Detail vom Unterbaldachin
der Kanzel mit Geberinschrift von Christian de Linde 1715.
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Fig. 25. Prædikestol, 1715, skænket af Christian de Linde (s. 1008). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kanzel, 1715, von Christian de Linde gestiftet.

ved hovedrestaureringen 1939, jf. ndf. Endvidere
fandtes fire løse drejede †vaser eller †spir, der tidligere smykkede gesimsen, jf. ndf. En nyere opgang, sandsynligvis fra 1939, har panelfylding og
kugleprydet mægler.
Stolens staffering er præget af Johannes Th.
Madsens restaurering 1939, da den oprindelige

Danmarks Kirker, Ringkøbing

helhedsbemaling fra 1715 i videst muligt omfang
retableredes. I storfelterne er primitivt malede
billeder af de fire evangelister og Kristus, vist som
Salvator Mundi; placeringen fra nord mod syd er
hhv.: Mattæus, Markus, Kristus, Lukas og Johannes. Evangelisterne er udstyret med deres respektive symboldyr, mens Kristus, iklædt rød kappe
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over gråhvid kjortel, holder et korsprydet rigsæble
i venstre hånd og hæver den højre til velsignelse.
De tilhørende navne er angivet i kronfrisens felter med gullig kursiv på sort grund, mens der på
postamentfrisens fem felter læses: »Huosomhelst
der hører Disse mine ord,/ og efterkommer Dem,
Den vil ieg/ Ligne Wed en forstandig Mand,/
Som bygde sit Huus/ Paa en Klippe. Mat. 7 (Mat
7,24)«, alt ligeledes i gul kursiv på sort. På to af
underbaldakinens sider står i gullig kursiv på rødlig grund: »Aar 1715 Lod Denne Kierkis/ Patron
Den Høyædle og Wel/ byrdige Christian Linde/
Til Bekmarck og Ulsund, Den-/ ne Prædickestoel og/ Himmel af Nye giøre« (andet fag fra
nord) og »Og samme tid staferede D. 12. Juli(,)/
Gud til ære, Kijrcken til Prydelse, andre Til et got
exempel. Icke os/ Herre, icke os:/ Men gif Dit
Nafn Ære. Pslm:115: (Sl. 115,1)« (tredje fag). Efter indskriften ses et sammenskrevet »CS«, mens
baldakinfaget nærmest væggen har »CNB«.47
Stolen er malet i brogede farver, beslægtet med
altertavlens staffering med rødmarmorering af
postamentets gesims, hvidt, gråt, sort, grønt og
rødt, de sidstnævnte farver til dels med lasering,
foruden sølv og guld. Kerubhovederne står i naturlig karnationsfarve. Lydhimlen har skyformationer i lysegråt og rødligt på blågrå grund.
Prædikestolen var efter alt at dømme oprindelig placeret mere vestligt i kirken, jf. ndf. Stolens
hjørner understøttedes tidligere af drejede søjler
(jf. fig. 10 og ndf.).48 1861 anbefaledes opgangen
fornyet, mens stolens håndliste og bogstolen det
følgende år forlangtes beklædt med rødt fløjl med
kant af smal guldbrokade.36 1876 blev stolen og
den tilhørende himmel opmalet og forsynet med
en let forgyldning, mens beklædningen fornyedes
med silkefløjl og ægte guldgaloner. 1880 foresloges stolen flyttet længere op til koret, en flytning,
der dog tilsyneladende først gennemførtes 1900.9
I forbindelse med kirkens hovedrestaurering blev
stolen gennemgribende renoveret 1939 af Johannes Th. Madsen og nyopsat vest for triumfbuen. I
forbindelse med istandsættelsen fjernedes søjlerne
under kurven og underbaldakinen. Til gengæld
tilføjedes en ny opgang, læsepult samt drueklaser
under postamentfremspringene, svarende til en
løs klase, der fandtes ved stolen.Ved istandsættel-

sen af stafferingen påvistes tre farvelag, hvoraf det
nederste og oprindelige søgtes genskabt i harmoni med altertavlens bemaling. Herover fandtes en
staffering i gråt, hvidgråt og guld (jf. altertavlens
lag nr. 3) og yderst en egetræsmaling. En †skammel anskaffedes 1893.9
†Prædikestol, udført 1598 ifølge kirkeregnskaberne med tilhørende himmel og trappe.12 Snedkeren arbejdede 29 dage sammen med en hjælper på selve udførelsen; hertil kom bistand fra en
murer, der ‘bræk’ muren (dvs. antagelig huggede
et hul i triumfvæggen) og indsatte stolen. 1656
repareredes himlen, der var rådden og hullet.13
1663 var der atter behov for istandsættelse, både
af stolen og himlen, bl.a. med tilføjelse af fire
knopper af eg, en opstander (mægler) i hjørnet
og tre runde fjæl forneden. Alt blev stafferet af en
maler og hans hjælper, der sammenlagt anvendte
20 dage hertil.13
Stolestader (fig. 11, 26-27), udført i forbindelse
med restaureringen 1938-39 som angivet i relief
på næstøverste gavl i nordrækken. Stolegavlene
har trekantede topstykker med fliget treblad i relief og opstandere, hvorimellem volutter; endvidere udtrækssæder. Langs væggene er tilhørende
fyldingspaneler. De to øverste stader i nord- og
sydrækken er særligt fremhævede med døre med
båndsnoning omkring panelfeltet og prydgavle.
På gavlene er udskårne reliefskjolde, mod nord
med et prospekt af kirken, vist 1938 som angivet på skriftbånd med fordybede versaler, dvs. før
ombygningen (fig. 26) og med årstallet »1939«;
sydrækken har en klokke og en lyre. Stolene er
stafferet i lys olivengrønt med detaljer i grønt,
rødbrunt, rødmarmorering, gråhvidt og gulligt.
†Stolestader mv. 1600, 1620 og 1624 afregnedes
for skamler og paneler; hvorvidt arbejdet med
panelerne refererer til stolestaderne, fremgår dog
ikke direkte. 1633 forsynes karleskamlerne (dvs.
mandsstolene) med nye stænger (muligvis hold
stænger),13 mens der 1682 afregnedes for supplerende skamler i kirken, tårnet og på pulpituret
(s.d.).13 1807 fremhævedes stolene som værende
forsynet med ‘smukke døre’. Dog blev gulvet i
staderne omlagt.14 1844 anbefaledes stolene enten
fornyet eller malet,25 mens fodskamler anbragtes
heri 1862.36 1878 foresloges kirkestolene fornyet
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Fig. 26. Prospekt af kirken, vist 1938 før hovedrestaureringen. Detalje af stolestade, 1939 (s. 1010). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Prospekt der Kirche, gezeigt 1938
vor der Hauptrestaurierung. Detail von Gestühl, 1939.

inden 1880 efter forbillede i stolene i Møborg,
dvs. forsynet med bogstole og egemalet (s. 966);
en del af de ældre kvindestole anbefaledes dog
genanvendt.9 Stolene havde gavle med vandret
øvre afslutning (jf. fig. 10) og stod i egetræsfarve.
†Herskabsstole. 1830 er nævnt to lukkede stole
på hver side af gangen til Ulsunds ejer og dennes
familie.49 En af disse var muligvis identisk med en
stol med høje trekantsmykkede gavle, der ses fig.
10, i korets nordside, øst for døbefonten. Stolen
omtaltes 1934 (‘en gammel Stol’) som placeret i
våbenhuset.50
Præstestol, anskaffet i forbindelse med hovedrestaureringen 1938-39; armstol af bøgetræ med
læderpolstring.45
†Skrifte- og præstestole. I forbindelse med korets
ommøblering 1876 (jf. s. 999) blev den daværende skrifte- og præstestol fjernet fra koret, mens
et nyt sæde til præsten, en armstol, placeredes
bag alteret.9 Rummet afskærmedes 1879 med et
grønt gardin.9
†Degnestol, fjernet 1876 fra koret, jf. ovf.; et nyt
sæde indrettedes i det øverste stolestade (vel i
mandsrækken).

1011

Kister og skabe. I forbindelse med hovedrestaureringen 1938-39 og igen i 1990 anskaffedes hhv.
et skab bag alteret til opbevaring af messehagler
og kirkesølv og et tilsvarende til messehagler på
pulpituret.45 †Kirkekiste, omtalt 1684; heri opbevaredes et ligklæde (s.d.).31
Pengebeholdere. Pengeblok, nyere, af egetræ. Indskrifter i fordybet fraktur, hhv. på for- og bagside:
»Det var midt i Julenat« (over en indridset gengivelse af Jesu fødsel) og »Offer Gaver«. Blokken er
rødbejset og ophængt på skibets vestvæg. †Pengeblok, nævnt 1863; af træ med jernbeslag.9
Dørfløje. Kirkens dørfløje hidrører alle fra hovedrestaureringen 1938-39. 1) I tårnets vestindgang og samtidig med dettes opførelse er fladbuet dobbeltdør af lodrette egeplanker med gangjern, stabler, håndtag og skudrigler af smedejern.
Brunbejset. På bagsiden indfræsede, vandrette
revler. 2) I trappehusets yderdør er smal dørfløj
med fladbuet overdækning. Af eg med beslag
mv. af smedejern. I fløjen en kvadratisk, diagonaltstillet lysåbning. Brunbejset. 3) Mellem tårnrummet og skibets vestende er dobbeltdør af fyr
med glatte fyldinger, der foroven afsluttes af et
rundbuet felt. Hængsler med bukkehornsbeslag,
dørhåndtag og skudrigler af smedejern. Ydersiden er gråmalet, mens indersiden er malet i olivengrønne nuancer afstemt efter inventaret. 4) I
tårnrummets dør til redskabsrum i nordmuren
er glat gråmalet dørfløj af fyr med bukkehornshængsler og lås af smedejern. I håndtaget er indridset årstallet 1939.
†Pulpiturer. Et pulpitur er tidligst nævnt 1682 i
forbindelse med udførelsen af skamler hertil13 og
omtales 1838 som udstyret med ‘mandfolkestole’.25 Endnu opregnet 1862 blandt kirkens faste
inventar, dog med tilføjelsen ‘nedbrudt’, muligvis sigtende til en planlagt ændring.9 1869 blev
‘pulpiturstolen’ således borttaget, og der eftermuredes efter indgrebet.9 Det omtalte pulpitur har
formentlig været placeret i kirkens nordside (jf.
også s. 999). Herudover fandtes et pulpitur i skibets vestende, senere erstattet af det nuværende
orgelpulpitur.Vestpulpituret blev 1866 hævet; ved
samme lejlighed indsattes et vindue i lige linje
med de øvrige vinduer (s. 997). Endnu omtalt
1895.9
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Orgel (jf fig. 27), 1970, med fire stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, med
anvendelse af facaden fra kirkens tidligere †orgel.
Disposition: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Spidsfløjte 2'. Facaden er udstyret med nye, klingende piber. På vestpulpituret; spillebordet, med
vestvendt klaviatur, er opstillet fritstående syd for
orglet. †Orgel, o. 1928, med fire stemmer, bygget
af Th. Frobenius & Sønner.51 Pneumatisk aktion.
På vestpulpituret. Den historiserende facade er
genanvendt i kirkens nuværende orgel.52 Orgelpulpitur i kirkens vestende, sandsynligvis samtidig
med †orgel.53 Pulpituret, der hviler på to joniske
søjler, har panelbeklædt facade mod skibet. Malet
i to olivengrønne nuancer. Håndliste og fodfrise
er marmoreret i grønt og rødt; listen omkring fyldingerne marmoreret i mørkt og lyst grønt.
Salmenummertavler (jf. fig. 11, 27), anskaffet i
forbindelse med hovedrestaureringen 1938-39.45
De tre tavler, der har hammerformede hjørnemarkeringer, har gråmalet ramme og sort skrift-

felt; hvide tal af metal til ophængning. Ophængt
hhv. ved korbuens nordside (med supplerende
tavle) samt på skibets nord- og sydmur.
Præsterækketavle, antagelig opsat i forbindelse
med hovedrestaureringen 1938-39. Navne anført
i sort antikva med smukt formede initialer i rødt,
alt på gullig bund; brun profilramme. Placeret på
skibets nordmur.
Lysekroner. 1) (Fig. 28), 1730, skænket (eller
repareret) d.å. af Christian (de) Linde og hans
hustru, Anna Marie Poulson. Kronen har balusterstamme, 2×8 S-svungne arme og kugleformede top- og hængeprydelser; mellem de øvre
og nedre lysarme er bladdekorerede pyntevolutter. På hængekuglen er indskrift i fordybet kursiv:
»Anno 1730 Haver Welædle og Welbaarne Christian Linde Herre til Bechmarch(,) Holmgaard
og Uldsund Med Sin Elschelige Kiære Frue
Anna Marie Poulson Foræret Denne Lius Crone
til Guds Ære og Nees Kierches Ziir«. Over indskriften ses parrets våbenskjolde.

Fig. 27. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Inneres gegen Westen.
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Fig. 28-29. 28. Lysekrone, skænket 1730, af Christian de Linde og hustru, Anna Marie Poulson (s. 1012). 29. Kirkeskib, skænket 1939 (s. 1013). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 28. Kronleuchter mit Stifterinschrift und Wappen, 1730.
29. Kirchenschiff, gestiftet 1939.

Lysekronen er omtalt 1766, dog med den tilføjelse, at den var repareret (og altså ikke nyudført)
af ovennævnte.7 Ophængt i skibets vestende.
2) (Jf. fig. 27), 1939, skænket af Thorvald Petersen,Thisted. Balusterskaft med 2×8 S-svungne
lysearme samt yderligere et sæt pyntearme. Som
topfigur en engel. Oval hængekugle, med graveret giverindskrift i kursiv: »Anno 1939 skænket af
Thorvald Petersen,Thisted/ født i Nees«. Østligst
i skibet. †Lysekrone, før 1939, jf. fig. 10. Udstyret
med 2×8 S-svungne arme og topfigur formet
som en flakt ørn.
Lampetter (jf. fig. 11, 27), skænket 1939 af KFUM
og KFUK. 14 trearmede og tre enarmede lampetter er opsat i skibet. I koret er desuden en trearmet lampet, anskaffet 1988.9
Kirkeskib (fig. 29), skænket til kirken 1939 af
teglværksejer Adolf Marinus Andersen, Næssund.
Firemastet bark, 100 cm lang fraregnet bovspryd;
sort- og rødmalet under vandlinjen, hvid over.
Restaureret 1976. Ved denne lejlighed omdøbt
til »Håbet«.54
Begravelsestilbehør. Nyere jordpåkastelsesskovl
med tilhørende skuffe, af træ med skovlblad af
jern. Sortstafferet. †Ligbåre. 1649 afregnes for træ

til en ny ligbåre.12 1684 omtalt sammen med et
†ligklæde, skænket af salig Jens Nørager.31
Tårnur, opsat 1998. Eldrevet værk leveret af
Dansk Kirkeklokketeknik. Ingen urskive, men
sortmalede timemarkeringer af jern anbragt direkte på muren. På tårnets vestside under glamhullet.
Klokke, 1873, støbt af jernstøber S. Frich i
Århus.9 Tværmål 78 cm. Klokken har indskrift
langs mundingsranden med reliefversaler: »Bekostet af Nees Sogns beboere den 1. juni 1873«.
Ophængt i slyngebom, udført i forbindelse med
tårnets opførelse 1938-39. Klokken omhængtes
1964, mens der 1973 anskaffedes et automatisk
ringeanlæg.45 1998 udstyredes klokken med en
ny knebel.9
†Klokke og klokkeophæng. Klokken, der tidligst
er nævnt 1592, har haft skiftende placeringer, dels
i midlertidige klokkehuse på kirkegården (s. 992),
dels i en klokkekam på kirkens vestgavl. Ovennævnte år afregnedes for stål til at beslå klokken
med, mens et nyt klokkehus (»Klouns«) opførtes
1594 af i alt fire tømrere. 1631 indkøbes jern til
‘klokkeværket, som var forrustet’.12 1661 nedtoges klokken midlertidigt i forbindelse med klok-
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Fig. 30-31. 30. Kisteplade nr. 1, 1693, for Morten Barthold (s. 1014). 31. Kisteplade nr. 2, 1700, for Cathrine von
Andersen (s. 1015). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 30. Grabplatte Nr. 1, 1693, für Morten Barthold. 31. Grabplatte
Nr. 2, 1700, für Cathrine von Andersen.

kehusets nedbrydning.13 Repareret 1683 sammen
med det nu genopførte klokkehus.31 Af præsteindberetningen 1766 fremgår, at klokkeophænget, der tidligere var i kirkens vestende, nu atter findes oprejst på kirkegården, således at lyden
‘des bedre’ kan høres af sognets beboere, der bor
spredt i forhold til hinanden.7 1809 noteres det, at
klokken ikke kan ringe, da klokkestolens tømmer
(‘stilladset, hvor klokken hænger’) var råddent og
klokkestrengen ubrugelig.14 Problemet var dog
endnu ikke afhjulpet 1815. 1816 blev klokken
atter ophængt i kirkens vestende, mens ophænget og kneblen anbefaledes forbedret 1833 og atter 1835.15 1868 blev klokkestolen fornyet, mens
klokken 1873 omstøbtes til den nuværende.9
gravminder
†Murede begravelser. 1624 tilkastedes en grav, tilsyneladende placeret i koret.12 Kirken rummede
desuden to familiebegravelser fra slutningen af
1600- og første del af 1700-tallet, hhv. for Morten
Barthold og Christian de Linde, den førstnævnte
placeret mere vestligt i skibet i forhold til den

sidste (jf. omtaler 1766, 1840 og 1862).25 Begge
begravelser, der rummede flere kister, tilmuredes
dog 1884 efter klager over træk og lugtgener.9
Ved denne lejlighed blev kisterne formentlig
nedsat på kirkegården, mens de tilhørende kisteplader opsattes i kirken, jf. ndf. De to begravelser
var atter afdækket 1938 i forbindelse med kirkens
hovedistandsættelse.55
1) Begravelse for Morten Barthold (†1693) og dennes familie. Heri fandtes 1759 tre kister,56 hhv.
for Morten Barthold (kisteplade nr. 1), hustruen Cathrine von Andersen (kisteplade nr. 2) og
Dorothea von Andersen, søster til førnævnte
(kisteplade nr. 3). 1769 omtales også begravelser
i kirken (vel også her) for andre medlemmer af
familien, nemlig Claus von Andersen og sønnen
Hans Jørgen von Andersen. Endvidere for ‘flere
af familien’, dog uden nærmere specifikation.57
1862 nævnes begravelsen med omtale af indskriften på kisteplade nr. 1.9
Kisteplader. 1) (Fig. 30), 1693. Marten B
 arteldt
(Morten Barthold), oberst, *12. nov. 1617 i Hinder Pommern (dvs. Bagpommern) på gården
Møtzou, †10. juni på Beckmarck (Bækmark).
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Fig. 32-33. 32. Kisteplade nr. 3, 1701, for Dorothea von Andersen (s. 1015). 33. Kisteplade nr. 4, 1753, for Christian
de Linde (s. 1015). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 32. Grabplatte Nr. 3, 1701, für Dorothea von Andersen. 33. Grabplatte Nr. 4, 1753, für Christian de Linde.

Af messingblik. Ovalt, hvælvet skriftfelt, 43×32
cm; indskrift med fordybede versaler, initialer
dog med kursiverede versaler. Efter personalia to
skriftsteder, hhv. 2 Tim. 4,7 og Job 19,25. På skibets vestvæg som nr. 3, regnet fra syd.
2) (Fig. 31), 1700. Catarine (Cathrine) von Andersen, *24. dec. 1626 på Ulsund som datter af Claus
von Andersen til Ulsund og Catarine von Kalen
(Cathrine Johansdatter von Kahlen),58 g.m. Marten
Bartolt til Bechmarch og Ulsund (Morten Barthold
til Bækmark og Ulsund) 16. marts 1644 i Viborg;
i ægteskabet fødtes en datter, som kun levede seks
uger. †18. marts 1700 på Bechmarch (Bækmark).
Af messingblik, skjoldformet, hvælvet skriftfelt,
41×34 cm, med indskrift i fordybede versaler,
initialer dog i kursiverede versaler. Efter personalia skriftsted, 1 Kor. 15,54. I pladens øverste højre
hjørne er et fordybet »M«, muligvis et gørtlermærke. På skibets vestvæg som nr. 2, regnet fra syd.
3) (Fig 32), 1701. Dorothe von Anderssen til
Beckmarch og Ulsund (Dorothea von Andersen
til Bækmark og Ulsund), *4. nov. 1622 på Ulsund
som datter af Claus von Anderssen (Andersen) til
Ulsund og Cathrine von Kalen (Cathrine Johans-

datter von Kahlen),59 g.m. biskop og etatsråd Peder Winstrup til Jesnæs og Lundegård (†28. dec.
1679, begr. i Lund Domkirke) hos sin moster,
idet brylluppet holdtes 19. aug. 1655 på Maltesholm,60 †8. juni 1701 på Beckmarck (Bækmark).
Af messingblik, skjoldformet, hvælvet skriftfelt,
35×30 cm, med indskrift i fordybede versaler,
initialer dog i kursiverede versaler. Efter personalia skriftsted, Sl. 91,14-16. På skibets vestvæg som
nr. 1, regnet fra syd.
2) Begravelse for Christian de Linde (†1753)
og dennes familie. Heri fandtes 1883 fire store og
to mindre kister, alle betrukket med gult læder og
forsynet med kobbernagler og svære håndtag.61
Kisteplade (fig. 33), 1753. Christian (de) Linde
til Beckmarck, Holmgaard og Ulsund (Bækmark,
(Nørre) Holmgård og Ulsund), *19. okt. 1684 på
Wolstrup (Volstrup), residerende på Bækmark siden 1706 (faderen, Christen de Lindes dødsår),
†12. feb. 1753 smst. i sin alders 68. år, fire måneder og fire dage.
Af messingblik, ovalt, hvælvet skriftfelt, 31×21
cm, med indskrift i fordybet skriveskrift. Kistepladen omtaltes 1862.9 På skibets vestvæg som nr. 4.

1016

SKODborg herred

Fig. 34a-c. a. Gravsten nr. 4 (til venstre), o. 1850, for ubekendt (muligvis Hans Øllgaard
(†1856) og hustru, Christiane Kirstine Krarup (†1842)) (s. 1017). b. Gravsten nr. 1, o.
1750, for ukendt (muligvis Jens Olufsen Møller, antagelig †1761) (s. 1016). c. Gravsten
nr. 2, 1835 (til højre), for Christen Pedersen Harpøth (†1829) og hustru, Kirsten Jørgensdatter (†1828) (s. 1017). Foto Hugo Johannsen 2009. – a. Grabstein Nr. 4 (links),
um 1850, für unbekannt (möglicherweise Hans Øllgaard (†1856) und Ehefrau, Christiane
Kirstine Krarup (†1842)) b. Grabstein Nr. 1, um 1750, für unbekannt (möglicherweise Jens
Olufsen Møller, vermutlich †1761). c. Grabstein Nr. 2 (rechts), 1835, für Christen Pedersen
Harpøth (†1829) und Ehefrau, Kirsten Jørgensdatter (†1828).

Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. 1) (Fig. 34b), o.
1750, for NN. Den store sten, af rødbrun sandsten, 197×122 cm, er delvis eroderet i venstre side,
ligesom selve teksten i de tre skriftfelter i dag er

ulæselig. Midterfeltet med nu forsvunden gravskrift indrammes af en søjlebåren arkade, der flankeres af apostle; heraf er kun Paulus med sværdet i
højre side bevaret. I hjørnerne ses de fire evange-
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lister, øverst tv. og th. Mattæus og Markus, nederst
tv. og th. Lukas og Johannes. De øverste figurer
flankerer et tværovalt indskriftfelt, mens de nederste indrammer et felt med rocaillekartoucher.
Stenen, der tidligere befandt sig på kirkegårdens nordre del, er i nyere tid opsat på ligkapellets
østgavl som nr. 2, regnet fra syd. Gravmindet kan
muligvis identificeres med stenen over forpagter
Møller til Ulsund (Jens Olufsen Møller, antagelig
†1761), der 1863 omtales som værende på kirkens nordside.9
2) (Jf. fig. 34c), 1835, for Christen Pedersen
Harpöth (Harpøth) til Ulsund, *i Harpøth i Ness
(Nees) Sogn 27. sept. 1753, †4. nov. 1829 i en
alder af 76 år, fire uger og otte dage. Tillige med
hustruen, Kirsten Jörgensdatter (Jørgensdatter) til
Ulsund, *14. juni 1754 i Sundgaard i Ness (Nees)
Sogn, †4. febr. 1828 på Ulsund. »Arbeidsomhed
og Hjælpsomhed mod den Fattige gav dit Liv
Ære, Religion, Troe, Haab og Bestandighed gav
din Död Seier.« Parret var gift fra 1783-1828 og
havde to døtre.62
Skriftsten af lysegrå kalksten, 196×141 cm. Indskriften med fordybet skriveskrift udfylder hele
fladen inden for karnisprofilen. Efter personalia
skriftsted (Es. 32,17). Endvidere: »Paalagt 1835 til
Taknemlig Erindring«. I dag placeret på østgavlen af ligkapel som nr. 3, regnet fra syd. Stenen
har dog oprindelig ligget på familegravstedet, der
erhvervedes 1830.49
3) (Fig. 35), o. 1844, for Jens Harpöt (Harpøth),
*i Harpöt (Harpøth) i Nees Sogn 23. marts 1758,
†i Ringkøbing 14. april 1844, begravet »i sin Fæd
renegrav«.
Skriftsten af sandsten, 184×95 cm. Inden for
en glat rammeliste med hjørnemarkeringer af fligede blade er et højovalt spejl med skriftfelt, indrammet af laurbærkrans, smykket med vingede
kugler samt blomster. Indskrift i fordybet skriveskrift; efter personalia er vers i fire strofer: »Det
Korn, som i Jorden nedlægges/ Ei Vinterens Snee
vil foröde;/ Ved Vaarsolens Komme det vækkes,/
Til Sommerens lysende Gröde«.
Afdøde, der var en bror til ovennævnte,63 blev
nedsat i familiegravstedet, hvorfra stenen i lighed
med førnævnte siden optoges og placeredes på
nordmuren af ligkapellet.
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Fig. 35. Gravsten nr. 3, o. 1844, for Jens Harpøth (s.
1017). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Grabstein Nr. 3,
um 1844, für Jens Harpøth.

4) (Fig. 34a), o. 1850, for NN. Stenen, der er
af rødbrun sandsten og måler 200×146 cm, har
højovalt skriftfelt, hvis tekst dog er helt udvisket,
inden for profilramme. Selve stenen har ligeledes
profilindramning samt et kors og Treenighedssymbol, Guds øje i trekantglorie i relief over og
under indskriften.
Stenen er muligvis identisk med gravmindet
enten for Poul U. Lind, Ulsund (†1859), eller
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2) Af rødbrun kalksten, 46×44 cm. Udvisket
tekst i fordybet skriveskrift eller kursiv.
3) Af rødbrun kalksten, 53×43 cm. Udvisket
tekst i fordybet skriveskrift eller kursiv.
4) Af lys grå kalksten med ortoceratitter, 73×60
cm.
5) Grå kalksten, 68×45 cm.

Fig. 36. Kirkegårdsmonument, o. 1962, for Laurids
Lauridsen og hustru (s. 1018), udført af Torvald og Ejgil Westergaard. Foto Hugo Johannsen 2008. – Friedhofsmonument, um 1962, für Laurids Lauridsen und Ehefrau, angefertigt von Torvald und Ejgil Westergaard.

for den daværende sognepræst, Hans Øllgaard
(1773-1856) og dennes hustru, Christiane Kirstine Krarup (1778-1842); disse var forældre til
Marie Øllgaard (†1863), g.m. førstnævnte. Et
gravsted for familierne Lind og Øllgaard fandtes
1862 ved kirkens østende, jf. ndf.9
Gravstensfragmenter. Øst for kirken er inden for
indhegning placeret mindre, meget eroderede
fragmenter af fem gravsten eller -fliser; heraf er
én dog brudt i to dele. Blandt fragmenterne findes formentlig dele, hidrørende fra gravsten over
medlemmer af familierne Lind og Øllgaard.64
1) Af rødbrun kalksten, knækket i to dele;
69×45,5 cm. Af indskriften, tilsyneladende i fordybet skriveskrift, anes i 3. linje »Datter«, i 4. linje
»Lind« samt i 6. linje muligvis årstallet »18..«. Stenen kan da have haft relation til det ovennævnte
gravsted.

Støbejernskors. I lapidarium ved kirkegårdens
sydvestre hjørne findes to støbejernskors. 1) O.
1868, for Mads Petersen, skolelærer og kirkesanger i Nees i 19 år, *8. jan. 1801, †4. Jan. 1868.
Det enkle kors, der er 93 cm højt over jordsmon, har trepasformede korsender og indskrift i
reliefantikva. På bagsiden vers: »Jesus Christus er
igaar og i dag den samme ja til evig Tid«.65 2) O.
1883, for Sophie Dorthea Pedersen, f.Vium, *10.
marts 1809, †23. dec. 1883. Korset, der er 109,5
cm højt, har trepasformede korsarme; øverst en
laurbærkrans, omvundet med bånd og nederst et
bladkors over anker, hjerte og to krydsede palmegrene.65 På bagsiden i korsmidten et håndtryk.
Et antal gravmonumenter, udført i natursten af
billedhuggerne Torvald og Ejgil Westergaard fra
Lemvig (jf. s. 424 f., 854 og 877), findes ligeledes
i kirkens lapidarier samt på kirkegårdens søndre
del. Heraf skal særligt nævnes:
1) (Jf. fig. 6), o. 1951, for Rasmus Rasmussen,
*2. maj 1880, †18. maj 1951. Endvidere for hustruen, Astrid Rasmussen, <*23. okt. 1888, †11.
juni 1986>. Over indskrift i fordybet kursiv er
relief af Kristus, der modtager de frelste i Paradis.
Fremstillingen, der i venstre side suppleres af en
gengivelse af en vindrueklase og -ranke, afsluttes øverst med en strofe fra syvende vers af N. F.
S. Grundtvigs salme, »Den signede dag med fryd
vi ser«. Indskriften i kraftige reliefversaler følger
overkantens uregelmæssige kontur.
2) (Fig. 36), o. 1962, for uddeler Laurids Lauridsen, *9. dec. 1897, †25. sept. 1962. Endvidere
for hustruen, Minna Lauridsen <*5. feb. 1906,
†18. okt. 1991>. Over indskrift i fordybede versaler et relief af Sædemanden, flankeret af strofer
fra tredje vers af Matthias Claudius’ salme i Jakob
Knudsens gendigtning, »Vi pløjed og vi så’de«,
hugget i kraftige reliefversaler.
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Kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s. 56 f.
Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprot. 1925-86; 1987 ff. (Synsprot.).
Nees Lokalarkiv. Diverse sager vedr. Nees Kirke,
indsamlet af Karl Pedersen (N4a-e).
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB296); 1654-82 (C-KRB-297); 1683-85 (C-KRB-298).
Kirke- og præstegårdssyn. Synsprot. 1862-1925 (C 48831) (Synsprot.). Menighedsrådsark. Byggesager 1938-75
(M19209-2). LAVib. Ribe bispeark. Skodborg Herredsbog 1690 (C4.673). Viborg Landstings skøde- og pantebog,
1687-91 (B24-651-54). Skodborg-Vandfuld Herreders
skøde- og panteprot. 1827-31 og 1830-34 (B77B-SP8
og B77B-SP10), vedr. 12. sept. 1830 og 12. nov. 1834.
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, VI, 1891,100-02 (Uldall 1891). Indberetninger. J.
B. Løffler 1879 (bygning og inventar); Peter Kr. Andersen 1934 (inventar); Johannes Th. Madsen 1939 (inventar); Birgitte Bøggild Johannsen, Hugo Johannsen
og Rikke Garfield Lagersted-Olsen 2008 (inventar og
gravminder)
Tegninger. NM. Døbefonten ved J. B. Løffler u.å.;
opmålinger af altertavle og prædikestol samt kalker af
indskrifter fra samme ved Johannes Th. Madsen 1966;
Plan og snit ved Peter Duun 1999.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, sagn ved Laura Bjerrum,
bygningsbeskrivelse ved Mogens Vedsø og Thomas Ber
telsen (tagværker), inventar og gravminder ved Birgitte
Bøggild Johannsen, heraf orgler ved Ole Olesen. Tysk
oversættelse ved Mirjam Gebauer. Redaktionssekretær
Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2009.

thold, jf. LAVib. Viborg Landstings skøde- og pantebog,
1687-91 (29. april 1687, 22. marts 1688 og 24. okt.
1691 (B24-651-54)).
6
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-774). Jf. også P. Storgaard Pedersen, »Meddelelser om Slægten Harpøth«, HaÅrb 7, 1913, 1-50.
7
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-774).
8
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og panteprot. 1827-31, 12. sept. (20. okt.) 1830, fol. 535a-536a
(B77B-SP8); smst. 1834-36, 12. nov. 1834, fol. 216b217a (B77B-SP10).
9
Synsprot.
10
If. menighedsrådets forhandlingsprot., her citeret efter Diverse akter og indb. mv. vedr. Nees Kirke, indsamlet af Karl Pedersen, Nees Lokalarkiv (N4a-e).
11
Evald Tang Kristensen, Jyske Folkesagn, samlede af Folkemunde, Kbh. 1876, nr. 313-14.
12
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB296).
13
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1654-82 (C-KRB297).
14
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
15
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
16
Ved opsætningen af uret blev årstallet sænket i forhold til den tidligere placering.
17
Dette kan referere til, at kirken nævnte år angives at
være under hovedreparation. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti. Synsprot. 1812-35 (C
39H-1).
18
Jf. referat i NM.

1

Oldemoder 112.
DaKirkelove I, 268 f. (29. maj 1547).
3
PræsteindbWorm 75. Nielsen 1894 250. Jf. degnen
Peder Madsen Osings klage 1690 over at hans egen
embedstjeneste yderligere besværliggjordes, hvis han
»iche kand præcise møde Wed færgesteden naar Præsten ofverføris«, jf. LAVib. Ribe bispeark. Skodborg herredsbog 1690 (C4-673).
4
Kronens Skøder II, 581 f., 621. Allerede 1664 havde
Henrik Rüsensteen dog erhvervet begge kirkers underhold, jf. smst. 163.
5
1687 erhvervedes kirken af kancellisekretær Peter
Rodsteen til Nørre Elkær (Horns Hrd., Hjørring
Amt); 1688 overtoges den af lensbaron Christian JuulRüsensteen til Rysensteen, hvis hustru, Jeanne Marie
Rüsensteen omsider 1691 solgte den til Morten Bar
2

Fig. 37. Kirken under ombygning 1938. Foto i Nees
Lokalarkiv. – Kirche während des Umbaus 1938.
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Fig. 38a-b. Romanske vinduesrammer, for- og bagside. Foto Johannes Th. Madsen 1939. – Romanische Fensterrahmen,Vor- und Rückseite.
19
Blytækker og datering er angivet ved stemplede blyplader midt på hver af de respektive tagflader. Synsprot.
1987 ff.
20
Uldall 1891.
21
Inv.nr. D 13417 A og B.
22
De ‘savdeller’, der anvendtes til ‘tække’, har næppe
udgjort den egentlige tagbeklædning, men har været
underlag for et blytag.
23
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB296). Den i regnskaberne anvendte betegnelse af stenene er vanskelig læselig, men det drejer sig formentlig
om ‘hugne sten’, dvs. granitkvadre.
24
Det er formentlig dette pulpitur (‘Pulpiturstolen’),
der blev borttaget og ‘eftermuret’ 1869, jf. s. 1011.
25
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 (C 40-2).
26
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB296). Det kan dog ikke udelukkes, at det omtalte arbejde vedrører en mindre tagflade f.eks. på et våbenhus.
27
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB296). Jf. tillige note 26.
28
Ved nutidige reparationer eller fornyelse af blytage
bliver pladerne ikke genanvendt, men omstøbes. Indtil
for ca. 100 år siden blev de bedst bevarede plader til

tider genbrugt efter udglatning ved bearbejdning med
en træhammer eller lignende; det er vel denne proces,
der her er betegnet ‘omklapning’. Knud J. Krogh, »Tag
af bly«, NMArb 1976, 165.
29
Indb. ved Peter Kr. Andersen 1934 i NM.
30
Synsprot. Den anbefalede afstand fra østvæggen på
1 alen og 18 tommer (ca.106 cm) svarer dog ikke til
den nuværende, lige så lidt som bordets bredde (1 alen,
dvs. 62,5 cm).
31
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-85 (C-KRB-298).
32
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
33
Christie, Ikonografi II, 88 f.
34
If. indb. ved J. B. Løffler 1879 i NM.
35
I givet fald et senere tilføjet våben for hustruen siden 1724, Anne Marie Poulson; Christian de Lindes
mor, Dorothea Nielsdatter Solgaard (†1685) var ikke
adelig.
36
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
37
Oblatæsken blev if. Kirkeblad for Møborg og Nees aprilmaj 1986, udført efter tegning af Hans Bunde.
38
Kanden må dog være anskaffet før 1858, da det d.å.
indskærpedes, at denne foruden kalk og dåbsfad blev
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renligholdt, jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts
nordre provsti. Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
39
Den springende ulv er dog vist vendt mod højre.
40
Jf. Kirkens inventar (nr. N4e), indb. ved Karl Pedersen, Nees Lokalarkiv.
41
Synsprot. Messehaglerne indviedes hhv. første søndag
i advent og juledag 1990, jf. Kirkeblad, december 1990januar 1991.
42
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652, 1654-82
(C-KRB-296-97).
43
Synsprot. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre
provsti. Synsprot. 1826-45 (C 40-2).
44
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-85 (C-KRB298). Om denne og slægten Harpøth, jf. Storgaard Pedersen 1913 (note 6), 1-50.
45
LAVib. Menighedsrådsark. Nees Kirke. Byggesager
1938-75 (M19209-2).
46
Synsprot. Jf. også Ulla Haastrup, »Bemalede romanske
døbefonte i det middelalderlige Danmark«, hikuin 22,
1995, 23.
47
De sidstnævnte initialer kunne muligvis henvise til
den daværende sognepræst, Jonas Christian B
 entzen.
48
Jf. indb. ved Peter Kr. Andersen 1934 og Johannes
Th. Madsen 1939 i NM.
49
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og panteprot. 1827-31, 12. sept. (20. okt.) 1830, fol. 535a-536a
(B77B-SP8).
50
Indb. af Peter Kr. Andersen 1934 i NM.
51
Th. Frobenius & Co., Kirkeorgler, Kgs. Lyngby o.
1937. Orglet er her opført med opusnummeret 169 og
følgende disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle.

Fig. 39. Stempel, 1763, for Johannes Isachsen Lind
schou, Holstebro. Detalje af alterkalkens fod (s. 1004).
Foto Arnold Mikkelsen 2008.– Stempel, 1763, von Johannes Isachsen Lindschou, Holstebro. Detail von Fuß des
Altarkelchs.
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Fig. 40. *Storstykke, udført 1857 af P. Hansted (s. 1002).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – *Hauptfeld, 1857 von
P. Hansted.
52

I forbindelse med kirkerestaureringen 1938-39 blev
spillebordet flyttet og orglet placeret således, at det ragede frem foran pulpiturpanelet, jf. LAVib. Menighedsrådsark. Byggesager 1938-75 (M19209).
53
Omtalt som ‘nyt pulpitur’ i indb. ved Peter Kr. Andersen 1934 i NM.
54
Indb. ved Karl Pedersen i Nees Lokalarkiv.
55
Ringkøbing Amts Dagblad 19. maj 1938.
56
HofmFund IV, 643
57
DaAtlas 831.
58
Cathrine von Andersen omtales fejlagtigt i DaAdÅrb
1, 1887, 19 som datter af Benedikt (Bendix) von Andersen til Klægsbøl.
59
I lighed med sin søster, jf. ovf., omtales Dorothea von
Andersen fejlagtigt i DaAdÅrb 1, 1887, 19 som datter af Benedikt (Bendix) von Andersen til Klægsbøl. Jf.
også DaBiogrLeks 15, 609.
60
Maltesholm ejedes på daværende tidspunkt af Anne
Henriksdatter Ramel (†1661), enke efter Malte Juel
(†1648). Navnet på Dorothea von Andersens moster
(en datter af Johan von Kahlen) kendes ikke. DaBiogr
Leks 15, 609 anfører dato og lokalitet for parrets bryllup som 21. nov. 1659 og Brosarp. Sidstnævnte dato
forekommer mere korrekt, idet Peder Winstrups første
hustru, Anna Maria von Baden først afgik ved døden
1659.
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61

Synsprot. Det fremgår ikke, hvem de øvrige begravede i krypten var. Christian de Lindes hustru, Anna
Marie Poulson blev begravet 1761 i Ebeltoft, mens
parrets tre børn, sønnen Christen de Linde og to mindreårige døtre, Gertrud Marie og Dorthe Marie begravedes hhv. 1790 i Nørup (førstnævnte) og 1729 og
1734 (de to sidstnævnte) i Flynder Kirke, jf. DaAdÅrb
94, 1997, 619, 622.
62
Jf. også Storgaard Pedersen 1913 (note 6), 13.

63

Jf. Storgaard Pedersen 1913 (note 6), 3.
Synsprot. If. menighedsrådets forhandlingsprot, her
citeret efter Diverse akter og indb. mv. vedr. Nees
Kirke, indsamlet af Karl Pedersen, Nees Lokalarkiv
(N4a-e) gav biskop Hans Øllgaard 1940 udtryk for
bekymring ved behandlingen af hans forfader P. U.
Linds familiegravsted i forbindelse med kirkens restaure
ring.
65
Jf. Faye, Støbejernskors 118-19.
64

Die kirche von NEES
Geschichte. Die Kirche wird um 1350 erstmals erwähnt und gehörte schon im Spätmittelalter zu
Møborg Kirke. Die Verbindung zum Hauptgutshof der Gemeinde, Ulsund, und deren Besitzern
ist seit 1630 überliefert (siehe Altarleuchter), obwohl die Kirche erst 1691 von den Gutsbesitzern
erworben wurde und seither bis 1873 wechselnden Herrschaften gehörte, u.a. Morten Barthold,
Christen und Christian de Linde, Peder Harpøth
und Poul U. Lind. 1873 wurde die Kirche von

der Gemeinde erworben, und 1932 ging sie in
eine selbständige Stiftung über.
Gebäude. Die Kirche ist in ihrer jetzigen Erscheinung ein beinahe vollständiger Neubau von
1938-39; bewahrt von vor dieser Zeit sind lediglich eine ältere Kreuzverlängerung von 1600.
Das ursprüngliche Gebäude war eine romanische
Kirche, wohl aus der Zeit um 1200, mit Chor und
Schiff aus Granitquadern und stein sowie mög-

Fig. 41. Kirken set fra sydøst. Foto (o. 1910) i Nees Lokalarkiv. – Südostansicht der
Kirche.
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Fig. 42. Kirken set fra sydvest. Ældre farvelagt postkort (før 1905). – Südwestansicht der Kirche. Ältere kolorierte Postkarte.

licherweise etwas Kalkstein. Von den ursprünglichen Einzelheiten sind nur ein zugemauertes
Fenster an der Nordseite des Chores sowie die,
jedoch umgebaute, Nordtür erhalten.
Eine Chorverlängerung von 1600 vergrößerte den Chor ungefähr um das Doppelte. Bei
einem Umbau 1662 wurden Chorbogen und
Triumphgiebel entfernt. Gleichzeitig wurde die
Dachform geändert (Fig. 9, 41) und mit einem
ungewöhnlichen Übergang zwischen dem niedrigen Chordach und dem höheren Dach über
dem Schiff versehen (vgl. Flynder). Ein kleines
Vorhaus aus Fachwerk an der Nordseite war von
unbestimmtem Alter.
Eine umfassende Restaurierung wurde 1938
eingeleitet. Teils sollte die Kirche generell restauriert, teils sollte ein Turm hinzugefügt werden. Nach Beginn der Arbeiten zeigte sich, dass
das Schiff in so schlechtem Zustand war, dass
sowohl dieses als auch der ursprüngliche Chor
abgerissen werden mussten. Danach wurden eine
neues Schiff und ein Westturm erbaut. Seit dem

Abschluss des Umbaus hat sich das Aussehen der
Kirche nur geringfügig geändert.
Inventar. Das einzige mittelalterliche Inventar der
Kirche ist die romanische Taufe, die sich mit ihren Figurenfriesen von dem in der Gegend üblichen Kelchblatt-Typ der Gegend unterscheidet.
Der Altar (Fig. 12-16, 40) stammt aus der ersten
Hälfte des 17. Jahrhunderts und ist vermutlich
das Werk des Meisters aus Lemvig Kristen Spend,
während die Altarleuchter (Fig. 19), die auf 1630
datiert sind, von Dorothea von Andersen, Klosterjungfrau in Skt. Hans Kloster in Schleswig
und Schwester des Besitzers von Ulsund, Claus
von Andersen, gestiftet wurden. Auch in den folgenden gut 100 Jahren wurde das Inventar der
Kirche vergrößert und von den wechselnden
Besitzern von Ulsund ausgeschmückt. So enthält
der Altarkelch (Fig. 17) vermutlich ältere Teile eines Kelches, 1684 von Morten Barthold gestiftet,
während der Fuß, signiert von Johannes Isachsen
Lindschou, 1763 umgegossen wurde. Namentlich
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Christian de Linde, jüngster Sohn des westjütländischen Matadors, Christen de Linde, bedachte
seine Gemeindekirche großzügig. Dort ließ er
sich auch begraben. 1713 ließ er einen Altar ausstaffieren und zwei Jahre später, 1715, stiftete er
eine neue Kanzel (Fig. 23-25). Schließlich stiftete
er 1730 einen Kronleuchter (Fig. 28).
Andenken aus der zweiten Hälfte des 19. Jahr
hunderts sind die Taufschale (um 1853), das
Altargemälde von P. Hansted (1857) und die
Taufkanne (1862) (Fig. 22, 40). Die Erwerbung
der Kirche durch Gutbesitzer 1873 wurde im
gleichen Jahr mit der Anschaffung einer Glocke
begangen und wohl auch mit der Anbringung
einer Altarschranke und eines Kruzifixes, beide
von 1876 (Fig. 12, 27). In neuerer Zeit hat vor
allem die durchgreifende Hauptrestaurierung der
Kirche von 1938-39 ihre Spuren hinterlassen.
Von dieser stammen mehrere Neuanschaffungen,
am wichtigsten dabei Siebenleuchter, Gestühl,
Kronleuchter, eine Reihe Wandleuchten und das

Kirchenschiff (Fig. 11, 27, 29). Die Orgel ist von
1970, jedoch auf einer älteren Empore von um
1928 westlich platziert. Unter den Neuanschaffungen innerhalb der letzten Jahrzehnte können
insbesondere die Oblatendose und Altarkanne
hervorgehoben werden, 1986 gestiftet, und eine
Anzahl Messgewänder (Fig. 17-18).
Grabmale. Die Kirche enthielt frühere Begräbniskrypten für Morten Barthold (†1693) und
Christian de Linde (†1753) sowie deren Familien. Von den Krypten, die vermutlich Ende des
19. Jahrhunderts geleert wurden, stammen vier
Grabplatten (Fig. 30-33), jeweils für Morten
Barthold (Nr. 1), für dessen Töchter Cathrine von
Andersen (†1700, Nr. 2), Dorothea von Andersen (†1701, Nr. 3) sowie für Christian de Linde
(†1753, Nr. 4). Auf dem Friedhof befinden sich
außerdem eine Reihe älterer Grabsteine für u.a.
Christen Harpøth (†1829) und Sohn Jens Harpøth (†1844) (Fig. 34-35, Grabstein Nr. 2-3).
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Fig. 1. Kirken, set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Kirchenäußeres aus Südwest.

gudum kirke
skodborg herred
Sognenavnet, der tidligst nævnes 1266 (»guthum«),1
er sandsynligvis afledt af substantiverne ‘gud’ og ‘hjem’
som en henvisning til et førkristent kultsted eller til en
lokalitet, viet til guderne.2 Stedets fortsatte betydning
i middelalderen fremgår af kirkelisten i Ribe Oldemoder o. 1350, da Gudum Kirke ligesom Nørre Nissum Kirke (s. 637) takseredes til 6 skilling sølv, den
højeste vurderingssum i Skodborg Herred.3 Sognet
rummede fra gammel tid endnu en kirkelig institution, et †benediktinernonnekloster, som første gang omtales 1268, da den gavmilde fru Gro, enke efter Esbern
Vagnsen (Vognsen), testamenterede 2 mark penge hertil.4 Klostret (jf. s. 1051) lå syd for sognekirken i en
dalsænkning ved nordsiden af en å (Klostermølle Å).
Som nævnt 1638 i præsteindberetningen til Ole Worm
skulle her »haffue staaet en capell, derhoss haffuer veret en kilde (…), kaldtis Vor Frue kilde«.5 Anlægget er
dog ligesom nonneklostrets †kapel eller †kirke, der også

Danmarks Kirker, Ringkøbing

kan have været viet til Gudsmoderen, på nuværende
tidspunkt kun delvist arkæologisk dokumenteret (jf. s.
1051). Om kilden, se ndf.
1439 erhvervede klostret patronatsretten over Nørre
Nissum Kirke, der, som det yderligere præciseredes
1466 og 1484, blev inkorporeret heri (jf. s. 637).6 Efter
forgæves i nogle år at have appelleret til Ribebispen,
Henrik Stangeberg, fik klostret 1466 omsider kongelig
støtte til en reformering efter de retningslinjer, der var
fastlagt ved klostret i Bursfeld nær Göttingen.7 Denne
vigtige handling er utvivlsomt baggrund for beslutningen om at flytte klostret fra ådalen 1484 og for at
forene det med sognekirken i Gudum. Stangebergs
efterfølger, biskop Hartvig Juel tillod således priorissen og hele konventet at bygge klostret og den tilhørende avlsgård »op hosz Gudom kircke« og desuden
have »Gudom kiercke thill thierris closterkircke«. Tilladelsen omfattede tillige brugsretten over det gods og
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ejendomme, som hidtil havde ligget til priorens bord,
foruden den førnævnte patronatsret.8
Den radikale nyordning gav anledning til en gennemgribende ombygning af sognekirken, hvis afslutningstidspunkt (og formentlig kirkens nyindvielse)
markeredes Skt. Thomas aftensdag, 20. dec. 1492, mens
Hartvig Juel var biskop og Ellen Hjulsdatter priorisse,
som præciseret i en endnu bevaret bygningsindskrift (s.
1052). Kirken kom ved ændringen til at udgøre sydfløjen i det nyopførte klosteranlæg (jf. s. 1031). Som led i
det omdannede nonneklosters konsolidering tilføjedes

allerede to år efter, 1494, patronatsretten over Fabjerg
Sogn, hvis kirke siden har været anneks til Gudum (jf.
s. 1089).9 Den verdslige administration af klostret, der
var rigt udstyret med gods, erhvervet ikke mindst i forbindelse med sjælegaver,10 blev varetaget af en prior
eller forstander, i begyndelsen af 1500-tallet af Palle
Juel til Ulstrup, bror til Ribebispen (jf. gravsten nr. 1).11
Ved reformationen omdannedes klostret til et kongeligt len, idet lensmanden dog forpligtede sig til at
underholde de tilbageblevne nonner, hvoraf endnu tre
fandtes her 1573; deres skrøbelige tilstand forhindrede

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 sammenstykket af kort over Gudumkloster, målt 1803 af Møller, samt af kort over
Gudum præstegård, Krøjkær og Havskovgårds jorder, målt 1817 af Sørensen. Omtegnet 1867. Sammentegnet af
Jørgen Wichmann. – Katasterkarte, zusammengestellt aus Karten über Gudumkloster, Pfarrhof Gudum sowie die Ländereien
von Krøjkær und Havskovgård.

Gudum kirke
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og Gudumkloster set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1946 i KglBibl. – Luftaufnahme von Kirche
und Gudumkloster.
imidlertid en påtænkt flytning til Mariager Kloster.12
1556 fik Malte Jensen Sehested (jf. alterkalk, klokke og
s. 1055), der 1552 havde efterfulgt sin far, Jens Thomesen til (Nørre) Holmgård, som klostrets lensmand,
påbud om at udlægge en præstegård med tilhørende
rente til klostrets præst.13 Ved samme lejlighed understregedes det, at klostrets forstandere endnu havde
patronatsret over kirken.14 Retten overgik siden til
kronen, jf. ndf. I tidsrummet 1585-1670 var Gudumkloster knyttet til landsdommerembedet. En række af
landsdommerne markerede sig yderligere i forbindelse
med bygningsarbejder (s. 1047), ved inventargaver eller
begravelser, således Gunde Lange (†1623, jf. prædikestol, 1621-22), Erik Juel (†1657, jf. †herskabsstol) og
Laurids Below (†1663, jf. †messehagel og †muret begravelse); sidstnævnte fik netop bevilget en begravelse
for sig og sin familie til gengæld for diverse forbedringer af kirkens indtægter og af »adskilligt til dends zirat
oc brug«.15 Mens Erik Juel residerede i Gudum, indtraf
1630 en omfattende brand, under hvilken ikke blot en
række af klostrets bygninger, men desuden kirketårnet, dvs. tagrytteren (s. 1046), nedbrændte. Også selve
kirken og dens inventar er antagelig blevet berørt ved
samme lejlighed.16

	I den efterfølgende periode, 1670-1717, da skiftende
officerer bestyrede Gudumkloster, blev Gudum Kirke
(sammen med Fabjerg og Nørlem kirker) 1699 med
tilhørende tiender samt kaldsret afhændet til Eiler Eilersen Holm (†1706) til Eskær (Mosbjerg Sogn, Horns
Hrd., Hjørring Amt).17 Siden, dvs. før 1726, knyttedes kirken til Kongensgård (Nørre Nissum Sogn),
antagelig erhvervet af kammerråd Matthias Pedersen
(†1745), der også 1723 af kronen havde købt Nørre
Nissum Kirke (s. 637).18 Petersens enke, Anne Marie
Madsdatter videresolgte 1757 såvel Gudum Kirke som
annekskirken Fabjerg til Jens Wandborg de Stiern
hielm (†1780) til Kabbel (Nørlem Sogn). I hans ejertid blev kirkens indre renoveret (jf. alterkalk, altertavle,
prædikestol, pulpitur). Siden skiftede ejerskabet hyppigt. 1789-93 deltes det mellem Ole Nielsen Balleby
til Strandbjerggård og Christen Jensen i Brejnholt
(Christen Jensen Breinholt); sidstnævnte blev eneejer
1793.19 Herefter var ejendomsretten over kirken igen
delt i to halvdele, idet kronen dog havde kaldsretten
fra 1809.20 Den ene del afhændedes 1801 til Breinholts
svigersøn, Peder Ibsen Breinholt, der allerede 1803
solgte den til Alexander Mortensen Nyboe (†1805)
til Krogsgård (Gudum Sogn).21 Dennes søn, Ib Nyboe
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Fig. 4. Fugleperspektiv af kirken og Gudumkloster o. 1675. Pennetegning fra Peder Resen
Hansens Atlas Danicus. KglBibl. – Vogelperspektive von Kirche und Gudumkloster um 1675.

solgte 1833 andelen til Christen Madsen (Trabjerg).22
Den anden halvdel af ejerskabet blev antagelig 180123
overtaget af Breinholts anden svigersøn, Niels Christian
Lund til Kongensgård, der 1839 overdrog anparten til
svigersønnerne Jens Peter Mikkelsen i Sophielyst (Nørlem Sogn) og Peder Jensen (†1873) i Nørre Byskov
(Nørre Nissum Sogn); sidstnævnte omtaltes dog 1847
som kirkens eneejer.24 1928 opnåede kirken selveje.25
†Alter, viet Skt. Laurentius. Omtalt i familieoptegnelserne fra Iver Juel til Stubbergård i forbindelse med
begravelsen 1498 af hans bror, Otto Juel, ‘udi Gudum
Kloster (dvs. klosterkirken) for St. Laurentii Alter’. På
altret, der enten var identisk med højalteret eller måske snarere var placeret som et sidealter i søndre korsarmskapel, hvor Palle Juel, en farbror til de to brødre,
blev begravet, stod ‘St. Annæ Tavl’ (jf. s. 1059).26 Herudover må det antages, at klosterkirken også havde
andre sidealtre, der ikke mindst har været nødvendige
i forbindelse med de skiftende sjælemesser for klostersamfundets velgørere.27

Sagn. Om ridefoged Poul Eliæsøn (jf. epitafium),
fortaltes, at han på grund af uærlighed ved erhvervelsen af ejendommen Østergård ikke kunne finde hvile
i sin grav på kirkegården, men hver nat færdedes på
vejen ud over Klosterhede mellem (Nørre) Holmgård
og Østergård.28
Helligkilder. I sognet findes i alt fem kilder: Vor Frue
Kilde i dalen ved det tidligere klosterkompleks (jf. ovf.),
Skue- eller Skovkilden mellem Trabjerggård og landevejen mellem Lemvig og Struer, Plumkilde nordvest
for Gudum By, Ravnskilden ved Østergård og sydvest
for Vium samt Ouskilde øst for gården Nørre Tang.29

Kirken ligger omtrent midt i det langstrakte sogn
på et fladt plateau umiddelbart vest for herregården Gudumkloster og syd for den nyere landevej
mellem Lemvig og Struer (jf. fig. 30), der øst herfor falder markant mod landsbyen, Gudumstad.
Bebyggelsen af området i kirkens umiddelbare

Gudum kirke

nærhed har i øvrigt kunnet føres tilbage til vikingetiden, idet Holstebro Museum ved en prøvegravning 1998 inden for hegnet af den samtidig anlagte kirkegårdsudvidelse i vest, påviste
spor efter en eller flere gårde fra vikingetiden,
af hvilke den yngste bygning er henført til tiden
1000-1150.30 Nogle hundrede meter syd for kirken løber Klostermølle Å mellem stærkt nederoderede skrænter og krydser i sit videre løb mod
øst og nordøst landevejen ved Gudum Bro. Langs
åens nordside løber den tidligere landevej, som
går gennem Klostermøllens bygninger, ikke langt
fra Gudum Bro. Her, vest for Klostermøllen, lå
det forsvundne †benediktinernonnekloster indtil flytningen 1484 fra dalen op til sognekirken
(s. 1025, 1051). Præstegården ligger mere end en
kilometer nord for kirken (jf. fig. 2).
Kirkegården, som har måttet tage hensyn til
klosteret, senere omdannet til en herremandsbolig mv. (s. 1026, 1031), er derfor hovedsagelig anlagt syd og vest for kirken. Langs nordsiden er en
stor parkeringsplads anlagt i nyere tid. Kirkegården blev 1883 udvidet med et areal, som købtes
af Gudumkloster, antagelig på nordsiden.31 Den
seneste udvidelse 1998 er derimod en vestlig forlængelse af den gamle kirkegård.32
Kirkegårdens hegn og indgange. Såvel den gamle
som den nye del af kirkegården hegnes af delvis
jorddækkede kampestensdiger, som har gammel
hævd, og hvis vedligeholdelse nævnes allerede i
de ældst bevarede regnskaber.33 Således arbejdedes der 1584 på kirkediget, og 1596 indkøbtes
tørv hertil.
Hovedindgangen er i nord og består af en køreport og fodgængerlåge; begge lukkes de med
hvidmalede tremmefløj af træ, ophængt i piller af
røde mursten, afdækket med saddeltage af vingetegl. Pillerne ønskedes fornyet 1948 og kan være
samtidige med det da opførte †ligkapel (se ndf.).31
Grænsen mellem kirkegårdens to afsnit markeres
af en nord-sydgående gang, hvortil hvidmalede
trætremmefløje, ophængt i støbte cementpiller,
giver adgang fra henholdsvis parkeringspladsen
og en markvej fra Gudumklosters avlsbygninger
langs kirkegårdens sydside. Endelig findes der i
øst en ældre, ligeledes hvidmalet låge af træ, som
giver adgang til herregården (jf. fig. 6).
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Fig. 5. Kort af kirkens nærmeste omgivelser med angivelse af søgegrøfter ved arkæologisk undersøgelse
1981, jf. fig. 18 (s. 1031). 1:1.500. Kort med højdekurver, bearbejdet af Henrik Græbe og tegnet af Torben
Hjelm 1981. – Karte über die nähere Umgebung der Kirche
mit Angabe über Suchgräben bei der archäologischen Unter
suchung 1981.

†Indgange. Ved kirkegårdens beskrivelse 1869
nævnes tre låger og en (lig)port, hvis udformning
og placering dog ikke fremgår.31 De ældre regnskaber omtaler indgange i både syd, vest og nord
– indgange, hvis udformning og materialer synes
ændret flere gange. Således blev port og stette
1586 fornyet af to tømrere, og 1593 skar to ‘savmænd’ træ til den nordre stette, som de herefter
rejste og ‘klædte’. 1599-1600 blev søndre og nordre stettedør repareret, mens to tømrere betaltes
for igen at forny den gamle port og stette.33 Som
det fremgår, var der tale om tømrede portaler, og
1624 betaltes atter for tømmer til port og stette
samt for brædder til tækket herover.
1804 var portalerne dog til dels murede, da de
trængte til forbedring af såvel mur- som tømmerværk. Det fremgår ligeledes, at de havde
tegltage.34 1808 ønskede kirkeejeren imidlertid,
at den vestre stette, hvorfra man havde fjernet
mursten til forbedring af gulvet i kirken(!), måtte
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Fig. 6. Korgavlen, set fra Gudumkloster. Foto Hugo Johannsen 2010. – Der Chorgiebel von Gudumkloster aus gesehen.

blive opført af egetømmer og låger.35 1845 var
ligporten (dvs. køreporten) og den tilhørende
låge placeret i vestsiden af kirkegården.36 Den er
muligvis i forbindelse med kirkegårdsudvidelsen
1883 flyttet til nordsiden, hvor der i 1900’ernes
begyndelse fandtes port og låge med trætremmefløje, ophængt i murede piller, afdækket af pyramidetage med topkugler.37
Bygninger på kirkegården. I kirkegårdens nordøstre hjørne er 1993 opført et nyt kapel, som tillige rummer toilet, graverkontor og redskabsrum
(arkitekt Flemming Bay-Jørgensen, Ringkøbing).
Den langstrakte bygning, som indgår i nordhegnet, er opført af røde mursten og har sadeltag,
hængt med vingetegl. Indgangen til ligkapellet
er en rundbuet portal i vestgavlen. Et sortmalet
maskinhus af træ er opført 2009 ved parkeringspladsens vestende på et areal nord for den seneste
kirkegårdsudvidelse.

†Bygninger på kirkegården. I indberetningen til
Danske Kancelli 1700 omtales et †klokkehus på
kirkegården.38 Det kan være rejst efter klosterbranden 1630, som efter alt at dømme beskadigede en †tagrytter, der efterfølgende nedtoges (s.
1046).
Et †ligkapel i kirkegårdens nordøstre hjørne på
samme sted som det nuværende kan være opført i
årene kort tid efter 1946, da kirkesynet anså et lighus med tilhørende toilet for påkrævet.31 Kapellet
var opført af røde mursten og det afvalmede tag
hængt med vingetegl.39 Den rundbuede portal i
vestgavlen er gentaget i den nuværende bygning.
Bygninger i kirkens omgivelser. Øst for kirken lig
ger herregården Gudumkloster, der i sin nuværende
skikkelse består af en hovedbygning mod nord
samt to sidebygninger, af hvilke den vestre er fritstående og danner skel mod kirkegården, mens
den østre er sammenbygget med hovedfløjen (jf.
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fig. 3).40 De er alle grundmurede og i ét stokværk.
Hovedbygningen skal være opført efter 1762, da
gården erhvervedes af forpagter Christen Olesen,
mens sidefløjene muligvis er ældre. De nuværende avlsbygninger er alle af nyere dato (sml. fig.
3 og 30). – Ved parkeringspladsens nordside ligger et missionshus, »Siloam«, fra 1900-tallets første
årtier(?), bygget af røde mursten og hængt med
eternitplader. Det er for nylig erhvervet af kirkens menighedsråd og istandsat.
†Gudumkloster. De klosterbygninger, som opførtes efter nonnernes flytning til sognekirken
1484 er for længst forsvundet. Der er næppe heller i den nuværende herregård bevaret meget af
de tilbygninger og udvidelser, som gennemførtes
i århundrederne efter reformationen, da klosteret
tjente som lensmandssæde og efterfølgende 15851670 som bolig for landsdommeren (s. 1027). Efter brand 1630 istandsattes både kloster og kirke
af landsdommer Erik Juel, men ejendommen var
alligevel så forfalden, at landsdommer Laurids
Below fik tilladelse til at opføre en ny hovedbygning 1656.
De middelalderlige klosterbygninger har været
opført ved sognekirkens nordside. En udgravning
1981 viste dog kun meget få levn heraf,41 men
der kan ikke være tvivl om, at vestfløjen, den ‘regelgård’ (dvs. bolig for de regelbundne nonner),
som omtales ved et syn 1645, var bygget op mod
nordmurens vestende. Her viser murværket endnu den blændede overdør (jf. fig. 17, s. 1042), som
gav nonnerne adgang til deres afsondrede pulpitur. Den gamle kvindedør sammesteds forneden (s. 1035) må efter fløjens opførelse have givet
indgang til selve kirkerummet fra en korridor i
understokværket. Herudover må klostret mindst
have omfattet endnu et hus nord for kirkens øst
ende, omend ikke sammenbygget hermed. Fra
denne bygning har der været adgang til kirken
over gårdspladsen gennem den †dør, som 1966
påvistes i 2. fag (s. 1049).
Et fugleperspektiv af kirke og kloster, tegnet
o. 1675 til Resens Danmarksbeskrivelse, Atlas
Danicus (fig. 4), giver trods sin primitive karakter ganske god besked om klostrets omfang på
daværende tidspunkt. Nord for selve kirken ses
‘regelgården’, som muligvis var en vinkelbygning,

mens det østre hus på daværende tidspunkt var
sammenbygget med en øst-vest orienteret bygning, antagelig Laurids Belows nye hovedbygning, hvis søndre langside var udstyret med et
trappehus eller karnap. En række avlsbygninger
og staldlænger af bindingsværk hegnede gårdsrummet mod øst, syd og til dels i vest.
bygning
Kirken er et langhus, som har afløst en romansk forgænger på samme sted, enten af træ eller granitkvadre. Den
usædvanlige bygning skal måske henføres til 1300-tallet, men er vanskelig at datere og uden sidestykker i
området. Den er med sikkerhed ombygget og forhøjet
for tillige at kunne tjene som klosterkirke for nonnerne
efter deres flytning fra ådalen 1484. Et kapel ved sydsiden er muligvis samtidig med eller næppe meget yngre
end den ombyggede kirkes indvielse 1492. Et eftermiddelalderligt †våbenhus ved vestgavlen afløstes 1929 af
det nuværende tårn. Orienteringen er omtrent solret.

Fig. 7. Blændet †dør på langhusets sydside (s. 1036)
med romansk tympanon af granit (s. 1033). Foto Hugo
Johannsen 2008. – Verblendete †Tür an der Südseite des
Langhauses mit romanischem Tympanon aus Granit.
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Fig. 8. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1964, suppleret 1966 af Morten Aaman Sørensen samt suppleret og tegnet af Hugo Johannsen 2010. – Grundriss.

den romanske kirke

Fig. 9. Plan, opstalt og snit af oprindeligt vindue i korets sydside (s. 1038). 1:50. Målt og tegnet af Charles
Christensen 1933. – Grundriss, Aufriss und Schnitt von
ursprünglichem Fenster in der Südseite des Chores.

Tilstedeværelsen af en romansk granitkvaderkirke forud for den stående teglstensbygning,
fremgår foruden af fonten (s. 1063) udelukkende
indirekte af genanvendt materiale, som dog ikke
nødvendigvis stammer fra en kirke på samme
sted. Det kan således ikke udelukkes, at man ved
nedbrydningen af nonneklostret i ådalen o. 1484
(s. 1051) har genbrugt materiale herfra ved ombygningen og istandsættelsen af sognekirken. I så
fald har forgængeren for den teglmurede sognekirke måske været en †trækirke(?).
Det nævnte stenmateriale udgøres af granit
kvadre, som ses benyttet forneden i begge langmure. Kvadrene, der til dels dækkes af det hævede jordsmon, omfatter hovedsagelig to skifter;
stenene er endvidere benyttet som hjørnekæder
i sydøst og nordvest (jf. fig. 18-20). Ifølge prøvegravninger ved nordsiden hviler kvadrene på
en markstenssyld og er således ikke bevaret in
situ, men snarere benyttet som en art skalmuring
af den udsatte sokkelzone. I hvert fald ville det
have været mere i pagt med normen, hvis granitkvadrene var udgået fra en sokkelmarkering. Det
må ligeledes undre, at det genanvendte materiale
ikke omfatter vinduesoverliggere.
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Fig. 10. Plan, snit og opstalt af sydfacaden. 1:300. Målt og tegnet af Charles Christensen 1933. – Grundriss, Schnitte
und Aufriss der Südfassade.

Det mest signifikante bygningsled fra en ældre
kirke repræsenteres af et tympanon (fig. 7), som er
indsat i murværket over sydsidens blændede dør.
Det måler 36×70,6 cm, og det forsænkede felt
prydes af et kors, indrammet af en tovsnoning
langs den cirkulære overside. De beskedne dimensioner viser, at tympanonet må have afdækket en meget smal dør, muligvis en præstedør(?) i
det forsvundne kor.42
den højgotiske kirke
Den nuværende kirke er et langhus, ca. 29,5×8,5
m, opført af store, røde munkesten lagt i regelmæssigt munkeskifte. Som nævnt ovenfor (s. 1032)
hviler murene på en syld af små marksten, hvor-

over genanvendte granitkvadre, som til dels er
jorddækkede (jf. fig. 19). Murværket står blankt
med undtagelse af de hvidtede gavle, men præges
i øvrigt af de mange ændringer og reparationer,
som kirken har gennemgået.
Langmurenes oprindelige gesimser markeres nu
af et rulskifte (jf. fig. 15-17 og 26) ved overgangen
til den senmiddelalderlige forhøjelse (s. 1041), om
end det ikke kan udelukkes, at en mere markant
gesims over rulskiftet er fjernet ved ombygningen. De skalmurede gavle må også være ombygget med nye taggavle ved forhøjelsen.
Døre og vinduer. Langhuset har haft mindst tre
døre, som nu alle er blændede og ombyggede.
Østligt i korets sydside er en præstedør, og i skibets langmure findes to døre oven for hinanden
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Fig. 11. Plan, snit og facader. 1:300. Målt og tegnet af Kristian Jensen 1928. – Grundriss, Schnitte und Fassaden.
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Fig. 12a-b. Blændet, oprindeligt vindue i korets sydmur (s. 1038). a. Indre. Foto Arnold Mikkelsen 2008. b. Ydre.
Foto Hugo Johannsen 2008. – Verblendetes,ursprüngliches Fenster in der Südwand des Chores.

samt muligvis en tredje i vestgavlen. Af disse er
kun præstedøren og skibets norddør med sikkerhed fra opførelsestiden, mens de to øvrige enten
er sekundære eller meget stærkt ombyggede.
Den omtalte præstedør sidder udvendig skjult
bag kapellets østre mur, bortset fra den østre del
af dens stik: et rulskifte med prydskifte af løbere
(jf. fig. 9, 16). Stikket er formentlig spidsbuet,
om end formen ikke kan afgøres med sikkerhed.
Omridset af den indvendige anslagsniche påvistes
1965 og viste en bredde på ca. 120 cm. Den oprindelige højde blev angivet til ca. 270 cm.
Af langhusets sidedøre er den nordre bedst bevaret om end sekundært ændret. Dens ydre (fig.

14), som forneden dækkes af en nyere skalmuring, fremtræder som en spidsbuet indfatning af
en fladbuet dør. Spidsbuen er sat af rundede sten,
som i selve stikket ledsages af et løberprydskifte,
mens fladbuen danner et rulskifte. Indersidens
fladbuede anslagsniche, hvis stik er ommuret,
måler i bredden ca. 138 cm, mens højden regnet
fra det oprindelige gulv var ca. 270 cm.Tilsyneladende er den ca. 70 cm brede, fladbuede dør, som
står tilmuret med store sten, indsat sekundært i
den spidsbuede indfatning, med hvis uprofilerede
stik den flugter. I anslagsnichens vanger er påvist glidehuller til en stængebom, som i den østre
vange strakte sig ca. 260 cm ind i murlivet.
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Syddøren, hvis plads markeres af det ovennævnte tympanon (fig. 7), har en lignende fladbuet anslagsniche mod kirkerummet, mens dens
udvendige form næsten helt er slugt af skalmuring og flikkeri. Kun den østre halvdel af et fladbuet rulskiftestik med indrammende binderstik
samt de fire øverste skifter af den tilhørende vange står bevaret.
Vestre vange og ansatsen til et fladbuet stik er
1965 påvist i vestvæggen, lige syd for den nuvæ-

rende dør til tårnrummet (jf. fig. 27). Der kan
være tale om levn af anslagsnichen til en oprindelig vestdør.
Heller ikke langhusets oprindelige vinduer er
nu længere i brug, men de er for flertallets vedkommende enten bevaret som ud- og indvendige nicher eller påvist ved undersøgelser af murværket o. 1930 og 1965 (jf. fig. 8-10). Det fremgår
heraf, at korgavlen har været belyst af et enkelt
vindue, mens der i begge langmure er konstateret
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Fig. 13a-b. Facader. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1964. – Fassaden.

fem. Sydsiden har dog sandsynligvis haft et sjette,
som er forsvundet ved åbningen af arkaden til
kapellet. Der er ikke påvist vinduer i langhusets
vestende hinsides dørstederne.
Den uregelmæssige fordeling af langsidernes
vinduer afspejler rummets opdeling i kor og skib
foruden de hensyn man har måttet tage til andre
åbninger såsom præstedøren og celebrantnichen
(se ndf.), begge i korets sydside. Skibets tre vinduer er anbragt med omtrent samme indbyrdes
afstand, men uden korrespondance mellem de to
langsider.
Korets vindue står som en niche, ca. 230×120
cm, der både ind- og udvendig er spidsbuet.Vinduet har en slank, tvedelt lysning med fladbuede
stik. Indramningen er karakteristisk med sin fire
skifter høje aftrappede sål mellem retvinklede false, der ud for lysningen er muret som halvrunde
vanger. I stikket er den inderste af de to vulster
ført videre, mens det ydre rulskifte er retvinklet.
Pillen mellem tvillingåbningerne er en simpel,
Fig. 14. Langhusets blændede norddør (s. 1035). Foto Hugo Johannsen 2008. – Verblendete (†)Tür an der
Nordwand.
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Fig. 15. Udsnit af langhusets sydside, set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2008. – Ausschnitt aus der Südseite des
Langhauses aus Südwest.

halvstens bred pille, mens lysningernes ydre vanger er sat af en profilsten med vulstformet led.
Langsidernes vinduer, hvis aftrappede sålbænke
er sekundært udmurede, fremtræder som smallere variationer over samme komposition som østvinduet (dog uden deling af lysningen) og kan nu
bedst iagttages i to af korets vinduer, der begge
står som ud- og indvendige nicher. Sydsidens andet vindue fra øst (fig. 9, 12) målte udvendig oprindelig 193×90 cm, og stikkets toppunkt sidder
ca. 65 cm under rulskiftet ved den forsvundne
gesims.Vangernes og stikkets profilering svarer til
korvinduets; dog ses indvendig en variation, i og
med at stikket over vangernes inderste vulst er
retkantet som det ydre; lysningens profilsten svarer til korets. Målene på nordsidens første vindue
fra øst (fig. 13, 31) svarer til sydsidens; men profileringens variationer er fordelt således, at ydersiden svarer til indersiden i syd og indersiden til
ydersiden i syd; endelig er lysningens profilsten

erstattet af en enklere med skråfas. Ydersiden af
sydsidens to vinduesnicher vest for kapellet (fig.
15) svarer til korets (fig. 16).
Indre. Langhuset har stået med flade trælofter,
som forsvandt ved den senmiddelalderlige ombygning. Der er heller ikke påvist spor af den skranke,
som antagelig adskilte kor og skib.43 Af korets murede indretning er nu alene bevaret en række små
gemmenicher og den nedennævnte siddeniche.
Gemmenicherne er hovedsagelig repræsenteret af
en række små nicher afdækket med spærstik (jf.
fig. 8-10). Tre ses i østvæggen, to i sydvæggen på
hver sin side af siddenichen (den vestre nu blændet) og to i nordvæggen, den østre mellem østvæggen og vinduet, den vestre i 2. fag ved prædikestolstrappen. Den østligste i syd måler 55×39
cm og er 33 cm dyb, hvilket svarer til de øvrige.
Dens bund sidder ca. 31 cm over det nuværende
gulv fra 1967; men det oprindelige lavereliggende gulv har givet det en mere bekvem placering.
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Fig. 16. Udsnit af korets sydmur med oprindelige, nu blændede †vinduer, jf. fig. 12
(s. 1038) og eftermiddelalderligt vindue (s. 1049). Foto Hugo Johannsen 2008. – Aus
schnitt aus der Südmauer des Chores mit ursprünglichen, jetzt verblendeten †Fenstern und
nachmittelalterlichem Fenster.

Den spidsbuede siddeniche, hvis bund er nymuret 1967, måler nu 151×178 cm, og strækker sig
49 cm ind i murlivet.
Sammenfatning. Sognekirkens ombygning til et
lavstammet langhus står isoleret i egnens kirkebyggeri og rummer flere spørgsmål med hensyn til
baggrund, datering og funktion. Som type følger
langhuskirken med jævnbredt kor og skib normen
fra 1200-tallets klosterkirker, som den introduceredes af og udbredtes fra købstædernes tiggermun-

keordner.44 Det er muligt, at man til sognekirkens
ombygning har hentet inspiration fra klosterkirken
i ådalen lige syd for sognekirken (s. 1051). Kendskabet til denne er ganske vist yderst begrænset;
men fund af en række karakteristiske formsten
viser, at der formentlig engang i 1300-tallet har
været bygget på klosteret i et kvalitetsniveau, som
det kendes fra købstædernes højgotiske kirkebyggeri. Vilh. Lorenzen, som er den eneste, der har
beskæftiget sig mere indgående med sognekirkens
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Fig. 17a. Udsnit af langhusets nordmur med oprindelig (†)dør (s. 1035) og spor af †overdøre til †herskabspulpitur (s. 1072) og †nonnepulpitur (s. 1042), jf. fig. 17b. Foto Hugo
Johannsen 2008 – Ausschnitt der Nordmauer des Langhauses mit ursprünglicher (†)Tür. Oben
rechts Eingang zur †Nonnenempore, oben links zur †Herrschaftsempore, vgl. Abb. 17b..

bygningshistorie, antyder også en forbindelse til
købstadsbyggeriet, muligvis i stiftsbyen Ribe.45
Tilsvarende er der kun få holdepunkter for tidsfæstelsen af det teglmurede langhus. Der er således
ikke påvist egentlige sidestykker til de karakteristiske vinduer, som repræsenterer de eneste, nærmere daterbare detaljer. Lorenzen henfører dem
til tiden o. 1400; men de kan være ældre.46

De få bevarede træk af den indre indretning
adskiller sig fra normen for den gængse landsbykirke og leder også snarere tanken mod købstadskirker med et større præsteskab. Her tænkes
både på korets gemmenicher og navnlig sydvæggens siddeniche.47 Spørgsmålet er derfor, om ikke
præsterne fra klostret i ådalen lejlighedsvis har
gjort altertjeneste i sognekirken.
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Fig. 17b. (†)Døre i 5. fags nordvæg: Forneden langhusets dør, foroven tv. indgang til
†nonnepulpitur og th. indgang til †herskabspulpitur, jf. fig. 17a. Foto Arnold Mikkelsen 2008. – (†)Türen in der Nordwand im fünften Joch: unten die Tür des Langhauses, oben
links Eingang zur †Nonnenempore, oben rechts zur †Herrschaftsempore.

ombygning til klosterkirke
1484-92
Mens kirkens ældre historie som netop beskrevet er behæftet med stor usikkerhed, tegner der
sig både kronologisk (s. 1025, 1052) og arkæologisk et klarere billede af den senmiddelalderlige
ombygning, som fulgte med beslutningen om

Danmarks Kirker, Ringkøbing

at flytte nonneklostret op fra ådalen og lade det
smelte sammen med sognekirken.
Ombygningen indebar både praktiske og mere
æstetisk motiverede tiltag. Hvad angår det førstnævnte, iværksattes en forhøjelse af den lavstammede kirkes mure for at muliggøre anbringelsen
af et pulpitur til nonnerne, hvorfra de kunne
overvære gudstjenesten. Forhøjelsen, der indebar

66
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Fig. 18. Opstalt af langhusets nordmur med angivelse af diverse bygningsspor og søgegrøfter, jf. fig. 5.1:300. Målt af
Henrik Græbe og tegnet af Torben Hjelm 1981. – Aufriss der Nordmauer des Langhauses mit Angabe diverser Bauspuren
und Suchgräben.

fjernelse af den oprindelige gesims på nær et rulskifte, er muret af røde munkesten i munkeskifte
og omfatter 14 skifter (ca. 125 cm) over rulskiftet.
De oprindelige taggavle må også være ændret og
har muligvis fået de †kamtakker(?), som ses på
Resens tegning (jf. fig. 4).
De senere nedrevne klosterbygninger (s. 1031)
opførtes ved kirkens nordside, og af disse var
vestfløjen bygget op til kirken for herved at give
nonnerne mulighed for direkte adgang fra deres
bolig til pulpituret. Den blændede overdør tegner
sig udvendigt som en ca. 65 cm bred åbning, der

er sekundært indsat i den ældre kirkes murværk,
idet dens nu borttagne stik har siddet i højde
med gesimsens rulskifte. Indvendig blev døren
fremdraget 1965 og viser en slank, 205×94 cm,
falset åbning, hvis tærskel viste tydelige slidspor
(fig. 17b).
Klosterets vestfløj må som beskrevet være bygget op mod kirkens nordmur, hvorved kirkens
oprindelige norddør har forbundet kirken med
vestfløjens underetage – en ændring, som kan
have motiveret den beskrevne indsnævring af
døråbningen (s. 1035).

Fig. 19-20. 19. Fundament til †støttepille ved langhusets nordside mellem 1. og 2. fag, jf. fig. 18 (s. 1047). 20. Fundamentrester ud for langhusets nordvestre hjørne, jf. fig. 18 (s. 1031). Foto Henrik Græbe 1981. – 19. Fundament für
†Stützpfeiler an der Nordseite des Langhauses zwischen erstem und zweitem Joch. 20. Fundamentreste an der nordwestlichen
Ecke des Langhauses.
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Fig. 21. Udmurede bjælkehuller til †nonnepulpitur i
nordsiden af langhusets 5. fag (s. 1043). Foto Morten
Aaman Sørensen 1966. – Balkenlöcher für †Nonnenem
pore im fünften Joch der Nordseite des Langhauses.

Kirkens forhøjelse har ikke blot skullet tjene
til indretning af et nonnepulpitur, men har også
muliggjort opførelse af hvælv og ændring af kirkerummets belysning. Tre af skibets vinduer, et
blændet i nord (fig. 23) samt sydsidens to vestligste (fig. 15), kan efter form og placering henføres
til den senmiddelalderlige ombygning. Åbningerne er hugget ind i den gamle kirkes murværk,
mens vangernes øverste skifter samt stikket er i
forbandt med forhøjelsen. Stikkene, som bærer
præg af gentagne reparationer, fremtræder udvendig som trykkede spidsbuer, mens de indre
åbninger er fladbuede. Det gælder også det blændede nordvindue, hvis omrids sporedes 1965.
Endelig skal nævnes, at man 1965 påviste mulige
omrids af to små fladbuede vinduer i skibets vestvæg, som muligvis kan være indsat til belysning
af nonnepulpituret.
Indre. Nonnepulpituret har først og fremmest
efterladt sig spor i den omtalte overdør og de
mulige vinduer i vest. Der har utvivlsomt været
tale om en tømret indretning, og de 1965 påviste udmuringer i nordvæggen (jf. fig. 21) kan
stamme fra bærebjælkerne.
Et mere detaljeret billede giver bevarede levn af
†hvælvene, som fjernedes 1635 efter kirkens brand
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1630 (s. 1047). Således viser de bevarede vægpiller med simple retkantede kragbånd, at rummet
opdeltes i fem hvælvfag, hvis højde tilsynladende
har varieret. Bl.a. har man i det østligste korfag
respekteret de gamle vinduer, hvilket særlig tydeligt fremgår af den kalkmalede bygningsindskrift
på nordvæggens skjoldbuefelt (s. 1052), som har
ladet vinduesåbningen stå fri. Også sydvæggens
to vinduer har ifølge en kalkmalet markering af
skjoldbuen fortsat stået åbne efter hvælvslagningen, mens præstedøren blev dækket af hvælvpillen indvendig og udvendig af kapellets østmur.
De fire øvrige hvælv, har ikke på samme måde
som korhvælvet efterladt sig spor. Hvælvene har
antagelig været højere for at respektere nonnepulpituret og arkaden til det kapel (s. 1044), som
muligvis rejstes samtidig med ombygningen. Også de nye vinduer tyder på en højdeforskel.
To rektangulære gemmenicher, som sidder højere
end de oprindelige kan være samtidige med ombygningen. Den ene, i korets nordvæg, påvistes
1966 og blændedes atter, mens den anden i fjerde
fags sydvæg endnu ses; den måler 85×43 cm og
er 12 cm dyb.

Fig. 22. Ældre gulv og halvcirkulært trin (s. 1048) ud
for blændet, sekundær †dør i nordsiden af langhusets
2. fag (s. 1049). Foto Morten Aaman Sørensen 1966.
– Älterer Fußboden und halbzirkuläre Stufe zu verblende
ter, sekundärer †Tür in dem zweiten Joch der Nordseite des
Langhauses.
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Fig. 23. Blændet †vindue på langhusets nordside, indsat
ved kirkens ombygning 1486-92, jf. fig. 18 (s. 1043).
Foto Hugo Johannsen 2008. – Verblendetes †Fenster an
der Nordseite des Langhauses.

Søndre korsarm. Tilbygningen ved kirkens sydside er antagelig opført samtidig med eller kort tid
efter kirkens ombygning, muligvis som gravkapel for klostrets forstander, jf. gravsten over Palle
Juel († før 1516). Tilbygningen, som respekterer
hvælvslagningen i langhuset, er opført af røde
munkesten og har støttepiller ved gavlens hjørner.
Den fremtræder, navnlig i det ydre stærkt præget
af senere reparationer med nye skalmure. Taggavlen har været fremhævet af fem højblændinger,
hvis afdækning er forsvundet ved en nedskæring
af gavlkammene, der kan have haft takker eller
tinder. En fladbuet åbning i den midterste blænding står med tre rækker smååbninger, svarende
til kantstillede mursten.
	Indvendig i østvæggen ses en fladbuet niche
med smigede vanger, som nu er eneste synlige
levn af et oprindeligt vindue. Et formentligt til-

svarende vindue i sydgavlen er slugt af den nuværende, eftermiddelalderlige åbning, mens vangerne af et højt, smalt vindue i vestvæggen påvistes
1966. Den nuværende retkantede dør i vestvæggen nord herfor er af nyere dato, men et fladbuet
stik, som tidligere kunne iagttages over døren, antyder, at en døråbning på dette sted havde eksisteret længe.
Det indre, som forbindes med skibet af en
rundbuet arkade, dækkes af et samtidigt hvælv
med halvstensribber, hvilende på forlæg i væggene; i sviklerne ses spygat, og på oversiden helstens brede overribber på fladen.
To gemmenicher åbner sig på hver sin side
af det sydvestre hjørne. Den søndre måler i åbningen 55×35 cm og er 55 cm dyb, den vestre
40×30 cm og i dybden 38 cm. De er begge lavtsiddende med oversiden hhv. ca. 90 og 62 cm
over nuværende stolegulv.
Tårnet er opført 1928-29 efter tegninger af arkitekt Kristian Jensen, Holstebro (fig. 25).31 Materialet er røde sten lagt i munkeskifte, og murene
hæver sig over en synlig markstenssyld. Vinduer
og glamhuller er fladbuede. Den spidsbuede og
falsede indgangsportal i vest har vanger af rundede sten i pagt med middelalderkirkens oprindelige norddør og vinduer. Arkitekten har ligeledes
tegnet de øst-vestvendte taggavles blændinger
med udgangspunkt i kapellets gavl.
Tårnet er opført med kælder til et samtidigt
installeret varmeværk, som er tilgængeligt ad en
trappenedgang langs nordsiden.Tårnrummet, der
fungerer som våbenhus, er hvælvet, og adgangen
til de øvre stokværk sker derfor fra pulpituret
over skibets loft via den gamle klokkeåbning.
†Våbenhus. Tårnets opførelse betød sløjfning
af et våbenhus, som tidligst nævnes 1791, da det
manglede loft.48 Tilbygningen, som kendes fra
ældre fotografier og en opmåling forud for tårnets opførelse (jf. fig. 11, 28), var opført af teglsten, lagt i krydsskifte og stod i blank mur med
teglhængt sadeltag. Ifølge fotografierne var materialet store sten, bortset fra taggavlen, hvis sten af
mindre størrelse antyder en fornyelse. Adgangen
skete gennem en bred, retkantet dør i sydsiden.
1843 fik tilbygningen loft,49 og 1853 fremsattes
ønske om et vindue i nord.36
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Fig. 24. Korsarm, set fra langhuset (s. 1044). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kreuzarm vom Langhauses aus gesehen.
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Fig. 25. Planer, facader og snit til projekteret tårn (s. 1044). 1:300. Kristian Jensen 1928. – Grundrisse, Fassaden und
Schnitte über dem projektierten Turm.

Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse. I
præsteindberetningen 1766 siges det, at kirken
før klosterbranden 1630 havde et tårn, men siden intet fik.50 Det er mest sandsynligt, at dette
har været en †tagrytter, som ikke genopførtes
efter beskadigelserne ved branden, men i stedet
afløstes af et klokkehus på kirkegården (s. 1030).
I de udførlige regnskaber, som er bevaret fra tiden mellem 1584 og 1641,33 anføres 1597 udgift
til to murermestre, som foruden reparationer på
kirkens vestgavl og sydside ‘eftermurede to store
huller på den vestre ende af tårnet, som klokken hængte i’. Gentagne reparationer og forbrug

af tømmer på ‘klokkehuset’ er registreret 1604,
1610 og 1613, da man reparerede dets ‘tække’
med brædder. 1615 blæste klokken endog ned
herfra! Tilsyneladende har man i første omgang
repareret klokkeophænget efter branden 1630,
da en tømrer reparerede klokkeværket. Det er
vanskeligt at afgøre, hvorvidt der fortsat var tale
om en tagrytter eller et fritstående klokkehus,
da tømrerne 1639 ‘bebandt’ klokkehuset med
det gamle tømmer, der blev nedtaget af kirken.
Forud for opførelsen af det nuværende tårn hang
klokken i et rundbuet glamhul i vestre taggavl (jf.
fig. 11, 28). Det er uvist, hvornår selve åbningen
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Fig. 26. Langhusets nordside, set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordseite des Langhauses aus Nordwest.

er indsat, men den kan være ældre end selve ophængningen af klokken.
1627-28 opførtes ved kirkens nordside tre støt
tepiller, af hvilke den ene er bevaret mellem 2.
og 3. hvælvfag, mens markstenssylden til den anden mellem 1. og 2. fag er påvist ved en prøvegravning 1981 (jf. fig. 19). Den 3. støttepille har
antagelig stået på grænsen mellem 3. og 4. fag.
Ifølge regnskaberne var murermesteren på kost i
14 dage, og materialerne bestod af kalk fra Daugbjerg, 2300 mursten, hvoraf de 1000 omtaltes
som ‘store’ indkøbt i Lemvig samt ‘store kamp til
grundvolden’.33
Branden 1630 og kirkens hovedistandsættelse. Klostret ødelagdes dette år af en brand, som også
bredte sig til kirken (s. 1027). Ødelæggelserne på
kirken har vel især begrænset sig til den vestlige
del, hvor klostrets vestfløj var sammenføjet med
kirken. Reparationerne umiddelbart efter branden omfattede således otte læs tømmer til spær,
murrem, hjørnebånd og lægter, som indkøb-

tes i Lemvig og Struer sammen med tagsten.33
Tømreren og hans medhjælper, der ‘ophuggede
tømmerværket på kirken efter som den var forbrændt’, var på kost hos kirkeværgen i 20 dage.
Selvom kirken blev nødtørftigt repareret efter
branden, har den alligevel givet stødet til en langt
mere omfattende istandsættelse af såvel bygning
som inventar. For bygningens vedkommende bestod den vigtigste ændring i nedtagning af hvæl
vene, som afløstes af et bjælkeloft. Baggrunden for
beslutningen kan næppe alene have været branden, men formentlig tillige manglende stabilitet i
det sekundært forhøjede murværk, jf. opførelsen
af støttepillerne på nordsiden kun få år tidligere.
	I regnskabet for 1635 anføres udgifterne til
såvel håndværkere som materialer. Således fortingedes med en murermester for nedtagning af
hvælvene, opmuring og reparation af murværk
samt oplægning af 26 bjælker af 16 alens længde
(ca. 10 m). Af disse skulle 22 lægges tværs over
kirken under loftet, to i kirkens østende, hvor de
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Fig. 27. Spor af oprindelig(?) vestdør i langhuset (s.
1036). Foto Morten Aaman Sørensen 1966. – Spur ei
ner ursprünglichen(?) Westtür im Langhaus.

fæstnedes med ankre for at hindre udskridning af
gavlen, og endelig de to sidste i gulvet ved alteret og kordøren. Han skulle også forhøje kirkens
gulv med anvendelse af hvælvenes mursten.
Han var sammen med en svend på kost i otte
uger og fire dage, og i de fem uger, som nedtagningen af hvælvene varede, betaltes en kalkslager;
endelig medvirkede to pligtskarle (d.e. fæstebønder) i hele perioden. Også tømreren fik betaling
for tilhugning og oplægning af bjælkerne foruden forskelligt arbejde med flytning og genopstilling af inventar (se altertavle, prædikestol, mv.).
	Materialerne omfattede foruden de nævnte
bjælker, som indkøbtes i Thisted, fem pund stangjern (købt i Lemvig) til smedning af 10 murankre
og 94 tønder kalk fra Daugbjerg og Mønsted.
	I regnskabet for 1636 opførtes endelig udgifter til to murermestre, som reparerede tagryggen,
flikkede murværket og kalkede kirkens indre.
Endvidere til snedkeren, som færdiggjorde det
nye loft med nagler og søm.
Nedtagningen af hvælvene omfattede kun kap
per og ribber, idet man lod vægpillerne blive
stående og tilmed forlængede dem op til de nye
loftsbjælker. Gulvet er hævet flere gange, og ved
en undersøgelse 1966 konstateredes et sekundært

gulv af store sten med rester af hvidtekalk (jf.
fig. 22 og s. 1048), som kan være genanvendt fra
hvælvene. Dog skal bemærkes, at kirkeværgen, da
regnskabet fra 1639 blev ‘hørt’, anmodedes om at
forklare, hvad der var blevet af de nedtagne sten
fra hvælvet, da han ellers selv hæftede for dem.
En række af stenene må dog være benyttet til de
omtalte forlængelser af vægpillerne.
Samme år nedtoges og nyopførtes muren på
kirkens sydside fra kirkedøren til vesthjørnet.
Denne skalmuring udførtes af to murere, som tillige hængte tagsten på nordsiden, hvor 12 fag nye
spær var blevet indsat af to tømrere.
De udførlige regnskaber fra 1584-1641 giver
et detaljeret billede af løbende istandsættelser. En
tilsvarende rig dokumentation er ikke bevaret for
senere tidsrum, men må især aflæses af selve murværket, jf. fig. 18 og 26. Dog skal nævnes, at murermester Nicolaus Henrich Rieman fra Skive
1730 bestiltes til at reparere kirkens tag og mure,
svarende til lignende arbejder i Fabjerg og Resen
(s.1099, 1140).51
Gulve. Gulvenes gangarealer er ved restaureringen 1966 lagt af gule klinker med fuge, mens der
i stolene og det hævede altergulv er ludbehandlede fyrretræsgulve. †Gulve. Ved restaureringen
1966 påvistes levn af oprindelige gulve, som i
langhusets vestende ud for norddøren lå ca. 70 cm
under det eksisterende.Ved en sekundær norddør
(se ndf.) sås et gulv af kvadratiske teglfliser (jf.
fig. 22) samt rester af en †muret prædikestolstrappe.
Inden for døren var muret et cirkelformet trin af
kantstillede munkesten, som muligvis er etableret i forbindelse med et nyt, højereliggende gulv.
Trinnet sås delvis dækket af yderligere et gulv af
munkesten på fladen. Der kan være tale om levn
af den gulvforhøjelse, som ønskedes 1635 efter
kirkens brand, og hvortil mureren skulle benytte
sten fra de samtidig nedtagne hvælv (s. 1048).33
Ved kirkens beskrivelse 1863 var gulvene af mursten, dog af træ foran alteret.31 O. 1900 fornyedes
gulvene, som fortsat var af mursten i gangarealerne og i koret af træ – sidstnævnte et materiale,
som nu også kom i stolestaderne.52
Døre. Hovedindgangen sker gennem tårnets
vestportal til tårnrummets våbenhus, som forbindes med langhuset ved en bred fladbuet dør.
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Fig. 28. Ydre, set fra sydvest. Foto Chr. Axel Jensen 1910. – Kirchenäußeres aus Südwest.

Herudover har korsarmen bevaret en vestdør,
som muligvis er oprindelig (s. 1044), men hvis
udvendige, vandrette stik stammer fra tilbygningens seneste skalmuring.
†Døre. Foruden langhusets to oprindelige, nu
blændede døre (s. 1035), spores yderligere tre
indgange. Således en mod syd, hvis indvendige,
fladbuede anslagsniche ses vis-a-vis nordvæggens dør. Udvendig (fig. 7, 13) er bevaret levn af
den østre vanges øvre skifter samt halvdelen af
et dobbelt, fladbuet stik, sammensat af rulskifte
under binderskifte. Det er tvivlsomt, om disse
detaljer, som præges af flikkerier, overhovedet er
oprindelige. Snarere er der tale om en reparation,
muligvis fra tiden omkring omdannelsen til klosterkirke. Over resterne af stikket er sekundært
indmuret et romansk tympanon (s. 1033), mens
selve åbningens omrids på nær de beskrevne detaljer er forsvundet ved gentagne skalmuringer.
Sekundær er med sikkerhed en lav dør i nordmurens andet fag. Dens vanger står delvis synlige

i det ydre (fig. 13, 18), og omridset af den indre,
kurvehanksbuede åbning påvistes 1966 (fig. 22).
Ved en prøvegravning 1981 konstateredes dørens
tærskelsten ca. 50 cm under brolægningen (jf. fig.
18). Muligvis er døren samtidig med indretningen til klosterkirke 1484-92 og tænkt som afløser
for korets oprindelige præstedør, der blændedes
ved hvælvslagningen og korsarmens opførelse.
1966 påvistes endelig søndre vange og ansatsen
til et fladbuet stik i langhusets vestvæg, syd for
den nuværende dør til våbenhuset.
Vinduer. Langhuset har fire vinduer mod syd
og mod nord fem, af hvilke de to er smååbninger
ved henholdsvis prædikestol og pulpitur. Udvendig veksler spidsbuer med flad- og kurvehanks
buede stik, mens afdækningen af indersidernes
smigede åbninger har fladbuet form. Af sydsidens,
som alle er højtsiddende, går de to vestligste med
spidsbuede stik tilbage til den senmiddelalderlige
ombygning og hvælvslagning (s. 1043). Korets
fladbuede, falsede vindue (fig. 16) er derimod ef-
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Fig.29a-g. *Tagpande og *formsten af tegl fra †nonnekloster (s. 1051). a. Tagpande. b. Halvsøjle. c. Hvælvribbe. d.-g. Profilsten fra muråbninger (døre eller
vinduer). 1:10. Målt af Hemming Klokker og tegnet
af Hugo Johannsen 2010. Lemvig Museum. – *Dach
pfanne und Formsteine aus Ziegel.

termiddelalderligt og først indsat efter tilmuring
af de to oprindelige vinduer,53 hvad enten dette
er sket nogen tid efter hvælvenes nedtagning
1636 eller på et tidligere tidspunkt i forbindelse
med en ændring af hvælvet. Det fladbuede stik
over vinduet lige vest for korskirken stammer antagelig også fra den eftermiddelalderlige istandsættelse i lighed med korskirkens sydvindue.
Nordsidens tre store vinduer er eftermiddelalderlige, men ikke nødvendigvis samtidige. De
sidder lavere end de vinduer, som indsattes i forbindelse med hvælvslagningen, hvis inddeling de
heller ikke respekterer, bl.a. fordi man har valgt
de oprindelige vinduers plads. Det lille vindue i
3. fag er muligvis indsat 1870, da man ønskede ‘et
lille vindue ved prædikestolen’,31 mens vinduet i
5. fag kan være det ‘nye vindue i højkirken ved
pulpituret’, som nævnes 1844.36 Samtlige vinduer
har sprossedelte trævinduer, som senest er fornyet
2008.
†Vinduer. Den oprindelige teglstenskirkes vinduer er beskrevet s. 1036, ligesom de nu blæn-

dede vinduer fra ombygningen til klosterkirke
(s. 1043).Ved istandsættelsen 1966 påvistes i vestvæggen vangerne til to små åbninger, som kan
stamme fra etableringen af nonnepulpituret.
Tagværker. Samtlige tagværker er nyere og af fyr.
For langhusets vedkommende er konstruktionen
hovedsagelig fra 1872, da man fornyede 22 fag
bjælker såvel som spær i fortsættelse af de syv
loftsbjælker med tilhørende ‘overtømmer’, som
var oplagt 1865.31
†Tagværker. 1593 betalte kirken for en større re
paration af tagene. I det udførlige regnskab opregnes indkøb og transport af tømmer fra Lemvig
samt betaling og fortæring til to ‘savmænd’, som
opskar tømmer, liggende på kirkegården; endvidere til de to tømrere, som huggede det til spær
og bånd.33
Tagbeklædning. Langhusets tagflader er af røde
maskintegl, mærket »Kæhler Korsør 1884«, mens
korsarmen står blyklædt og tårnet tækket med
røde vingetegl.
†Tagbeklædning. Blandingen af bly og tegl har
øjensynlig gammel hævd. Således arbejdede to
blymestre i forbindelse med den ovennævnte reparation 1593 ni dage med at støbe bly, og ni dage
med at lægge det op, mens to murermestre fik betaling for at oplægge tagsten på kirkens nordside
og noget på den søndre og den vestre side. De var
på kost i 66½ søgnedage og 14 helligdage, hvortil
kommer 94½ dages pligtarbejde for at tjene murermesteren og bryde tagsten ned af korskirken.33
Farveholdning. 1838 var kirken kalket, både udog indvendig;49 men senere i samme århundrede
er ydermurene afrensede på nær sokkel, gesims
og gavle samt nordsidens støttepille. Bjælkeloftet
maledes 1875 to gange med perlefarve og står
fortsat gråt.
Lys og varme. 1924 indlagdes elektrisk belysning.31 Opvarmningen sker med et oliefyret varmt
vandsanlæg, installeret 1966 i den eksisterende fyrkælder. †Opvarmning. 1887 bestiltes en kakkelovn
til opstilling ved østre vange af korsarmsarkaden
(jf. fig. 51).31 Den afløstes 1929 af en kalorifere,
opstillet i en fyrkælder med tilhørende brændselsrum og varmekanal under det samtidig opførte tårn (jf. fig. 25).31 – Kirken omgives af et
pikstensbrolagt fortov.

Gudum kirke

1051

Fig. 30. Luftfoto af kirken og Gudumkloster set fra sydvest med arkæologisk udgravning i forgrunden til højre. Foto
Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme von Kirche und Gudumkloster mit archäologischer Ausgrabung im Vordergrund rechts.

†nonnekloster
I ådalen vest for Klostermøllen er man fra tid til
anden stødt på levninger af det 1484 nedlagte
og flyttede benediktinernonnekloster (s. 1025),
ligesom der er taget initiativ til at undersøge lokaliteten arkæologisk.54 1957 fremkom i forbindelse med dræningsarbejder efter nedlæggelse
af den opstemmede mølledam en række levn af
munkestensmurværk, nedrammede egestammer
fra pilotering samt brolægning. Der blev dog ik
ke gennemført nogen arkæologisk undersøgelse,
men en række løsfund (bl.a. tilhugne granitsten
og formsten af tegl) i den opkastede jord fra
dræningskanalerne indsamledes, for teglstenenes
vedkommende af læge Freddy Christensen, Gudum, og indleveredes til Lemvig Museum.55 En

mere systematisk undersøgelse er 2010 indledt af
Holstebro Museum, som har påvist bygningsrester i ådalen, sydvest for kirken (jf. fig. 30).
Klostret, som eksisterede 1268, kan have omfattet en kirke af granitkvadre. Hvorvidt det iagttagne munkestensmurværk hidrørte fra denne
eller fra selve klostret, kan dog ikke afgøres på det
foreliggende grundlag, men de meget kultiverede formsten, som kendes tilsvarende i købstædernes højgotiske kirkebyggeri fra slutningen af
1200-tallet og op gennem det følgende århundrede, viser, at klosterkomplekset har omfattet
hvælvede rum og rigt profilerede muråbninger,
udført af murere, som ikke var lokale.
*Formsten (fig. 29). Samlingen omfatter foruden
ribbesten og fire forskellige typer af profilsten en tagpande.56 Lemvig Museum (inv.nr. 0146x0001-11).
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Fig. 31. Kalkmalet bygningsindskrift, 1492, på korets nordmur (s. 1052). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Gemalte Bauinschrift, 1492, an der Nordmauer des Chores.

Kalkmalerier
I forbindelse med altertavlens renovering (s. 1059)
afdækkedes 1910 en kalkmalet bygningsindskrift
på korets nordvæg. Indskriften blev foreløbigt restaureret 1911 af Niels Termansen, idet en fornyet istandsættelse med en supplerende tydning af
teksten gennemførtes 1914 af Johannes Malling i
samarbejde med Chr. Axel Jensen, Nationalmuseet. På grund af pudslagets delvise ødelæggelser,
forårsaget af et rustent jernanker, blev indskriften
nyistandsat 1998 af Hans Chr. Frederiksen.57
Som optakt til kirkens hovedistandsættelse fo
retog Nationalmuseet 1966 endvidere en række
bygningsundersøgelser. Ved denne lejlighed fremkom spor af i alt tre †kalkmalerier, hhv. på den østlige fals af arkaden ind mod søndre korsarm og på
nordvæggen, dels under vinduet i skibets andet fag,
dels omkring prædikestolen.Yderligere registreredes en rødfarvning af sokkelpartiet på både skibets
nord- og sydvæg. Kalkmalerierne blev dog ikke
nærmere beskrevet og er sidenhen overhvidtet.58
Bygningsindskrift (fig. 31), 1492. Femlinjet indskrift i sorte gotiske minuskler med skilletegn i
gulligrødt. Indskriften, hvis enkelte typer lige-

som en række vandrette hjælpelinjer er indridset i kalken endnu før dennes afhærdning, udfylder skjoldbuefeltet under et ældre, lavtsiddende
†hvælv (s. 1043). Overgangen til hvælvet er markeret med en simpel mønsterbort med gulrøde,
sortrandede prikker i et rammeværk af tilsvarende
farve; øverst anedes enkelte †planteslyng, ligesom
der ved den seneste istandsættelse konstateredes
spor af rød farve under den eksisterende udsmykning, muligvis rester af en ældre †bemaling.59
	Indskriften, der har store lakuner, navnlig i anden og fjerde linje, er for de to nederste linjers
vedkommende malet uden om et tilmuret vindue
(s. 1038). Teksten er i de tre øverste linjer anført
på latin, mens de to nedre står på dansk; supplerede bogstaver er for hovedpartens vedkommende
angivet med en sort kontur, inden for hvilken
ses en skravering: »[Ann]o d(omi)ni m[o] cdxco
s(e)c(un)do co(m)p[letu]m/ ……. m[?] istud in
vigil(ia) [s(an)c(t)]i thome/ .. … …. ip(s)e rev(e)
[r][e)ndu(s) ep(iscop)us …… ha[rtvic]/… r t[?]
ø… ...ge elene h[i]uf/ [velsd]otter [pr]io[ris]s[e]
[y] guto[m] …..« (I det Herrens år 1492 på Skt.
Thomas aften (20. december) er dette (værk/
udsmykning?) fuldført(.) Selve den ærværdige
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biskop (i Ribe Hr.) Hartvig (Juel) …. … Elene
(Ellen) Hjulsdatter priorisse i Gudum (Kloster)).
Bygningsindskriften refererer med al sandsyn
lighed til tidspunktet for afslutningen af en større
ombygning eller udsmykning af den tidligere
sognekirke, iværksat efter dennes inkorporering i
nonneklostret 1484 (se s. 1025 og 1041). Arbejdet foregik, mens Hartvig Juel, der aktivt støttede klostrets reformering, beklædte bispestolen
i Ribe (1488-1500). En fremtrædende aktør
var desuden priorissen, Elene Hjulsdatter (Ellen
Hjulsdatter/Jensdatter Hjul) (-1492-1531-), og
tilsyneladende endnu en person, nævnt før hende i indskriften, muligvis broderen Tøger Jensen
Hjul, der på hendes vegne 1497 formidlede en
ejendomstransaktion til klostret.60 Af samtidige
eller lidt ældre paralleller til bygningsindskriften,
dog affattet enten helt på latin eller dansk, kan
nævnes eksempler i †Holstebro (1468, s. 209),
Nordby (Samsø Hrd., Holbæk Amt, 1494, jf. DK
Holbæk 2765), i Astrup (Ning Hrd., Århus Amt,
1511, jf. DK Århus 2348), i Horne (Øster Horne
Hrd., Ribe Amt, 1517, jf. DK Ribe 517) og i Ribe
Domkirke (før 1531, jf. DK Ribe 312).
†Kalkmalerier. 1) Antagelig samtidig med det
bevarede. En mønstret rammebort, ganske svarende til den ovennævnte, fandtes på korets sydvæg. 2) (Fig. 33), antagelig senmiddelalderligt.

Fig. 32. Fragmenter af †eftermiddelalderlig tekstildekoration omkring prædikestolen (s. 1053). Foto Morten Aaman Sørensen 1966. – Fragmente einer †nachmit
telalterlichen Textildekoration an der Kanzel.
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Fig. 33. Fragment af †kalkmaleri, antagelig senmiddelalderligt, med våbenskjold på østvangen af søndre
korsarms arkade (s. 1053). Foto Morten Aaman Sørensen 1966. – Fragment von †Kalkgemälde, vermutlich
spätmittelalterlich, mit Waffenschild an der Ostseite des Ar
kadebogens des südlichen Kreuzarmes.

Fragmenter af et våbenskjold, indrammet af en
dobbelt konturstreg og muligvis kronet af et
hjelmklæde, afdækkedes 1966 på østvangen af arkadebuen til søndre korsarmskapel. Som skjoldfigur var tilsyneladende gengivet et hjul med seks
eger, en mulig henvisning til den lokale lavadelsslægt, Hjul, der i første række var repræsenteret
af ovennævnte priorisse, Ellen Hjulsdatter.61 Det
sidste kunne underbygge en formodning om,
at kapellets opførelse tilhørte samme byggefase
som sognekirkens ombygning 1484-92 (s. 1041).
Kapellet vides tidligst (før 1516) benyttet som
gravkapel for Palle Juel, der dog tilhørte StjerneJuelslægten (jf. gravsten nr. 1).62 Om Hjulslægtens
begravelser vides intet nærmere. 3) (Fig. 66), antagelig senmiddelalderligt. På nordvæggen anedes
under vinduet i andet fag en stående skikkelse,
tilsyneladende en kvinde (måske en helgeninde)
med langt løsthængende hår og klædning med
vandret halsudskæring, hvorover sås en kæde eller
et bånd fra en kappe. 4) (Fig. 32), eftermiddelalderligt. Omkring prædikestolen registreredes
1966 på nordvæggen et skyggemaleri, der imiterede ophængte draperier; tekstildekorationen var
markeret med en bred gul konturlinje, inden for
hvilken noteredes en rødfarvning, jf. også ovf.
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Inventar
Oversigt. Den romanske døbefont af områdets vanlige
bægerbladstype udgør kirkens ældste inventargenstand
og stammer antagelig fra den oprindelige sognekirke
(s. 1032). En fragmentarisk bevaret krucifiksfigur fra
1450-75 vidner formentlig, ligesom et antal gemmenicher og en siddeniche i sydvæggen, om korets
møblering og liturgiske brug endnu før klostertiden
og antyder for de sidstnævntes vedkommende samtidig, at kirken allerede før 1484 havde et større præsteskab, hvilket i sig selv synes et ualmindeligt træk for
en almindelig sognekirke, jf. s. 1040. De indirekte spor
efter et pulpitur af træ i kirkens vestende afspejler dog
utvetydigt den senere tilstedeværelse af klostrets nonner (s. 1043). På samme måde minder våbenskjoldet
for Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503) på den 1557
omdannede alterkalk om dennes velgerninger over for
det reformerede nonnekloster.
Fra de første årtier efter reformationen er bevaret
kirkens klokke, udført 1553 af den nordjyske klokkestøber Peter Lauridsen, samt altersølvet, skænket 1557
eller som nævnt omdannet fra det ældre sæt af Malte
Jensen Sehested til (Nørre) Holmgård og Sophie Bille,
der en tid residerede på Gudumkloster; parrets hovedkirke med deres slægtsbegravelser var dog Møborg
Kirke (s. 931). Genstandene skånedes imidlertid ved
klostrets og kirkens brand 1630 (s. 1030) ligesom alterstagerne, skænket 1615 af kirkeværgen Peter Skriver
(jf. s. 1062) og kirkens renæssanceprædikestol, en donation 1621-22 fra landsdommer Gunde Lange og hustruen Anne Krabbe. Til gengæld vidner anskaffelsen
1640 af den fornemme billedrige altertavle om kirkens
renovering i Erik Juels embedstid.
Blandt kirkeejerne i 1700-tallet har navnlig Jens
Wandborg de Stiernhielm sat sig spor, således som det
i dag i første række fremgår af vestpulpituret fra 1767,
der bemaledes i rokokostil med venetiansk inspirerede
scener fra Det Gamle og Nye Testamente, alt i lighed
med udsmykningerne i Nørlem Kirke (s. 625) udført af
godsejerens ‘hofmaler’, W. Ellermann; også den samtidige opmaling af prædikestolens evangelistbilleder skyldes samme. 1768 lod de Stiernhielm yderligere altersølvet omstøbe af Holstebromesteren Joachim Weller.
1800-tallet har navnlig præget kirkerummet med
mindre inventaranskaffelser. Heriblandt skal nævnes
sygesæt (1. halvdel af 1800-tallet), dåbsfad (o. 1850),
oblatæske og †alterskranke (begge 1879, idet skrankens balustre er genbrugt i den nuværende skranke),
hvortil kommer ny stolestader (1887). Også i det sidste århundrede er kirken blevet nyudstyret, bl.a. med
en syvstage (1924), en alterkande (1934) og et orgel
Fig. 34. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2009. – Kircheninneres gegen West.
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(1952) samt et antal belysningslegemer, hidrørende fra
restaureringen 1966-71.
Farvesætning og istandsættelser. Farveholdningen i kirkens indre er i dag præget af restaureringer, gennemført
hhv. 1966-71 og 1993-94. I forbindelse med den sidstnævnte blev altertavle, prædikestol og krucifiks renoveret, de to førstnævnte genstande dog med udgangspunkt i de gennemgribende istandsættelser 1910 (ved
Niels Termansen) og 1920 (ved Peter Kr. Andersen).
Selvom kun sparsomme konkrete spor er bevaret,
må man formode, at der i ældre tid er gennemført
flere gennemgribende forandringer af møbleringen,
navnlig i 1400-tallets slutning, da kirken blev overtaget
af klostergejstligheden, efter 1536 i forbindelse med
reformationen og klostrets nedlæggelse, samt senest i
kølvandet på branden 1630. Under Erik Juel anskaffedes 1635-36 både en †herskabsstol og en †skriftestol,
mens Laurids Below, der særligt skulle have forskønnet kirken (jf. s. 1027), kun vides at have skænket en
†messehagel. De Stiernhielms store renovering 1767
er fremhævet i Danske Atlas, der ikke blot omtaler opsætningen af det endnu bevarede pulpitur, men også
fremhæver en fornyelse af stolestaderne, præste- og
degnestolen samt en nystaffering af altertavlen, ‘som er
af hvidt marmor’ og prædikestolen med ny forgyldning
og maling.63 Et biprodukt af den gennemgribende
istandsættelse var etableringen af en stolestadeprotokol,
der giver et interessant indblik i den sociale topografi i
kirken, hvor gårdmændene (og deres hustruer) var placeret efter størrelsen af »deres Gaardes Contribuerede
Hartkorn«.64 Gudum Kirke må derfor til fulde have
levet op til vurderingen 1791-92, da den betegnedes
som værende i god og forsvarlig stand.48 1845 gennemførtes en staffering af både prædikestol, alterskranke og samtlige stole, jf. også Fabjerg (s. 1105).49 Denne
erstattedes siden, formentlig i århundredets sidste fjerdedel, af den vanlige egetræsbemaling. I forbindelse
med kirkens overgang til selveje gennemførtes 192829 en hovedrestaurering, da bl.a. korgulvet hævedes,
fonten placeredes midt for alteret, og prædikestolen
sænkedes, mens samtlige stolestader og alterskranken
blev opmalet på ny.

Et nyere teglmuret alterbord, vel fra restaureringen
1966-71, måler 102 cm i højden, 84 cm i bredden og 167 cm i længden; afstanden fra østvæggen
er 135 cm. †Alterbordspaneler. 1612 betaltes for træ
til paneler for alterfoden og ‘til fornævnte alter’;
den førstnævnte post, der også omfattede snedkerens arbejdsløn, hentyder antagelig til en panelbeklædning af bordet.33 1620-21 blev alteret ‘neden
om’ malet, muligvis netop bordets panelværk. En
snedkeristandsættelse 1641 af et »fodtrod« for alteret og efterfølgende nymaling af alteret kan ligele-
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des referere hertil (jf. også s. 1059).33 Bordet blev
med tilhørende bræddebeklædning 1879 flyttet
1¾ alen (ca. 1 meter) ud fra væggen. 1897 erstattedes panelbeklædningen med cement.31
Alterklæde. Moderne, af groftvævet teglrødt lær
red med baner i blå og turkise nuancer. Alterdug,
nyere, af lærred med kniplingsbort smykket med
cirkelkors. †Alterklæder. 1584-85 betaltes for syning af et nyt alterklæde. 1593 aflønnedes ‘et
kvindfolk’, som syede og ‘skar’ dette i fire dage.
Klædet underforedes 1600. 1607 omsyedes en
gammel messeskjorte til et alterklæde (eller vel
snarere til en alterdug).33 Et rødt klæde med
guldbroderet kors er omtalt 1863,31 måske identisk med det, der anbefaledes anskaffet allerede
1841.49 Erstattet 1879 med klæde af silkefløjl
med kors og kantbesætning af guldgaloner; klædet fornyedes 1887 (jf. fig. 51), 1910 og 1951.31
†Alterdug. 1589 indkøbtes seks alen lærred til alteret, vel til en dug.33 Jf. også ovf.
Altertavle (fig. 35-37), med skåret årstal 1640 på
topvingerne, tilskrevet mesteren for altertavlerne
i Asmild (Nørlyng Hrd.,Viborg Amt), Sall (Houlbjerg Hrd., Viborg Amt) og Hee (Hind Hrd.)
samt prædikestolen i Skjern (s. 554).65
Den kvalitetsprægede altertavle er arkitektonisk
opbygget med et tredelt storstykke med sidevinger, placeret på et lavt fodstykke; over krongesimsen er topstykke med sidevinger og øvre afslutning i form af en topgavl. Storstykkets tre felter
er indrammet af joniske søjler med prydbælter,
smykket med beslagværksornamentik. Midtfeltet
gengiver Nadveren, indsat i et interiør, hvis bagvæg viser to søjleindrammede og billedsmykkede
arkader, hhv. med Kundskabens Træ, omslynget
af slangen, og Lovens Tavler, delvist dækket af et
draperi. Centralt under den midterste søjle og
foran et ophængt klæde troner Kristus med markeret stråleglorie ved nadverbordet. Han holder
kalken i højre hånd og har den diminutive Johannes ved venstre side. Omkring bordet sidder eller
står de øvrige apostle, idet Judas forrest tv. klart
er markeret med sin pengepung. Sidefelterne har
muslingeskalsnicher med evangelisterne Mattæus
(tv.) og Markus (th.). Sidevingerne har rundbuede nicher, hvori står apostelfyrsterne Peter med
nøgle (tv.) og Paulus med sværd (th.); fantasifulde

rulleværkskartoucher med kerub- og maskehoveder samt volutoprullet bladværk med dukatmønster, frugtklaser og enkelte bruskformede led
indrammer nicherne.
Fodstykket har tekstfelter mellem løvehovedog beslagværkssmykkede postamentfremspring;
de tilhørende sidevinger er smykket med kartoucher, med enkelte bruskværksdetaljer. Kronlisten er tredelt med tekstfelter mellem prydkonsoller, dekoreret med diadem- og kerubhoveder.66
Topfeltet, indrammet af dydehermer (Troen med
kors tv. over for Retfærdigheden med sværd og
vægt th.), viser i midten Korsfæstelsen foran et
prospekt af Jerusalem (fig. 36). Kristus hænger
med flagrende lændeklæde på det centralt placerede kors, flankeret af de to røvere. Under korset
står tv. Longinus med lansen, ved korsfoden knæler Maria Magdalene, mens Maria og Johannes
ses th. Sidefelterne har muslingeskalsnicher med
siddende evangelister: Lukas med oksen (tv.) og
Johannes med ørnen (th.). Sidevingernes rulleværkskartoucher omslutter tv. »Anno« og th.
»1640«, skåret i relief.Yderst på krongesimsen var
tidligere (før 1910) placeret to småengle, svarende til de ovennævnte eksempler. Heraf er endnu
bevaret hoved og krop af en *engel, formentlig
fra venstre side; 30 cm høj, i Nationalmuseet (inv.
nr. D 7833).67 Den segmentformede topgavl, der
øverst afsluttes af et kuglespir, flankeres af engle,
vel oprindelig med lidelsesredskaber. Topstykket
viser Opstandelsen. Kristus står med korsstav og
oprakt, velsignende højre hånd på kisten, omgivet af fem forskrækkede soldater.
Altertavlens brogede staffering er i hovedtræk en
rekonstruktion af den oprindelige bemaling på
kridtgrund, der blev fremdraget under en senere
egetræsstaffering og siden nyopmalet 1910 af Niels
Termansen. Farveskalaen spænder fra hvidt, blåt,
grønt, karnationsfarver og rødt til brunt, gråt og
sort. De arkitektoniske led er til dels med marmoFig. 35. Alterparti med altertavle, 1640, tilskrevet billedskæreren Lauritz Jensen (s. 1056) og nyere alterbord
med tilhørende alterklæde (s. 1055-56). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Teil des Altars mit Altarbild, 1640,
Meister Lauritz Jensen zugeschrieben und neuerer Altartisch
mit zugehörigem Altarbehang.

Gudum kirke

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 36. Korsfæstelsen. Detalje af altertavle, 1640 (s. 1056). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kreuzigung. Detail von
Altarbild, 1640.

rering. Forgyldning og forsølvning med lasering af
enkelte grønne og røde led forhøjer det livlige helhedsindtryk. En række frakturindskrifter i gyldent
på sort grund ses på tavlen. På fodstykket ses: »Saa
elskte Gud Verden, at hand gaff sin enbaarne søn,/
paa det at alle de som tro paa hannem, icke skulle
fortabis,/ men haffue det evige liff. IOH,3 (Joh.
3,16)«; under storstykkets evangelister står med
versaler: »S:Matthæus« og »S:Marcus«; på hovedgesimsen er: »Jesu Christi/ Guds Søns Blod, giør
oss Rene, af/ alle Synder. IOH.1 (1 Joh. 1,17)« og
over topstykket: »Jeg er Opstandelsen og Liffuet,
IOHAN.XI (Joh. 11,25)«. Endelig ses på Lovens
Tavler følgende indskrift, ligeledes med gylden
fraktur på sort grund: »Du/ Skallt Elsce Her(ren)/
din Gud/ Af gandske Hierte,/ Aff ganske/ siel oc
all mact/ Oc Din næste/ som Dig sielff«.
Allerede Chr. Axel Jensen knyttede 1911 altertavlerne i Gudum og Hee (1635) sammen
med tavlen i Asmild (1625) og henførte alle tre

til en snedker, der atter var influeret af den 1902
brændte altertavle i Ålborg Vor Frue Kirke (udført 1619-23 af Claus Lauritzen).68 Tilskrivningen blev 1984 udbygget af Merete Bergild og Jens
Jensen (Bergild), der til gruppen yderligere knyttede altertavlen i Sall (formentlig udført 1626).69
Også prædikestolen i Skjern (1627, s. 554) er tilskrevet mesteren, der forsøgsvis er identificeret
med billedskæreren Lauritz Jensen fra Viborg.70
Den arkitektoniske opbygning og motivindholdet i de nævnte altertavler er nært beslægtet med
eksemplet i Gudum, selvom flere enkeltheder varierer, både i figurstil og i udformningen af de
enkelte temaer. Med sine mere spinkle figurer,
Nadverrelieffets to billedarkader og topstykkets
siddende evangelistfigurer er Gudumtavlen nærmest beslægtet med Heealteret; motivet med de
stående småengle på hovedgsimsen genfindes dog
ikke her, men ses i Asmild og Sall. I modsætning
til Gudum er de tre øvrige tavlers stiftere klart

Gudum kirke

fremhævet, både med indskrifter og heraldik (i
Asmild og Hee, landsdommer og lensmand ved
Asmild Kloster, Niels Krag og hustruen Jytte Høeg og for Sall, lensmand ved Skanderborg Slot,
Laurids Ebbesen og hustruen Ellen Andersdatter
Gjøe); jf. også markeringen af kirkeværgen Erik
Pedersens navn på Skjernprædikestolen.
Alterets udførelse 1640 synes ikke nærmere belyst i regnskaberne; en mindre udgift på 6 daler
1641 for at forny og forbedre alteret (og prædikestolen) med ny maling behøver således ikke nødvendigvis at referere til den nyskårne altertavle,
men kan lige så vel hentyde til en istandsættelse
ved alterbordet eller -podiet.71 Ud fra tavsheden i
kirkeregnskaberne om udgifter i forbindelse med
tavlens anskaffelse var det nærliggende at slutte,
at netop dette hovedstykke var en donation fra
lensmanden på Gudumkloster landsdommer
Erik Juel (jf. s 1027), om end der savnes udskårne
eller malede hentydninger hertil i form af indskrifter, initialer eller våbenskjolde. 1769 omtaltes
tavlen som ‘smuk’ i Danske Atlas og som værende
af hvid marmor(!), hvilket dog var resultatet af
en opstaffering og forgyldning, bekostet af kirkeejeren, Jens Wandborg de Stiernhielm (jf. også
prædikestol og pulpitur).63 1871 anbefaledes altertavlens dele adskilt og samlet på ny. Tavlen
nystafferedes og forgyldtes 1876, mens en nedfalden figur (antagelig den ovennævnte *engel)
1902 blev genopsat.31 1909 blev altertavlen, der
på daværende tidspunkt var dækket af ‘en grim
egemaling’ og forgyldning, beskrevet af Niels
Termansen som optakt til restaureringen det
følgende år. Ved denne lejlighed foretoges flere
snedkermæssige supplementer, både af figurer
og rammeværk;72 samtidig søgtes den oprindelige bemaling genfremstillet på grundlag af ældre
farvespor på kridtgrund. En fornyet undersøgelse
af altertavlen, foretaget af Mogens Larsen og E.
Rosing Holm 1985-86, udmøntedes 1994 i en
nyrestaurering, omfattende en udbedring af mindre udtørringsskader og en stabilisering, såvel af
en række snedkersamlinger, som af stafferingen.73
†Altertavler. 1495 omtaltes en ‘St. Annæ Tavl’
på kirkens alter, der var viet Skt. Laurentius
(højalteret eller måske snarere et sidealter, muligvis i søndre korsarmskapel, jf. s. 1044). Dette
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har formentlig været en senmidddelalderlig altertavle med en fremstilling af Anna Selvtredje
(jf. s. 1028).74 Regnskabsudgifter 1612 til træ
og snedkerarbejde til ‘førnævnte alter’ kan mht.
sidstnævnte post hentyde til en istandsættelse af
kirkens ældre altertavle; det er dog uvist, hvorvidt
denne var identisk med den ovennævnte middelaldertavle.33 I forbindelse med hovedistandsættelsen 1635 efter kirkens brand fem år tidligere
angives udgifter til træ og snedkerreparationer
‘for alteret’, måske ved både alterbord, -tavle eller
-podium eller kun ved sidstnævnte.33
Altersølv (fig. 38), omfattende kalk og disk, ifølge indskrift på kalken fornyet og forbedret 1557
af Malte Jensen Sehested af en ældre †kalk, skænket af Erik Ottesen Rosenkrantz, idet bægeret
og disken omstøbtes af Holstebromesteren Joa
chim Weller 1768 på initiativ af Jens Wandborg
de Stiernhielm.
Den 23 cm høje (inklusive indsats) kalk har sekstunget fod med pyramideformet fodled, hvorpå

Fig. 37. Altertavle, 1640, vist før restaureringen 1910
(s. 1056). Ældre foto i NM. – Altarbild, 1640, vor der
Restaurierung von 1910.
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Fig. 38. Altersølv (s. 1059). Kalk, omstøbt 1557 fra ældre kalk, med nyere bæger, støbt
1768 af Joachim Weller, Holstebro. Tilhørende disk, ligeledes omstøbt 1768. Foto
Arnold Mikkelsen 2008. – Silberne Altargeräte. Kelch, umgegossen 1557 aus älterem Kelch,
mit neuerem Becher, 1768 gegossen. Zugehöriger Hostienteller, ebenfalls 1768 umgegossen.

støbt krucifiks, 3,2 cm højt, på den ene side og
indskrifter i fordybede versaler på tre af de øvrige
sider. Th. for krucifikset læses: »Malti/ Iensen/
forstan/ der til/ Gvdomklo/ ster haver/ fornyet
og/ forbedrit denne kalk«; teksten videreføres på
den følgende side: »med/ sølv/ og gvld/ saa me/
get som/ xv lod/ Anno Domini 1557«. Tv. for
krucifikset står: »Erich/ Odsen/ Rider« over våbenskjold for Rosenkrantz, en reference til Erik
Ottesen Rosenkrantz (†1503) til Bjørnholm og
Boller, rigshofmester under kong Hans (jf. †alter
kalk). Mellem sekssidede skaftled er en lav knop
med rombeformede bosser, hvorimellem tilsvarende lodretstående felter, alle smykkede med
graverede bladornamenter, ligesom de tilhørende
skaftled. På det fornyede bæger, der nederst er
smykket med en hvirvelroset i relief, ses en indskrift i fordybet kursiv: »Jens Wandborg de Stiernhielm Til Cabel Som Eyer af Gudom Kierche, Har ladet denne Kalch/ og disch Forbedre

Med tillagt Sølf og aldt Har Kosted nie Rixdaller
og otte Skilling 1768«. Mellem indskriftlinjerne
er kirkeejerens våbenskjold. Kalken har på den
vandrette standkant mesterstempel for Joachim
Weller (Bøje nr. 6703). På en nyere fastloddet indsats, 1932, er tre stempler for Knud Eibye, Københavnsmærke for 1932 og guardejnmærke for
C. F. Heise. †Alterkalk, skænket af rigshofmester
Erik Ottesen Rosenkrantz (†1503), men 1557
omstøbt til den nuværende. Erik Ottesens donation har muligvis forbindelse med nonneklostrets
reformering, idet han vides aktivt at have støttet
Voer Klosters optagelse i Bursfelderkongregationen (jf. DK Århus 3876).75 Gaven kan dog også
afspejle hans store gavmildhed over for kirker og
klostre i almindelighed.76 Den enkle disk, der er
13 cm i tværmål, har cirkelkors på fanen og under bunden stempel for Joachim Weller (Bøje nr.
6703), anført i forbindelse med den ovennævnte
omstøbning 1768. †Futteraler. Udgift til ‘et hus
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(…) som kalk og disk forvares i til de syge’ er
nævnt 1623, antagelig som henvisning til selve
altersættet og ikke til et særskilt sygesæt.33 1870
nyanskaffedes et futteral til kalken og disken, enten hertil eller til sygesættet.31
Oblatæsker. 1) O. 1879,77 af porcelæn, 8 cm
høj, 15,5 cm i tværmål; sort og hvid med forgyldt reliefkors. Under bund mærke for Bing &
Grøndahl. 2) Nyere (fig. 39), af sølv; 4,5 cm høj,
10,6 cm i tværmål. Cylindrisk med svagt skrånende sider, på låget reliefkors. Under bund to
stempler: mestermærke for Cohrs Sølvvarefabrik,
Fredericia i rektangulær ramme og lødighedsmærke (830 s) for sterlingsølv. †Oblatæsker. 1626
indkøbtes en »bodich« (buddike, dvs. æske) til at
opbevare messebrødet i.33 En ‘æske af fint tin til
150 kirkebrød’ anskaffedes 1862.36 Betegnet som
sortmalet 1863.31
Alterkande (fig. 39), 1934, skænket 1939 af Gudum Kvindekreds og KFUK.31 30 cm høj med
latinsk kors på låg. Indgraveret kløverbladskors
på øvre del af korpus. Tre stempler under fod:
Københavnsmærke for 1934, guardejnmærke for
Johannes Siggaard og mestermærke for Carl M.
Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia. En ældre alter
kande af tin, omtalt 1863, benyttes nu ved dåben

Fig. 39. Nyere oblatæske samt alterkande og ske fra
hhv. 1934 og 1900 (s. 1061). Foto Arnold Mikkelsen
2009. – Oblatendose, Abendmahlskanne (1934) und Löffel
(1900).
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Fig. 40. Sygesæt, udført af Peter Lund (1799-1849),
Lemvig, med tilhørende futteral (s. 1061). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Krankengerätesatz mit zugehörigem
Futteral.

(jf. dåbskande nr. 2).31 Allerede 1844-45 påtaltes
dog savnet af en kande.49 †Vinflaske. 1618 betaltes
for en flaske til kirkens behov.33
Offerskåle. 1) Nyere, af porcelæn, sort udvendig og hvid indendig, med guldkors på siden og
guldkant, 7,5 cm høj, 20,5 cm i tværmål. Under
bund er mærke for Bing & Grøndahl. 2) 1979,
af tin, 8 cm høj, 27 cm i tværmål. Under bund
indpræget mærke for Georg Jensen Pewter, Danmark og ejermærke for Gudum Kirke.
Ske (fig. 39), 1900, af sølv, 16 cm lang med spinkelt skaft med dråbeformet afslutning og ovalt,
perforeret skeblad. Under skaftets nedre del er tre
stempler: Københavnsmærke for 1900, guardejnmærke for Simon Groth og mestermærke, »A.
F.« i tværovalt felt, måske for Adolf G. Falck (jf.
Bøje nr. 1559). †Ske. 1593 modtog kirkeværgen
en gammel »brødden« (dvs. beskadiget) sølvske,
der dog næppe på daværende tidspunkt anvendtes til kirkeligt brug, men snarere var udlæg på en
gæld.33
Sygesæt. 1) (Fig. 40), 1800-tallets første halvdel,
omfattende kalk og disk i cylinderformet etui af
sort læder. Kalk, af sølvplet, 10 cm høj, 6 cm i
tværmål, har under bunden to ens stempler i firkantet ramme for Peter Lund (1799-1849), Lemvig (Bøje nr. 6759); tilsvarende stempler ses under
bund på disk, tværmål 7,5 cm. På fanen skraveret
kors. 2) Moderne, omfattende kalk, disk, oblatæske og vinflaske i etui af gråt læder, foret med blåt
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Syvstage, 1924, af messing. Skænket af ejeren af
Gudumkloster og Nygård, Chr. Rahbek og dennes børn, som angivet med fordybet fraktur på
lodret standkant: »Til Minde om/ vor dyrebare/
Hustru & Moder/ Else Rahbek/ Gudumnygård/
Julen 1924«. 52 cm høj.
Messehagler. Kirken har fire messehagler, alle
af nyere dato, i de liturgiske farver. 1) 1951,31 af
rødt fløjl, med rygkors af brede guldgaloner og
kantborter af smallere ditto. 2) Af hvid uld med
gyldent satinfor, ensartet bred bane af guldindvirket stof med guldbroderede kors på ryg og forside; vel identisk med hagel af hvidt stof nævnt
1978.31 3) Af grønt uld med gyldent satinfor, kors
af guldlister på ryg og forside. Mærket: Danish
Artweaving, Tylstrup, Denmark. Istandsat 1985.

Fig. 41. Alterstager, antagelig skænket 1615 af den daværende kirkeværge, Peter Skriver i Skodborggård til
gengæld for hans begravelsessted (s. 1062). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Altarleuchter, vermutlich 1615
vom damaligen Kirchenpfleger Peter Skriver in Skodborggård
geschenkt als Gegenleistung für seine Begräbnisstätte.

fløjl. Den 13,5 cm høje kalk har enkelt, cylinderformet bæger med svagt skrånende sider på lav
fod, på bæger indridset kors samt Alfa og Omega.
Ingen stempler. Disk, 9 cm i tværmål; korsdekoration i bund. Under bund ses mærke for C. C.
Hermann (virksom 1949-92), lødighedsmærke
for sterlingsølv, samt »Denmark/ F59«. Oblatæske,
2,3 cm høj, 6 cm i tværmål. Dekoration som kalk
og disk, samt stempler under bund og låg som
disk. Glasflaske med sølvprop, foruden fire særkalke.
Alterstager. 1) (Fig. 41) antagelig identisk med
de to nye lysestager, som skænkedes 1615 af den
daværende kirkeværge, Peter Skriver i Skodborggård (jf. også s. 1077) til gengæld for et begravelsessted.33 Stagerne, der er 31,5 cm høje, har høj
profileret fod i tre afsæt og tilsvarende høj, klokkeformet lysskål (løs på den ene stage); herimellem
balusterformet skaft. Lysetorne i jern er fornyelser.
Under foden har begge stager indridset ejerbetegnelse med versaler. 2) Moderne stager af træ, placeret i ligkapel. †Alterstager af træ, nævnt o. 1863.31

Fig. 42.Våbenskjolde for Laurids Below og Margrethe
Kaas. Detalje af †messehagel, 1663, skænket af ægteparret (s. 1063). Fra Søren Abildgaards notebog (1773).
– Waffenschilde für Laurids Below und Margrethe Kaas. De
tail von †Messgewand, 1663 von dem Ehepaar geschenkt.
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4) Af violet uld med gyldent satinfor, dekoration
af guldkors, dannet af smalle guldgaloner på ryg
og forside. †Messehagler. 1620-21 indkøbtes lærred til for og rød silketråd til hagelens reparation.33 Ifølge præsteindberetningen 1767 fand
tes endnu da en fornem messehagel (jf. fig. 42),
skænket af klostrets ejer, Laurids Below, og hans
hustru, Margrethe Kaas. Hagelen var broderet
med sølv, guld og silke samt prydet med ægteparrets våbener og årstallet 1663, Laurids Belows
dødsår.78 Siden 1837 anbefaledes jævnligt anskaffelse af en ny messehagel, 1857 præciseret som
en hagel af rødt silkefløjl med guldgaloner.79
Muligvis identisk med hagelen, omtalt 1863 som
værende af rødt klæde. Erstattet 1890 af hagel,
udført af rødt silkefløjl, dog med genanvendelse
af de ældre guldgaloner.31 †Messeskjorter. 1585 anførtes udgifter til syning af en ny messeskjorte af
lærred.33 1607 omsyedes en gammel messeskjorte
(denne?) til et alterklæde (se dette). 1632 indkøbtes 18 alen hollandsk lærred til en ny skjorte.33
†Alterbøger. 1624 erhvervedes en salmebog i
København.33
Alterskranke. Tresidet skranke, formentlig omdannet ved restaureringen 1967-71, med genanvendte drejede balustre, smykket med skaftringe
fra †skranke nr. 2. Gråstafferet med poleret håndliste og sort læderpolstring på knæfaldet. Tilhørende knæleskammel.
†Alterskranker. 1) O. 1863 er omtalt et ældre knæfald med betræk af læder, vel identisk
med ‘rækværket’, der nymaledes 184549 og siden
istandsattes 1876.31 2) (Jf. fig. 51), 1879 erstattet
af en ny af halvcirkulær form, svarende til skranken i Lemvig (jf. s. 369) med drejede balustre og
indgange på siderne. Stafferet i egetræsfarve med
forgyldning på balustrene. Nymalet 1928.31
Døbefont (fig. 43), romansk af granit; foden er af
en rødlig finkornet sten, mens kummen er hugget af et mere grovkornet, rød- og sortspættet
materiale. 82,5 cm høj. Fonten tilhører egnens
udbredte bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte
165, 407) med eksempler bl.a. i Nørlem, Nørre
Nissum, Tørring, Lomborg, Møborg og Fabjerg.
Gudumfonten adskiller sig dog noget herfra, idet
foden er formet som et omvendt terningkapitæl (uden hjørneknopper) med kraftig vulst ved
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overgang til kumme. Også kummen med tværmålet 81 cm har ganske vist typens karakteristiske
bægerbladskrans forneden, men udviser en afvigende mundingsrand med dobbelte rundstave.
Fonten blev i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 1928-29 anbragt midt for alteret.31
Nu placeret neden for prædikestolen.
Dåbsfad, o. 1850, af messing. Fadet, der har
tværmålet 38 cm, er uden dekoration og stempler. Tilhørende indsats af træ, fornyet 1936.31 En
mindre revne på fadets bagside blev registreret
1996, men frarådedes udbedret.80 Fadet er antagelig identisk med et messingfad, omtalt 1863.31
Dåbskander (fig. 45), begge af tin, o. 1850 og
af gængse typer (jf. bl.a. eksempler i Tørring, s.
687-88). 1) Af den velkendte nyklassicistiske ver
sion, som leveredes af hofgørtlermester Hans
Høy, København, 31 cm høj. Antagelig identisk
med den vandkande af tin med låg, der anbefaledes anskaffet til dåben 1862, og som nævnes i
inventariet 1863.49 2) 23 cm høj, med låg. Nævnt

Fig. 43. Døbefont, romansk, tilhørende den nordvestjyske bægerbladstype (s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen
2008. – Taufbecken, romanisch, dem nordwestjütländischen
Kelchblatttypus zugehörig.
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ribben og et tværovalt sidesår. Lændeklædet slutter stramt om hoften med en snip mellem benene. De spinkle, strakte ben var tidligere samlet
med en nagle. Rester af en sekundær bemaling,
lagt direkte på træet, er delvis bevaret. Således
anes partier af en rødbrun karnationsfarve på
brystet og benene; cinnoberrødt ses i sidesåret og
på den tilhørende blodklase, ligesom det findes
som skygge under skæg og lændeklæde samt i
hulninger ved ribben og på ben. På lændeklædet og skægget findes i øvrigt brun med rester
af grøn farve, sidstnævnte dog formentlig en dekomponering af en uægte forgyldning. Stafferingen er formentlig rester af en ‘smuk’ †bemaling,
der ifølge præsteindberetningen til biskop Bloch
1767 var bekostet af Mads Staby (†1756), tidligere ejer af Gudumkloster.82
Typologisk finder den spinkle krucifiksfigur
med det enkeltformede lændeklæde paralleller
bl.a. i Øst- og Sønderjylland (jf. DK Århus 2188,
3610, 5190 (Kolt, Dallerup og Nim); DK Ribe
1481, 1666, 1766 og 2690 (Hodde,Vester Starup,
Fåborg og Lindknud)). Korset var ‘i forrige århundrede’ (Nielsen 1894) ophængt på nordvæggen. Siden opbevaredes det på kirkens loft, men
blev efter en restaurering 1994 nymonteret, nu i
en blændt vinduesniche i søndre korsarms østmur.
Fig. 44. Senmiddelalderligt korbuekrucifiks (s. 1064).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Spätmittelalterliches
Chorbogenkruzifix.

i inventariet 1863 og tidligere fungerende som
alterkande (jf. ovf.).
†Dåbshåndklæde, anskaffet 1838.36
†Korskranke. 1635 anføres reparationer ved ‘kors
døren’, dvs. åbningen i korskranken.33
Korbuekrucifiks (fig. 44), 1450-75. Den ca. 150
cm høje figur er kun fragmentarisk bevaret. Således mangler hovedets forreste del, begge arme
og korstræet.81 Samtidig vidner overfladen om
insektangreb, hidrørende navnlig fra en tidligere
placering på kirkens loft. Hovedet med kort skæg
og skulderlangt, lokket hår har et tre cm dybt hul
i issen. Overkroppen, der er udhulet på bagsiden,
er groft skåret med markeret brystmuskulatur,

Fig. 45. Dåbskander nr. 1-2, af tin, antagelig o. 1850 og
1862 (s. 1063). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Tauf
kannen Nr.1-2 aus Zinn, vermutlich um 1850 und 1862.
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Fig. 46. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Kircheninneres gegen Ost.

Prædikestol (fig. 47-50), ifølge reliefskåren og
malet indskrift bekostet 1621-22 af Gunde Lange og Anne Krabbe, daværende lensmandspar
på Gudumkloster. Stolen, der omfatter en kurv
med fire arkadefag og delvist ændret opgang med
to paneler, havde også tidligere en †himmel, jf.
ndf. Kurvens rammeværk har diamantbosser og
rosetter i skiftevis rombeformede og cirkulære
felter. Arkadefagene indrammes af pilastre med
volutkapitæler og stiliserede bladmontanter på
skafterne; bueslagene har slyngbånd og tandsnitbort, øverst indrammet af en spinkel perlesnor.
På bagsiden ses på fyldingsfelternes vand- og lodrette rammestykker en række placeringsmærker,
nummereret fra 1-4. På den lodrette ramme af
panelet nærmest opgangen findes endvidere et
omvendt indridset A, måske et snedkermærke.
Et fremspringende profilled med tandsnit danner overgang til postamentet, der har frisefelter
mellem fremspring med diamantbosser. Hængestykker, indrammet af volutter og med rosetter
og bladværk, ses mellem hjørneled, formet som

kerubhoveder; hængestykket nærmest opgangen
har reliefskåret årstal »1621«. Kronfrisen har i lighed med postamentet fremspringende tandsnitsgesims og tværrektangulære frisefelter med hjørnemarkeringer som postamentet. Den antagelig
samtidige opgang har to fag, muligvis oprindelig
af tre (jf. snedkermærker for 2 og 3 på bagsiden);
en prydbort med slyngbånd indrammer de to felter. Mægleren afsluttes foroven med et led, dekoreret med en roset, indfattet i en rombe og øverst
en flad knop.
Stafferingen, der omfatter bemaling fra mindst
tre forskellige tidspunkter, er resultatet af en restaurering, udført 1920 af Peter Kr. Andersen og
Poul Jensen (jf. versalindskrift på arkadefeltet,
nærmest opgangen) på grundlag af forundersøgelser ved Niels Termansen 1917. Kurvens arkader har evangelistbilleder, sandsynligvis udført o.
1767 af samme mester, som på bekostning af Jens
Wandborg de Stiernhielm udsmykkede pulpituret
(jf. ndf.). Mesteren er efter alt at dømme identisk
med W. Ellermann, der 1770-74 udførte de nært
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Fig. 47. Prædikestol, 1621-22, skænket af den daværende lensmand på Gudumkloster, Gunder Lange og hustru
Anne Krabbe (s. 1065). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Kanzel, 1621-22, geschenkt vom damaligen Lehensmann auf
Gudumkloster, Gunder Lange und Gattin Anne Krabbe.
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beslægtede udsmykninger, bl.a. på prædikestol og
orgelpulpitur i Nørlem Kirke (s. 618, 625). De
siddende evangelister, der dog ikke synes udført
efter ganske samme forlæg som disse, er vist på
arkitekturbaggrund, hver med sit respektive symbolvæsen. Fra vest mod øst ses: Mattæus, Markus,
Lukas og Johannes. De tilhørende †navne var tidligere malet i gul kursiv på sort bund under de
enkelte felter (jf. fig. 49). Stolens rammeværk og
de tilhørende indskrifter i postament og frisefelterne er genfremstillet på grundlag af de ældste
farvespor, lagt på kridtgrund. Helhedsvirkningen
er broget, svarende til altertavlen, med grønt og
rødt, til dels med lasering, foruden hvidligt, sort,
sølv og guld. En særlig effekt var tidligere fremkaldt med metalagtigt glimmer, iblandet farven
eller bestrøet på udvalgte partier.83 En rødflammet marmorering ses endvidere på fodstykkets
og kronfrisens fremspringende gesims. De enkelte felter har nye eller rekonstruerede indskrifter i
guld på blåsort grund, nederst givernavn og årstal
i fraktur: »Anno/ Gunde Langhe / Anna Krabbe/
1622« og øverst i versaler: »Verbum/ Domini/
manet in/ æternum«. Opgangspanelerne har en
udsmykning med spinkelt bånd- og bladværk i
régencestil, udført i blålige og rødlige nuancer på
lysegrøn bund. Slyngbåndet er rosafarvet, mens
profillister og mægler står i mørkegrønt. †Staffe
ring. Som påvist 1917 havde stolen og den tilhørende opgang mindst fire lag. Under den yngste
brune egetræsbemaling fandtes en rokokobemaling fra o. 1767, stadig bevaret i evangelistmalerierne. Herunder var en partiel staffering, antagelig
fra 1700-tallets begyndelse, stadig bevaret på opgangen og desuden registreret i kurvens stor- og
fodfelter, der allerede på daværende tidspunkt fik
evangelistmalerier med tilhørende navne. Ældst
var bemalingen fra 1600-tallet, genfremstillet på
kurvens arkitektur; denne omfattede tillige giverparrets †våbenskjolde, kronet af dekorative
bemalinger med draperier og ornamenter.
1635 blev prædikestolen repareret, sandsynligvis i forbindelse med renoveringen efter kirkens
brand fem år tidligere.33 1641 blev stolens staffering fornyet og forbedret, ligesom der anskaffedes
en prædikestolshimmel.33 Denne nyudførtes s.å.
af snedkere, der hentedes på Kabbel i nabosognet
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Fig. 48. Evangelisten Mattæus. Bemalet panelfelt, formentlig udført o. 1767 af W. Ellermann (s. 1065). Detalje af prædikestol, 1621-22 (s. 1065). Foto Arnold
Mikkelsen 2008. – Der Evangelist Matthäus. Gemälde,
vermutlich ausgeführt etwa 1767 von W. Ellermann. Detail
aus Kanzel, 1621-22.

Nørlem, mens en maler ‘selvanden’, dvs. med sin
medhjælper, stafferede den med sit eget guld og
farve.33 O. 1767 udsmykkedes stolen med ny forgyldning og maling på initiativ af Jens Wandborg
de Stiernhielm.63 1795 anbefaledes »Cornisen«
(dvs. karnissen eller her vel selve himlen) foroven
på stolen fæstnet, ‘for at den ikke skal falde ned
og gøre skade’. Samtidig skønnedes stolens fastgørelse til muren usikker.84 Sidstnævnte skade påtaltes endnu 1805-09.85 Stolens ‘overdel’, vel himlen, var (stadig) løs 1812 og uden beklædning,
ligesom en istandsættelse, nok engang, 1831, blev
tilrådet.86 1845 nystafferedes prædikestolen.49 Det
er dog uvist, hvorvidt himlen var fjernet på dette
tidspunkt. Opgangen anbefaledes fornyet 1859,
hvilket dog ikke skete.79 1870 forbedredes lys-
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Fig. 49. Prædikestol, 1622, vist før restaureringen (s.
1068). Foto Niels Termansen 1917. – Kanzel, 1622, vor
der Restaurierung gezeigt.

forholdene ved indsættelsen af et vindue vest for
stolen (s. 1050). 1906 tilføjedes en læsepult. Som
nævnt ovf. blev prædikestolen gennemgribende
renoveret 1920. I forbindelse hermed udsavedes
det vestligste *postamentfelt med gul versalindskrift (»Anno«) mellem firbladede rosetter, malet
på blåsort grund; feltet findes nu i Nationalmuseet (inv.nr. D 3428/1966). Ved kirkens hovedistandsættelse 1928-29 blev stolen sænket.31 1994
gennemførtes en mindre reparation, hvorunder
snedkersamlingerne efterlimedes, og farvelaget
dels fæstnedes, dels rensedes eller retoucheredes.
†Beklædning af stolen, udført af rødt klæde med
guldbroderet kors, svarende til alterklædet, er
omtalt 1863; 1878 og 1887 fornyet af silkefløjl og
guldgaloner.31
†Prædikestolshimmel, udført og stafferet 1641.33
Senest nævnt 1831.86
†Prædikestol(?). 1620-21 repareredes bærestolpen på prædikestolen, enten på den nuværende
eller på dens forgænger. 87

Stolestader (jf. fig. 46), 1887, udført som stolene i
Nørre Nissum og Venø (s. 660, 1231); topstykkerne på de førstnævntes gavle ændredes dog 1908
(s. 660 ).31 Staderne er opstillet i fire blokke, hhv.
19 stader i sydsiden, 16 i nord, samt 2×6 i søndre
korsarmskapel. Staderne har højrektangulære fyldingsfelter på ryg- samt på for- og bagpanelerne.
Gavlene har udsvejfet forkant og kuglekronet
topstykke. Lys olivengrønne med brune lister, detaljer i guldbronze og gråt samt lysviolette sæder
i groftvævet stof. Stolestaderne opmaledes 1928
i forbindelse med hovedistandsættelsen.31 1991
gennemførtes atter en nystaffering.31
†Stolestader. 1600 betaltes for træ og for to Lemvigsnedkeres arbejde med ‘skamlerne’, dvs. stolestaderne, i 33 dage.33 1620-21 repareredes der på
kvindestolene.33 1635 udbedredes alt efter kirkens brand. Desuden nyudførtes 16 kvindestole i
korskirken, dvs. i søndre korsarm.33 1767 lod Jens
Wandborg de Stiernhielm udføre nye stole, idet
der samtidig blev oprettet et stolestaderegister
over pladserne.64 Heri nævnes på kirkens sydside
21 stole, inddelt til gårdmændene, hvor stolene var
nummereret efter gårdenes ‘kontribuerende hartkorn’. De to bageste stole var beregnet til karlene
fra henholdsvis Gudumkloster og fra præstegården.

Fig. 50. Rester af muret prædikestolstrappe langs nordsiden af langhusets 2. fag (s. 1048). Foto Morten Aaman
Sørensen 1966. – Reste einer gemauerten Kanzeltreppe
entlang dem zweiten Joch der Nordseite des Langhauses.
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Fig. 51. Indre, set mod øst. Foto o. 1900 i KglBibl. – Kircheninneres gegen Ost.

Kvindestolene overfor var ordnet på tilsvarende
måde, idet den nederste kvindestol var overladt til
beboerne på Krøjkær, da disse havde mistet deres
tidligere lukkede stol i forbindelse med stolenes
forandring. Endelig fandtes otte stolestader i kors
armskapellet. 1822 anbefaledes ‘rækketræet’, dvs.
vægpanelet ved sydmuren af mandsstolene forandret til en bænk i våbenhuset.86 1845 nystafferedes samtlige stole.49 1863 fandtes otte stole med
døre og ryglæn, muligvis placeret i søndre korsarm;
endvidere et ikke nærmere specificeret antal stader
‘med ryglæn til mandfolk og uden ryglæn til fruentimmere’, vel de ordinære, opstillet i selve skibet.
1879 omdannedes de to øverste dobbelte stole til
enkelte, idet hjørnerne mod koret blev afskåret.31
†Herskabsstole eller lukkede stole. 1635 afregnedes for træ, anvendt til ‘velbyrd. Erich Julls og hans
velb. frues stole’ (dvs. til Erik Juels og hustruen,
Sophie Clausdatter Sehested); endvidere for snedkerarbejde »for Adelens Stoelle paa Baade sider j

Kirchen, med en Stoell Bag ved deris Stoelle paa
huer Side til deris folch«; stolene har formentlig været opstillet som lukkede stader forrrest i
nord- og sydsiden, med tilhørende pladser bagved
til tjenerskabet.33 1767 omtaltes fire stole ‘øverst
i kirken’, som tilhørte Gudumkloster.64 1831
nævnes istandsættelse af to lukkede stole, den
ene placeret på nordsiden.86 En stol, tilhørende
Krogsgård, er omtalt 1842 og 1855, sidstnævnte
år i forbindelse med fornyelsen af en dør.88 Som
anført 1863 fandtes denne i søndre korsarm. Ud
over de ordinære stolestader omtales samtidig otte
stole med døre og ryglæn, muligvis refererende til
en (eller flere) af de ovennævnte lukkede stole.31
En lukket †præstekonestol på kirkens nordside samt
en tilsvarende lille stol lige over for på sydsiden til
præstens sønner er nævnt 1767.64
Præstestol. Et polstret sæde med ryglæn er indsat
i den spidsbuede vægniche (‘celebrantstolen’, jf. s.
1039) i korets sydside.
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Fig. 52. Orgel, 1952, på (†)herskabspulpitur med malerier, udført 1767, formentlig af W. Ellermann (s. 1072, 1071).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Orgel, 1952, auf (†)Herrschaftsempore mit Gemälden, 1767, vermutlich von W. Ellermann.

†Skrifte- eller præstestole. Den tidligst nævnte
blev bekostet 1636.33 Kirken fik siden nye præste- og degnestole på intiativ af kirkeejeren Jens
Wandborg de Stiernhielm, vel samtidig med dennes pulpitur fra 1767.63 Hvorvidt disse stole var
udformet som de tilsvarende i Nørlem (s. 622),
bekostet 1763 af Stiernhielm og opstillet som
lukkede stole nord og syd for alteret, vides dog
ikke. 1795 omtaltes gulvet i præstestolen som
‘ganske forrådnet og i stykker’ (jf. også degnestolen).84 1840 repareredes stolen ved alteret.49
Nævnt 1863 i forbindelse med anskaffelsen af en
stol hertil samt udførelsen af en åbning i loftet
(her?). Istandsat 1876.31 Stolen, der formentlig
har været anbragt i korets nordside, blev borttaget 1879 og erstattet med en stol bag alteret.
To grønne forhæng, ophængt på hver side af altertavlen, afskærmede dog fortsat arealet i korets
nord- og sydøstsider. 1891 og atter 1909 anskaffedes nye præstestole.31
Degnestol, indrettet 1879 i det forreste stade i
korsarmskapellets østrække, forsynet med hylder
til bøger mv. †Degnestol. Tidligst omtalt 1635,

da den flyttedes i forbindelse med kirkens hovedistandsættelse.33 1795 omtaltes gulvet i stolen
som brøstfældigt (jf. også †skriftestol).84 Nævnt i
forbindelse med istandsættelser 1840,49 1863 og
1876 (‘kirkesangernes stol’). 1879 fjernedes stolen, der hidtil formentlig havde dannet pendant
til †præstestolen i korets sydøsthjørne.31
Løse stole. 1952 anskaffedes 50 klapstole, endnu
nævnt 199031 og antagelig identiske med fem,
placeret i søndre korsarmskapel. Endvidere findes
otte nyere stole af brunbejset og lakeret træ med
fletsæder.
†Kirkekister. 1599-1600 omtaltes nøgle og hæng
sel til kirkens kiste.33 En jernbunden kiste med
årstallet 1663 er endnu nævnt på kirkens loft
1965,89 hvor der ifølge Synsprotokollen 1987 (yder
ligere?) henlagdes to gamle kister.31 Placeringen
af kisterne kendes dog ikke i dag. Et skab til messehagler, opsat bag alteret, forstørredes 1962 og
atter 1986.31
Pengeblokke. 1) 1977, af egetræ med jernbeslag, dannet som et skrin med pengetragt i låg
og jernbånd, fæstnet med nyere hængelås på si-
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Fig. 53. Detalje af (†)herskabspulpitur, 1767, med motiver fra Det Gamle Testamente (Isaks ofring tv. og Jakobs
drøm th.) og gengivelse af æresmonument for pulpiturets giver, Jens Wandborg de Stiernhielm (s. 1072). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Detail von (†)Herrschaftsempore, 1767, mit Motiven des Alten Testaments (links Isaks Opferung
und rechts Jakobs Traum) und Wiedergabe des Monumentes zur Ehrung des Stifters der Empore Jens Wandborg de Stiernhielm.

den. På trapezformet postament. Placeret ved
vestindgangen. 2) Moderne, af bøg, på forsiden
smykket med latinsk kors i relief. Ophængt nord
for dør i søndre korsarms vestmur. †Pengeblokke.
1611 kvitteredes for udgifter til en pengeblok.33
En blok (eller bøsse) af blik er omtalt 1863 som
placeret ved indgangsdøren, dvs. i vest.31 †Kling
pung. 1611 afregnedes for en »Alms puvs«, vel en
klingpung (almissepose).33
(†)Pulpitur (fig. 53), 1767, ifølge malet årstal og
våbenskjold bekostet d.å. af Jens Wandborg de
Stiernhielm. 1912-13 omdannet til orgelpulpitur
(jf. ndf.). Pulpituret, der bæres af to enkle piller,
er udspændt i skibets vestende mellem nord- og
sydmuren. Brystningen, der er betydeligt enklere
end det tilsvarende rokokopulpitur i Nørlem,
ligeledes bekostet af Stiernhielm 1773 (s. 625),
har ni højrektangulære fyldingspaneler, indsat i
en enkel arkitektonisk rammme med tværrektangulære felter i postamentet. Inden for et rammeværk i lys perlefarve og spinkle forgyldte pro-

fillister har samtlige pulpiturfelterne på nær det
yderste i nordsiden, der har en ådret marmorstaffering, figurmalerier, der med stor sandsynlighed
kan tilskrives de Stiernhielms ‘hofmaler’, W. Ellermann, som få år senere udsmykkede Nørlem
Kirke (jf. også prædikestolen). Seks af panelfelterne har gammeltestamentlige motiver, der bortset
fra det første billede i sydsiden følger en kronologisk rækkefølge; hertil kommer et motiv fra Det
Nye Testamente (nr. 8, regnet fra syd) samt i det
centrale felt, en gengivelse af et æresmonument
for giveren som en allegori over hans gavmildhed. I modsætning til dette, der har en broget
kolorit, dog afdæmpet i lyse, pastelagtige nuancer,
er samtlige bibelske motiver malet i grisaille. I
de tilhørende postamentfelter ses det respektive
skriftsted, malet i gul kursiv på sort bund. Fra
syd mod nord er vist følgende: 1) Moses ved den
brændende tornebusk; herunder: »2den Mos: Bog:
3die Cap: v:5.«. 2) Abrahams bebudelse; herunder:
»1te Mos: Bog: 18: Cap: v:2.«. 3) Hagar og Ismael i
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ørkenen; herunder: »1: Mos: Bog: 21: Cap: v: 17.«.
4) Isaks ofring; herunder: »1: Mos: Bog: 22: Cap:
v: 12.«. 5) Allegori over Jens Wandborg de Stiernhielms donation. Et æresmonument, formet som
en høj pille, prydet på forsiden af et »S«, giverens
initial, i en oval medaljon, danner postament for
et hjelmprydet våbenskjold for de Stiernhielm.
En putto peger sigende mod monumentet, der
er placeret foran en kurvet pillesmykket facade,
indsat i et landskab; herunder: »Anno. 1767.«. 6)
Jakobs drøm; herunder: »1: Mos: Bog: 28: Cap:
v: 12.«. 7) Jakobs kamp med englen; herunder:
»1: Mos: Bog: 32: Cap: v: 24.«. 8) Peter udfries af
fængslet; herunder: »Ap: G: 12: Cap: v: 7.«. Som
påvist af Carsten Bach-Nielsen er en række af
motiverne udført efter kobberstik af Joseph Wagner, stukket efter italienske forlæg, henholdsvis af
den venetianske maler, Jacopo Amigoni (16751752) og florentineren Giuseppe Zocchi (171165).90 Af motiverne er et flertal direkte genbrugt i
Nørlem (nr. 1, 2, 4, 5 og 6), idet dog et enkelt, gengivelsen af Hagar og Ismael, følger en senere episode i den bibelske fortælling i stedet for Hagars
fordrivelse, gengivet i Nørlem (1 Mos. 21,14). Et
gennemgående træk i begge kirker er den idylliserende iscenesættelse af de gammeltestamentlige
emner i lysfyldte, harmoniske landskaber som en
art bibelske pastoraler. Et overordnet tema for
motivvalget er samtidig anskueliggørelsen af det
guddommeliges bestandige nærvær og indgriben
i det enkelte menneskes tilværelse ved en særlig
helliggørelse af et udvalgt sted (nr. 1 og 6) eller
gennem prøvelser (nr. 4 og 7) og bistand i nød
(nr. 2, 3 og 8). Ved desuden at indsætte og yderligere farvemæssigt at fremhæve de Stiernhielms
æresmonument blandt gengivelserne af de gammeltestamentlige patriarker er der antagelig tale
om giverens bevidste selvidentifikation med de
bibelske forbilleder.91
Pulpituret blev som nævnt ovenfor skænket
1767 og var beregnet til ‘husmænd, gårdkarle
og drenge’.64 1863 omtaltes seks mandsstole på
pulpituret. 1866 nævnes trappen til ‘klosterstolen’, antagelig denne.31 Dermed associeredes til
pulpiturets særlige anvendelse til Gudumklosters
beboere (jf. også ndf.) før omdannelsen til orgelpulpitur 1912. Ved denne lejlighed forstærkedes

pulpiturets støtter, og trappen rykkedes hen til
nordvæggen.33
†Pulpiturer. Som anskueliggjort ved en middelalderlig gennembrydning i nordmuren, udmuringer, antagelig efter bærebjælker smst., og
vinduesspor i vestvæggen (s. 1043) fandtes et pulpitur i kirkens vestende, benyttet af klostrets nonner eller af senere beboere på stedet. Et mindre
pulpitur ved siden af vestpulpituret (i nord?) er
nævnt 1863 med den tilføjelse, at det ikke havde
været anvendt de seneste årtier.31
Orgel (fig. 52), 1952, oprindelig med ni stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. 1997 udvidet af samme
firma til 11 stemmer, ét manual og pedal. Disposition: Manual: Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt
8', Spidsgamba 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Oktav
2', Blokfløjte 2', Mixtur IV. Pedalværk (1997):
Subbas 16', Gedakt 8'. Koppel M-P. Facaden fra
det tidligere †orgel er genanvendt dog med nye
prospektpiber. Perlegrå staffering med forgyldning og rødfarvning af detaljer. På vestpulpituret
med spillebord i orgelhusets søndre gavl. †Orgel,
med otte stemmer, ét manual og pedal, bygget
1912-13 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: Manual: Bordun 16', Principal
8', Gamba 8', Gedakt 8', Salicional 8',Vox-Celeste
8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle.92 Pedal: Subbas
16'. Koppel M-P.93 På vestpulpituret.94 Facaden
er genanvendt i kirkens nuværende orgel.
Salmenummertavler. Fire moderne, o. 1990,31
enkle, rektangulære og hvidstafferede med hængetal af messing. †Salmenummertavler. 1863 er
omtalt fem tavler, måske identiske med de enkle,
sortmalede med buet overkant, beregnet til skrivning med kridt, der ses fig. 51.31 1928 anskaffedes
et antal tavler med messingtal, nymalede 1976.31
Præsterækketavle, nyere, med mørkegrønne og
sorte versaler på grågrøn bund og profilramme i
olivengrøn, mørkerød og brungul; 1994 ophængt
i kirkens vestende på sydvæggen under pulpituret.31 †Præsterækketavler. 1767 omtaltes et ‘epitafium, hvorpå præsternes navne findes’. Tavlen,
der var bekostet 1754 af kirkens sognepræst, Lars
Johan Jelstrup, hang ved alteret.95 Nævnt endnu
1863, men 1871 erstattet af en ny (dog næppe
den nuværende).31
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Belysning. Lysekrone (jf. fig. 24), 1700-tallets første halvdel, af barokform, af messing, med 2×8
s-svungne arme; indhak i midterste skive på den
tredelte baluster antyder, at kronen oprindelig
kan have haft yderligere et sæt (pryd)arme; topfigur, formet som Jupiter på ørnen, henholdvis
med en aflang genstand (formentlig en lynkile) i
højre hånd og en togrenet kvist i venstre. Hængeknop dannet som drueklase. Antagelig identisk
med en stor lysekrone, omtalt 1767 som ophængt
midt i kirken.95 1934-35 tilpassedes kronen til
elektricitet. Samtidig suppleredes den med otte
ekstra arme (de øverste) af bronzestøber G. Erstad-Pedersen, Århus, svarende til ældre spor.31
Tidligere i skibet (jf. fig. 51), i dag i søndre korsarm.
Otte belysningslegemer, anskaffet i forbindelse
med hovedrestaureringen 1966-71, er ophængt i
skibet. De består hver af en gruppe af tre lamper, monteret på en lodret sekskantet, hvidmalet
midtstamme.To †lysekroner, 1935, af bronze, begge
med 16 arme, udførtes af bronzestøber Erstad-Pedersen og nævnes endnu 1992, jf. også s. 1124.31
På fig. 31 ses på sydvæggen to rækker †hatte
knager.
Klokke (fig. 54), 1553, tværmål 67 cm, med
mærke, antagelig for den nordjyske klokkestøber
Peder Lauridsen;96 bekostet af Malte Jensen (Sehested) og Sophie Bille. Klokken har profilering
ved overgangen fra legemet til slagringen. Om
halsen er en tolinjet latinsk og dansk indskrift
med reliefminuskler; den øverste linje, der har
markant større typer end den nederste, indledes
med et bomærke for støberen, et kors over et X,
og har som skilletegn skråtstillet ‘z’, den nederste linje har rombeformede punkter: »varbom(!)
domine(!) manet inertarnom(!) mdliii/ veldebordig man malti iensen oc fru sofi billes haver ladet
stebe meg mdliii« (Herrens ord forblive i evighed 1553/ den velbyrdige mand, Malte Jensen
og fru Sophie Bille har ladet mig støbe 1553).
Initialer for klokkestøberen (eller kirkeværgen)
er angivet i minuskler (»p« eller »r« og »l«) adskilt af bomærke, svarende til det viste i første
linje, midt på klokkelegemet; mærkerne er indsat
i et våbenskjold, hvis hjørner foroven er smykket
med vinger og et liljeornament. Hankene er tov-
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Fig. 54. Klokke, 1553, antagelig støbt af Peder Lauridsen og skænket af Malte Jensen Sehested og hustruen
Sophie Bille (s. 1073). Foto Arnold Mikkelsen 2008. –
Glocke, 1553, vermutlich von Peder Lauridsen gegossen und
von Malte Jensen Sehested und Gattin Sophie Bille gestiftet.

snoede og har en række korsprydelser. Ophængt
i slyngebom af eg, i nyere klokkestol af fyr.
Klokken var tidligere ophængt i et †klokkehus
ved vestgavlen eller på kirkegården (s. 1046). 1594
afregnedes for udgifter til klokken eller klokkestolen, herunder stål til at forbinde klokken med,
smede- og tømrerarbejde samt vognleje til håndværkerne.33 1615 noteredes klokken som nedblæst, mens der 1630 var udgifter til reparation
af både klokke, klokkestol og -hus, sandsynligvis
i forbindelse med klokkens nyophængning i et
klokkehus på kirkegården efter branden 1630.33
Senere var klokken placeret i en klokkeglug i
vestgavlen. 1833 istandsattes den med ny skagle
og læderrem til kneblen.86 1928 overflyttedes
den til sin nuværende placering i tårnet. 1942 og
1980 repareredes klokken og klokkebommen af
Aug. Nielsen, Thubalka,Vejle.31
Begravelsestilbehør. †Ligbåre. Savnet af en båre
påtaltes 1791.48
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Fig. 55. Epitafium, 1683, over Poul Eliæsøn, hustruen Bodil Christensen og dennes anden ægtemand, Morten Klog (s. 1075). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Epitaph, 1683,
für Poul Eliæsøn, Gattin Bodil Christensen und deren zweiten Gatten Morten Klog.
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gravminder
Epitafium (fig. 55), ifølge hugget årstal udført
1683, over Povel (Poul) Eliæsøn, ridefoged i 30 år
på Kroxgaar, Bekmark og Holmgaar (Krogsgård,
Bækmark og Nørre Holmgård), vist (og antagelig
død) i en alder af 63 år; endvidere over hustruen
Boel Christensdatter, med hvem han avlede fem
børn, gengivet som 52-årig , samt dennes anden
ægtemand, »den hæderlig ung Mand«, Morten
Klog, 45 år. Endvidere over <Salig Christen Povelsøn ss. ministrii candidatus (dvs. teologisk kandidat) døde 1696 Ao. Æt. 28 (dvs. i sin alders 28. år)>.
Af kalksten, 198×113,5 cm. Figursten med portrætter af de tre førstnævnte, alle vist i knæstykke
under fladbuede arkader, der hviler på drueklasekonsoller.Yderst tv. og i midten ses Poul Eliæsøn
og hans hustru, begge med hænderne samlede
foran brystet, mens hustruens anden gemal, Morten Klog er gengivet th. Han lægger højre hånd
på brystet, mens den venstre fatter om en stok; en
bredskygget hat er fastklemt under venstre arm.
De to mænd har skulderlangt lokket hår og lange
gennemknappede frakker, mens deres fælles hustru har tætsluttende konehue og kjole med bred,
nedfaldende krave. De respektive aldersangivelser, hhv. 63, 52 og 45 år, er indhugget ud for de
tre personers hoveder. Topfeltet viser en tværoval indskriftmedaljon, indrammet af palmeløv og
holdt af vingede englebørn, der ligeledes bærer
palmegrene og træder på volutoprullede bruskværkskartoucher. I feltet står med fordybede versaler: »Som vi tog mod jer/ formands siel/ saa vil
vi og iers/ huus og heel.«. På et felt umiddelbart
under medaljonen er hustruens initialer (»BCD«)
i reliefversaler, mens de to ægtemænds er vist tv.
og th. (»PES« og »MRK«) på to våbenskjolde,
der yderligere er smykket med et kranium over
korslagte ben (tv.) og to sammenslyngede slanger
(th.). Fodfeltet har en rimet indskrift i fordybede
versaler. Efter personalia læses i rimede strofer:
»Alle treis(!) figur her for dig staar,
de leved og død’ i Øster Gaar,
en glædelig opstandels’ Christ dem giv
og diers tolsmand (dvs. talsmand) paa domme dag bliv«.

Mellem figur- og tekstfeltet er indskudt den sekundære mindeskrift for Christen Poulsen, an-
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tagelig en søn af Poul Eliæsøn og hustru. Endelig ses på stenens underkant de sammenskrevne
initialer (»PHS«), antagelig for stenhuggeren samt
årstallet 1683.
Den sortstafferede mindesten er fæstnet med
jernkramper til nordvæggen, en placering, der
tidligst er omtalt i Danske Atlas.63
Gravsten. 1) (Fig. 56a-b), før 1516. Væbner
Palle (Iversen) Juel, †før 1516, med hustru, Ellen (Mogensdatter Spend).97 »Hic jacet/ pal( n)
o iiuel ar[m]iger de utstrop cu(m)/ uxore/ sua
domina elena benedicti req(u)iesca(nt) i(n) pace«
(Her ligger væbner Palle Juel til Udstrup (Sønder
Nissum Sogn, Ulfborg Hrd.) med sin hustru, Ellen(.) Gid de velsignede må hvile i fred).
Våbensten i lys grå kalksten; en brudlinje, skråt
hen over stenens midte er repareret med cement,
222×104 cm. Randskrift med gotiske reliefminuskler i forsænkede bånd, afbrudt ved hjørnerne
af evangelistmedaljoner; indskriftens sidste to ord
er anført over linjen; rombeformede skilletegn.
Øverst tv. og th. ses symbolerne for Mattæus og
Johannes, nederst, gengivet omvendt i forhold til
de øvre, tv. og th. ses Markus og Lukas. Alle fire
evangelister holder skriftbånd, tilsyneladende dog
uden indskrifter. På stenens midte ses ægteparrets
våbenskjolde, Juel over Spend.
Stenen var 1767, 1773 og endnu 1863 opsat på
søndre korsarms østvæg.98 Som anført af Søren
Abildgaard (1773, jf. fig. 56b) dækkedes stenens
underparti på daværende tidspunkt af et stolestade og andet træværk, således at de nederste hjørnemedaljoner ikke kunne aftegnes. I dag placeret
på gulvet i søndre korsarm, nær sydmuren.
2) (Fig. 57), o. 1773, over Christen Christensen, *1721 i Wium (Vium) i Guddom (Gudum)
Sogn, hvor han boede indtil 1757, da han erhvervede Guddom (Gudum) Kloster Mølle, hvor han
døde 1773 i sit 52 år; endvidere over hustruen
Gundel Mads Datter, *1739 i Flynder Mølle, †
; Gud velsignede parret med seks børn, fire
sønner og to døtre.
Lys grålig kalksten, lettere eroderet på overfladen, 183×127 cm. Højovalt tekstfelt med personalia i fordybet kursivindskrift, indrammet af
bladværkskartoucher og blomster. Herunder en
formanende indskrift. I stenens hjørner er evan-
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Fig. 56a-b. Gravsten nr. 1, o. 1500 (før 1516) for Palle Juel og hustru, Ellen Mogensdatter Spend (s. 1075). a. Foto
Arnold Mikkelsen 2009. b. Tegning af Søren Abildgaard 1773. – Grabstein Nr. 1, um 1500 (vor 1516 ) für Palle Juel
und Gemahlin, Ellen Mogensdatter Spend.

gelistmedaljoner, øverst tv. og th. Mattæus og
Markus, forneden Lukas og Johannes; de tilhørende navne er angivet med fordybet kursiv på
rammerne. Øverst ses tre dødssymboler, den personificerede Død, vist som en knokkelmand med
en le, et kranium over korslagte knogler og et
timeglas. Stenen er opsat på våbenhusets østvæg,
syd for døren.

3) (Fig. 58), o. 1785, over Wille Lauritsen Hau
schou, *21. april 1712 i Hauschou i Guddum
1785 i sit 73. år; til(Havskov i Gudum), †
lige med hustruen, Karen Jensdatter Byeschou, *6.
dec. 1721 i Sønder Byschou (Sdr. Byskov) i Nessum (Nørre Nissum), †<1789> i sit <68.> år.
Lys grålig kalksten, 181×123 cm; lettere eroderet på overfladen. Det højrektangulære tekstfelt,
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der har indskrift i fordybet kursiv, indrammes af
bøjleornamenter og bladsnore. I hjørnerne evangelistmedaljoner, øverst tv. og th. Mattæus og
Markus, nederst Lukas over for Johannes. Over
og under indskriftfeltet er hhv. vinget timeglas og
kranium over korslagte knogler. På våbenhusets
østvæg, nord for indgangen.
†Gravsten. 1600 betaltes en murermester for at
oplægge en gravsten i korskirken, dvs. i søndre
korsarm.33
†Murede begravelser. Som anført i Danske Atlas
har kirken haft to murede begravelser, hhv. for
kirkens præster og for ejerne af Gudumkloster,63
formentlig i koret og i søndre korsarm (jf. også s.
1062). Lemmen til den sidstnævnte blev repareret
1855.79 1863 anbefaledes begravelsen opfyldt.31
Hidrørende herfra var antagelig ‘en smuk mes-

Fig. 58. Gravsten nr. 3, o. 1785, over Wille Lauritsen
Hauschou (†1785) og hustruen, Karen Jensdatter By
schou (†1789) (s. 1076). Foto Arnold Mikkelsen 2008.
– Grabstein Nr. 3, um 1785, für Wille Lauritsen Hauschou
(†1785) und Gattin Karen Jensdatter Byschou (†1789 ) .

singplade’, vel en †kisteplade, for Margrethe Kaas,
hustru til Laurids Below, †1660; pladen var ifølge
Danske Atlas ophængt i kirken.63
kirkegårdsmonumenter
Gravsten. Et større antal ældre gravsten og -fliser findes på kirkegården, hhv. nord og syd for
kirken. Af disse blev et antal kasserede sten 1958
placeret i et særligt område umiddelbart nord for
kirken.31 I det følgende er fortrinsvis registreret
eksempler, ældre end 1870.
Fig. 57. Gravsten nr. 2, o. 1773, over Christen Christensen (†1773) og hustru, Gundel Mads Datter (s.
1075). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Grabstein Nr. 2,
um 1773, für Christen Christensen (†1773) und Gattin
Gundel Mads Datter.

1) (Fig. 59), o. 1784, over Christen Olesen, * på
Ballegård i Heldom (Heldum) 1728, †1784 på
Gudumkloster. Flise af grålig sandsten, 69×45
cm. Indskrift med fordybede versaler. Over tek-
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3) (Fig. 60), o. 1805, over Alexander Nyboe,
Krogsgård, *1753 på Kollerup Østergård, gift 9.
dec. 1796 med Anna Marie Ibsen, med hvem han
fik fire sønner og en datter, † på Krogsgård 9. aug.
1805 i sit 52. år. Lyst gråligt marmor, 185×104
cm. Indskrift i fordybede versaler; efter personoplysninger rimet mindevers i otte strofer:
»Læser, som her beskuer
Denne sten som her er lagt
Sæt din aand i andagts luer
Naar du læser og giv agt
Ej på gravskrift eller stenen
Som er kostbar skiøn og rar
Men på døden og beenen
Som herunder bolig har.«

Fig. 59. Gravsten nr. 1, o. 1784, over Christen Olesen
(†1784). På kirkegården, syd for kirken (s. 1077). Foto
Hugo Johannsen 2008. – Grabstein Nr. 1, um 1784 für
Christen Olesen (†1784). Auf dem Kirchhof südlich der
Kirche.

sten halvcirkulært felt med høstredskaber. Syd for
kirken.
2) (Fig. 67), o. 1800, genbrugt o. 1932, over
Peter Olesen, *7. maj 1836 i Gudumkloster,
†23. maj 1932 i Villa Fred, Viborg; tillige med
hustruen, Andrea Olesen, *5. maj 1861 i Rodstrup, †<13. dec. 1944> i Hellerup, med parrets
to børn, Kirstine (Olesen), *2. marts 1883, †1.
marts 1884 og Hans (Olesen), *14. nov. 1886,
†12. juni 1887. Endelig hviler her Laura Esmann
Olesen, *10. dec. 1928, †4. marts 1929. Grålig
sandsten, 157×93 cm. Stenen har ophøjet, udslebet skriftfelt med afskårne hjørner; blomsterkviste i selve stenens hjørner. Sekundær indskrift
med fordybede versaler, placeret tværvendt. Syd
for kirken.

Tekstfeltet afsluttes foroven med en rundbue.
Stenen er indrammet af en dobbelt perlestav. Placeret nord for kirken som nr. 2 fra venstre.
4) O. 1829(?), over … Christen Lillelund, rødlig sandsten, 169×82 cm. Den stærkt nedslidte
sten, hvorpå anes årstallet »1829«, har indskrift i
fordybet skriveskrift. Øverst er i forbindelse med
en genanvendelse indhugget en sekundær frakturindskrift. Syd for kirken.
5) (Fig. 61), o. 1832, over Ane Olesen, »et elsket Barn«, *11. dec. 1828, †15. juni 1832. Rødlig
sandsten, 76×29 cm; indskrift med fordybet skriveskrift. Syd for kirken.
6) (Fig. 62), o. 1832, over Iver Olesen, Gudumkloster, †23. dec. 1832, med hustruen, Ane,
†1813. Rødlig sandsten, delvis eroderet på overfladen, med hjørnerosetter af hvidt marmor,
194×116 cm; indskrift med fordybet skriveskrift.
Syd for kirken.
7) (Fig. 63), o. 1853, over Kirsten Jeppesdatter
Studsgaard, *14. aug. 1785 i Nørre Nissum, †15.
sept. 1853 i Kloster Mølle. Brunlig sandsten med
hjørnerosetter af hvidt marmor, 161×81 cm; indskrift med fordybet skriveskrift, navnet dog i fraktur. Placeret nord for kirken som nr. 4 fra venstre.
8) O. 1856, over Ane Kirstine Stougaard, f.
Olesen, *10. sept. 1822 på Gudumkloster, gift 5.
maj 1855 med Jens Christian Stougaard Nørtang,
†11. dec. 1856 sammesteds, »efterladende en datter 4 dage gammel og dens fader som begræder
hendes tab«. Grålig sandsten, 159×81 cm; indskrift med fordybede versaler. Syd for kirken.
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11) Uvist år, over Christiane … Olesen(?) …
Rødbrun sandsten med hjørnemedaljoner af
hvidt marmor, 181×82 cm. Medaljonerne viser
øverst mod venstre og højre en hånd med en
nøgle og Korslammet, nederst forskellig forkrænkelighedssymboler og et anker. Inden for en bladramme er et højovalt indskriftfelt med nedslidt
gravskrift i fordybet skriveskrift. Syd for kirken.
12) Uvist år og person. Rødbrun kalksten,
166×100 cm. Stærkt eroderet overflade, hvorpå

Fig. 60. Gravsten nr. 3, o. 1805, over Alexander Nyboe,
Krogsgård (†1805). På kirkegården, nord for kirken (s.
1078). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Grabstein Nr. 3,
um 1805 für Alexander Nyboe, Krogsgård (†1805). Auf
dem Kirchhof nördlich der Kirche.

9) (Fig. 64), o. 1867, over Jens Vium Pedersen,
*30. okt. 1815 i Skou, †12. juli 1867 i Høiberg
i Gudum i sit andet ægteskab med Inger Marie
Mortensen Pallesgard i Humlum. Ægteskabet var
velsignet med to sønner og en datter. Gravflise af
brunlig sandsten, 69×49,5 cm; indskrift i fordybet skriveskrift, navnet dog med fraktur. Nord for
kirken som nr. 4 fra venstre i øverste række.
10) (Fig. 65), o. 1867, over Nicoline Marie
Braae, *9. april 1779 i Vandborg, †11. dec. 1867.
Gravflise af brunlig sandsten, 65×41,5 cm; indskrift med fordybet skriveskrift. Nord for kirken
som nr. 4 fra venstre i anden række.

Fig. 61. Gravsten nr. 5, o. 1832, over Ane Olesen
(†1832). På kirkegården, syd for kirken (s. 1078). Foto
Hugo Johannsen 2008. – Grabstein Nr. 5, um 1832, für
Ane Olesen (†1832 ) . Auf dem Friedhof südlich der Kirche.
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Fig. 62-63. 62. Gravsten nr. 6, o. 1832, over Iver Olesen (†1832) med hustruen, Ane (†1813). På kirkegården, syd
for kirken (s. 1078). 63. Gravsten nr. 7, o. 1853 over Kirsten Jeppesdatter Studsgaard (†1853). På kirkegården, nord
for kirken (s. 1078). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – 62. Grabstein Nr. 5, um 1832, für Iver Olesen (†1832) mit Gat
tin, Ane (†1813 ). Auf dem Friedhof südlich der Kirche. 63. Grabstein Nr. 6, um 1853 für Kirsten Jeppesdatter Studsgaard
(†1853 ) . Auf dem Friedhof nördlich der Kirche.

anes indskrift i fordybet kursiv. På kirkegården,
nord for kirken, som nr. 1 fra venstre.
Støbejernskors. 1) O. 1886, over Christen Raa
hede, *8. dec. 1825, †11. dec. 1886. 150 cm højt
inklusive postament. Kors med palmetteprydede
korsender. På den lodrette korsstamme ses foroven to sammenlagte hænder, forneden en nedadvendt fakkel.99 På familien Raahedes gravsted,
vest for kirken.
2) O. 1906, over Mette Raahede, *2. dec. 1824,
†7. maj 1906. 150 cm højt inklusive sokkel. For

typen, jf. ovf. 99 På familien Raahedes gravsted,
vest for kirkegården.
Ved Klostermøllen, sydøst for kirken, findes et
antal ældre *gravsten og -fliser, genbrugt som
trædesten i stuehusets trappe og ved en havebænk. Stenene er dog i deres nuværende bevaringstilstand vanskeligt tydbare.
1) (Jf. fig. 68) o. 1830(?), over ukendt individ. Rødlig sandsten med indskrift i fordybet kursiv, hvoraf

1081

Gudum kirke

anes årstallet 1830 samt stedbetegnelserne »Salling« og »Möll(e?)«. Stenfragment, der udgør højre
halvdel af gravsten, måler ca. 188×50 cm. Sæde af
havebænk. 2) Uvist år, over Johanne …, *30 …
i Øster…, født Sør(ensen(?)), †i Kiær.… Rødlig
sandsten, ca. 188×48 cm, med indskrift i fordybet kursiv. Stenfragment, der udgør venstre halvdel af gravsten, muligvis af nr. 1. Nu anvendt som
trædesten. 3) Uvist år, over uvist individ. Rødlig
sandsten, ca. 188×102 cm; indskrift kan vanskeligt anes. Nedre trin af trappe. 4)-6) (Jf. fig. 68).
Tre gravfliser, 1800-tallets første halvdel, af grålig
kalksten, med indskrifter i fordybet kursiv (nr. 4)
og versaler (nr. 5-6). Af stenene, der måler henholdsvis ca. 65×35 cm, 64×32 cm og 62×35, har
nr. 4 udsparet tværovalt felt foroven. Placeret som
ryglæn i havebænk.

Fig. 65. Gravsten nr. 10, o. 1867, over Nicoline Marie Braae (†1867). På kirkegården, nord for kirken (s.
1079). Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Grabstein Nr.
10, um 1867, für Nicoline Marie Braae (†1867). Auf dem
Friedhof nördlich der Kirche.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:

Fig. 64. Gravsten nr. 9, o. 1867, over Jens Vium Pedersen (†1867). På kirkegården, nord for kirken (s. 1079).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Grabstein Nr. 9, um
1867, für Jens Vium Pedersen (†1867). Auf dem Friedhof
nördlich der Kirche.

Ved embedet. Synsprotokol 1990 ff. (Synsprot.); de
ældre protokoller 1862-1989 registreredes endnu 1997
af DK her.
Gudum Sognearkiv. Diverse sager.
LAVib. Ribe bispeark. Skodborg Hrd. 1543-1774
(C4-69); Landsbykirkernes rgsk. Gudum Kirkes rgsk. 15841641, 1879-1927 (C-KRB-136-37); Præstearkiver. Liber
daticus 1838-72 (C 489-25); Menighedsrådsarkiver. Gudum Menighedsråd. Forhandlingsprot. 1904-34, 1. april
1928 (M 19204-1); Viborg Landstings skøde- og panteprot.
17. juni 1789; 25. juni 1794 (B2 4-710; B 24-712); 18.
juni 1801 (B 77a-SP 4); 20. nov. 1806 (B 77a- SP 4); 2.
juli 1834 (B 77a-SP 10); 13. jan. 1847 (B 77a- SP 14).
RA. DaKanc. C 14. Jyske registre, 1660-70, nr. 29
(12. juni 1665); D 19-3. Indlæg til sjællandske registre
1699-1771 (indb. 14. juni 1700).
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NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsby
kirker V, 1890, 352-58 (Uldall 1890 ). Notebøger. Søren
Abildgaard VIII, 164-65 (Abildgaard); Henry Petersen VI, 23 f; XI, 23 ff. Indberetninger. J. B. Løffler 1879
(bygning, inventar og gravminder); Chr. Axel Jensen
u.å. (gravsten); Niels Termansen 1909-10 (altertavle);
Chr. Axel Jensen, Johannes Malling, P. Severinsen
1915 (kalkmaleri); Niels Termansen 1917, 1920 (prædikestol); Henrik Græbe 1981 (klostertomt); Mogens
Larsen 1985 (altertavle og prædikestol); E. B. Rosing
Holm 1986 og 1994 (altertavle, prædikestol og krucifiks); Kirsten Trampedach og Mette K. Jensen 1997
(kalkmaleri); Hans Chr. Frederiksen 1998 (kalkmaleri);
Karen Stemann Petersen 2001 (dåbsfad og dåbskander); Hugo Johannsen, Birgitte Bøggild Johannsen og
Rikke Garfield Lagersted-Olsen 2008-09 (bygning,
inventar og gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM. Gravsten over
Erik Juel ved Søren Abildgaard 1773; romansk tympanon ved J. B. Løffler 1879; plan, snit og opstalter samt
forslag til nyt tårn ved Kristian Jensen 1928; plan, snit
og detalje af vindue ved Charles Christensen 1933;
plan, snit og opstalter ved Ib Lydholm og Poul Hansen
(tryk), suppleret 1966 af Morten Aaman Sørensen; opmåling af gulvundersøgelse 1966 ved samme; skitse af
muråbninger i nordvæggens vestre fag ved Erik Skov
1965; situationsplan med angivelse af søgegrøfter samt
opstalt af nordfacade med angivelse af bygningsspor
ved Henrik Græbe og Torben Hjelm 1981.
Litteratur. Villads Christensen, »Gudum Klosters
Historie«, HaÅrb 7, 1913, 87-149 (også udg. som monografi, her: Christensen 1913); Gudum – sognet mel
lem hede og fjord, Ellen Damgaard m.fl. (udg.), Snedsted
1985 (Gudum 1985 ).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog heraldik ved
Knud Prange, latinske oversættelser ved Peter Zeeberg
og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse
ved Mirjam Gebauer. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen.Teknisk og grafisk tilrettelæggelse Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet januar 2010.
1

Oldemoder 17 (nr. 32); DiplDan 2, II, nr. 48 (17. dec.
1266), med omtale af »Niclæs (Niels) prest af Guthum»
som vidne i forbindelse med en ejendomstransaktion
fra en privatperson, ridder Ove Thysæsk, til Ribebispen.
2
Jf. også lokaliteten Vium (‘vi’ (dvs. helligdom) og
hjem) i sognet, se DaStedn 75, 77. Om områdets særstatus i oldtiden vidner desuden de talrige kæmpehøje,
der både er placeret langs den øst-vestgående vej gennem sognet og ligger uden for denne række.
3
Oldemoder 112.

4

DiplDan 2, II, nr. 122-123 (før 18. nov. og 18. nov.
1268). 1310 modtog klostret endnu en testamentarisk
gave fra provst Kristian i Hardsyssel, jf. DiplDan 2, VI,
nr. 293 (30. juli 1310). Jf. også Linda Rasmussen, »Gaver til klostrene i middelalderen. Den sociale og kønsmæssige fordeling af donatorer på danske herreklostre
indtil 1385«, KirkehistSaml 1991, 36. Om klostrets middelalderlige historie, jf. generelt Christensen 1913;Vilh.
Lorenzen, De danske Benediktinerklostres Bygningshisto
rie (De danske Klostres Bygningshistorie, X), Kbh. 1933,
139-44 (her: Lorenzen 1933); Gina Gertrud Smith, »De
danske nonneklostre indtil ca. 1250«, KirkehistSaml
1973, 16; Lydia Frandsen, »Gudum Kloster«, Gudum
1985 66-85; Birgitte Langkilde, »Danske benediktinernonner og deres klostre i det 13.-15. århundrede«,
KirkehistSaml 1993, 24-28; jf. også note 7. For en registratur affattet 1592 over nonneklostrets daværende,
men sidenhen forsvundne arkivbeholdning, jf. ÆldDa
ArkReg III, 207-30.
5
PræsteindbWorm I, 80.
6
ÆldDaArkReg III, 209-10. Hardsyssels provst bevarede dog fremdeles visse rettigheder både over dette sogn
og siden over Fabjerg Sogn (jf. ndf.), som det fremgår af provstiets visitationsliste fra 1512-13, jf. Troels
Dahlerup, »Visitationen af Hardsyssels kirker 1512-13«,
HaÅrb 1960, 96-97, 134, 137.
7
Jf. ActaPont III, nr. 2179 (31. juli 1459); ÆldDaArkReg
III, 209. Om Bursfelderkongregationen og klostrets reformering, jf. William Christensen, »Et bidrag til dansk
Klosterhistorie i Christiern I’s Tid«, KirkehistSaml 4, V,
1897-99, 96-97;Troels Dahlerup, »Bursfelderkongregationen og Danmark. Et Bidrag til Voer Klosters Historie
i Senmiddelalderen«, KirkehistSaml 7,V, 1963-65, 65.
8
ÆldDaArkReg III, 210.
9
ÆldDaArkReg III, 223.
10
Christensen 1913 126-27.
11
Jf. DaAdÅrb 2000-02, 2003, 389; en forgænger til
Palle Juel var prior Lyder Juel, nævnt 1476 (ÆldDa
ArkReg III, 226). Også denne tilhørte adelslægten Juel,
der anvendte det stjerneprydede våbentegn, jf. Chri
stensen 1913 110.
12
DaKirkelove II, 196.
13
DaKirkelove I, 494; jf. KancBrevb 7. maj 1537; 12. maj
1552.
14
KancBrevb 20. nov. 1558.
15
RA. DaKanc. C 14. Jyske registre, 1660-70, nr. 29
(12. juni 1665).
16
Jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1641 (CKRB-136), med oplysning, 1630, om ophugning af
tømmerværket på kirken »ephter Som den var forbrennd«. Jf. også KancBrevb. 22. juni 1631, med omtale
af, at klostret ‘for kort tid siden’ var brændt. DaAtlas
(1769) 827 hævder imidlertid, uvist dog på hvilket
grundlag, at både klostret og kirken skal være afbrændt
1559, idet kirken først skal være indrettet og indviet
efter den pågældende brand.
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17
Kronens Skøder III, 299. Jf. også RA. DaKanc. D 193. Indlæg til sjællandske registre 1699-1771 (indb. 14.
juni 1700).
18
Kronens Skøder IV, 486 f. If. LAVib. Ribe bispark.
Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C
4-774) erhvervedes kirken 1719 af Jens Wandborg i
Lemvig ved en auktion over ryttergodset. Oplysningen, der ukorrekt forudsætter, at Wandborg endnu da
var i live (han døde 1716), kan dog ikke verificeres
i Kronens Skøder, ligesom det heller ikke fremgår af
RA. Rtk. 413.8-9. 1719-21; 1719-23. Kontinuation
og endelig slutning af kommissionsforretningen over
reluitions- og pantegodset i Jylland (…); Diverse auktionsforretninger.
19
LAVib. Viborg Landstings skøde- og panteprot. lyst 17.
juni 1789; 25. juni 1794 (B2 4-710; B 24-712).
20
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing
Amt (C 4-846).
21
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og pante
prot. lyst 20. nov. 1806 (B 77a-SP 4).
22
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og pante
prot. lyst 2. juli 1834 (B 77a-SP 10).
23
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og pante
prot. lyst 18. juni 1801 (B 77a-SP 4).
24
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og pante
prot. lyst 13. jan. 1847 (B 77a-SP 14).
25
Jf. LAVib. Menighedsrådsark. Forhandlingsprot. 190434, 1. april 1928 (M 19204-1).
26
O. Nielsen, »Familieoptegnelser af Iver Juel til Stubbergård og hans Søn Kjeld Juel«, DaSaml 1, I, 1865-66,
52. Brødrene Iver og Otto Juel var nevøer af Hartvig
og Palle Juel, jf. DaAdÅrb 2000-02, 2003, 391.
27
Bl.a. forpligtede nonnerne sig 1496 – til gengæld
for Århusbispen Ejler Stygges rettigheder i Struergård
– til at lade afholde en Vor Frue messe samt en ugentlig afsyngelse af antifonen Melchisedek i klostret (dvs.
i klosterkirken) som sjælebod for biskoppen og hans
efterkommere ‘til evig tid’, jf. HaDipl nr. 81 (29. juli
1496).
28
Tang Kristensen, Danske Sagn V, 135 (nr. 528); jf.
også samme, III,115-16 (nr. 597); Marianne Thøstesen,
»Gudum sogn«, Gudum 1985 50-51.
29
Svane, Helligkilder 251-52 (nr. 24221-5). Thøstesen i
Gudum 1985 30-31.
30
Palle Eriksen m.fl., Vikinger i vest. Vikingetid i Vestjyl
land, Jysk Arkæologisk Selskab, 2009, 225-26.
31
Synsprot.
32
NM. Korrespondanceark.
33
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1641 (C-KRB-136).
34
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180304 (C 4-706).
35
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
36
LAVib. Præsteark. Liber daticus 1838-72 (C 489-25).
37
Indgangen er vist på en farvelagt tegning fra 191(1)
i Gudum Sognearkiv.
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Fig. 66. Fragment af †kalkmaleri, antagelig senmiddelalderligt, med figurudsmykning på 2. fag af skibets
nordmur (s. 1053). Foto Morten Aaman Sørensen
1966. – Fragment von †Kalkgemälde, vermutlich spätmit
telalterlich, mit Figurverzierung im zweiten Joch der Nord
mauer des Schiffes.
38

RA. DaKanc. D 19-3. Indlæg til sjællandske registre
1699-1771.
39
Fotografi af kapellet findes i Gudum Sognearkiv.
40
Jf. Christensen 1913; Jens Sølvsten, »Gudum Kloster«,
Danske slotte og herregårde (2. udg. v. Aage Rousell), 12,
Kbh. 1966, 303-08 og Gudum 1985.
41
Græbe 1981.
42
Jf. Lorenzen 1933, som sammenligner med præstedøren i Grinderslev Klosterkirke, hvis tympnanon i
øvrigt også er korsmærket inden for tovsnoning. Om
præstedørenes dimensioner, se M. Mackeprang, Jydske
Granitportaler, Kbh. 1948, 2.
43
En rekonstruktion af det forsvundne lektorium i
Tvilum Klosterkirke kan give en forestilling om, hvordan et sådant arrangement kan have fungeret, jf. DK
Århus 3399 (fig. 7).
44
Jf. Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens huse
(Danmarks arkitektur, 6), Kbh. 1981, 84-86.
45
Han nævner således muligheden af, at en ‘dygtig
murermester i domkapitlets tjeneste’ kan have været
ansvarlig for, at ‘denne murstenskirke i en fjern afkrog af Jylland – trods sin ringe højde og manglen af
hvælvinger – alligevel er blevet et så godt stykke murstensarkitektur’, jf. Lorenzen 1933 142.
46
Profileringen af døre og vinduer skal minde om tilsvarende i Ribe Dominikanerkloster fra 1400-tallets
begyndelse, jf. Lorenzen 1933 142. Sidestykkerne specificeres dog ikke nærmere.
47
En beslægtet niche, der tolkes som siddeniche eller
indramning af celebrantstol, kendes bl.a. fra Horsens
Vor Frelsers Kirke, jf. DK Århus 5422.
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LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C4–190).
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 (C40–2).
50
LAVib. Ribe bispearkiv. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C4-774). Denne opfattelse er
senere fastholdt i litteraturen, jf. bl.a. Lorenzen 1933 144.
51
LAVib. Ribe bispeark. Skodborg hrd. 1543-1774 (C469).
52
1897 ønskedes gulvet i korskirken omlagt med ‘helbrændte sten’, svarende til midtskibets, og året efter
kasseredes det gamle trægulv i koret til fordel for et nyt
over betonunderlag.1900-01 lagde man bræddegulve i
stolene, jf.Ved embedet. Synsprot.
53
Adskillige af de store sten, som er benyttet til vinduets indfatning er af gullig tegl. Det samme gælder
tilmuringen (krydsskifte) af det østligste af de to oprindelige vinduer,
54
Således 1933 og atter 1942, jf. NM. Korrespondan
ceark.
55
Nationalmuseet underrettedes herom af Ringkøbing
Museum, og korresponderede samme år med Freddy
Christensen og ejeren af Gudumkloster, B. Rahbek,
men så sig ikke i stand til at undersøge fundene, jf.
NM. Korrespondanceark.
56
Ribbeprofilet kendes eksempelvis fra det højgotiske
byggeri i Odense Domkirke, påbegyndt i slutningen af
1200-tallet og videreført i første halvdel af det følgende århundrede, jf. DK Odense 360 f. med fig. 273. Her
og i den samtidige korudvidelse af Horsens Klosterkirke findes beslægtede profilsten, jf. DK Århus 5696.
57
Indb. i NM.
58
Enkelte notater er angivet på NM’s eksemplar af
Poul Hansen og Ib Lydholms tegninger fra 1964.
49

59
Jf. indb. ved Chr. Axel Jensen 1915 og Hans Chr.
Frederiksen 1998.
60
ÆldDaArkReg III, 211, 222; Christensen 1913 27-28.
61
Hjulslægten var repræsenteret i området, bl.a. af Ellen Hjulsdatters bror Tøger (jf. ovf. og note 29) og
søsteren Karine Hjulsdatter, g.m. Oluf Rytter, alle
børn af Jens Pedersen Hjul, der ejede gårdene Store
Kamstrup (Nørre Nissum Sogn) og Tangsgård i sognet. Sidstnævnte tilhørte 1486 og 1491 nonneklostret,
jf. ÆldDaArkReg III, 210-12. Om familien, se også
Christensen 1913. Hjulet ses endvidere som skjoldemærke på en række adelige segl, flere tilhørende personer, der var hjemmehørende i Skjoldborg Hrd., jf. A.
Thiset, Danske adelige Sigiller fra det XV., XVI. og XVII.
Aarhundrede, Kbh. 1905, specielt H XXXIV, nr. 1-6.
Deriblandt er et segl for Jens Pedersen Hjul fra 1442,
vist med seks eger (H XXXIV, nr. 1), mens hjulet på
et segl fra 1492, tilhørende Tøger Hjul (H XXXIV nr.
2), viser ni eger.
62
Muligvis rummede kapellet også begravelsen for
Otto Juel (s. 1028).
63
DaAtlas 827 f.
64
LAVib. Ribe bispeark. Skodborg Hrd. 1543-1774
(C4-69).
65
Merete Bergild og Jens Jensen, »Asmild Klosterkirkes altertavle – mesteren og hans øvrige arbejder
i Hee, Gudum og Sall kirker«, Fra Viborg Amt 1984,
69-105. Asmildmesteren, der her på grundlag af en
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DIE KIRCHE VON GUDUM
Gebäude. Die mittelalterliche Gemeindekirche
wurde 1484 in das örtliche Benediktinerkloster
inkorporiert. Bei dieser Gelegenheit wurde eine
neue Klosteranlage nördlich der Kirche errichtet. Nach der Reformation bot dieser Komplex,
Gudumkloster (Abb. 4), Unterkunft für wechselnde Lehensmänner sowie 1585-1670 für den
Landesgerichtsrat; mehrere der Beamten trugen
gleichzeitig die Kosten für Bauarbeiter und Inventaranschaffung der Kirche, u.a. nach dem umfangreichen Brand 1630.
Die Kirche liegt auf einem Plateau südlich der
Landstraße Lemvig-Struer (Abb. 30), die Gefälle auf das östlich liegende Dorf Gudumstad hat.
Westlich der Kirche sind die Überbleibsel von
Bauten aus der Wikingerzeit nachgewiesen, und
gegen Süden hat sich Klostermølle Å in eine markante Talsenke eingeschnitten. Hier lag das Benediktinerkloster, welches 1267 erwähnt wird, und
nach mehr als zweihundert Jahren in dem feuchten Flusstal zur Gemeindekirche verlegt wurde.
Die Kirche ist ein langgestrecktes Ziegelhaus
mit einer spätmittelalterlichen Kapelle auf der
Südseite und einem Turm mit Vorhalle von 1929
im Westen. Sie unterscheidet sich markant von
der sonstigen Kirchenbauweise der Umgebung,
und ihre ältere Gebäudegeschichte weist viele
Unsicherheiten auf. Dies gilt sowohl für die Datierung des fast 30 Meter langen Gebäudes als
auch für die Frage seiner Vorgänger.
Eine Reihe Granitquader sowie ein kleines,
mit einem Kreuz versehenes Tympanon (Abb.
7) wurden als Beweise für die Existenz einer älteren Granitquaderkirche an der gleichen Stelle
gedeutet. Diese Details können indes auch später
im Zuge einer Reparation hinzugefügt wurden
sein. Solchenfalls wäre eine Holzkirche dem jetzigen Gebäude vorausgegangen.
Das stehende Gebäude ist ein Langhaus ohne
architektonisch markierten Übergang zwischen
Chor und Schiff. Das ursprüngliche Gesims verschwand bei einer Erhöhung der Kirche, doch
muss das Gebäude trotz der Terrainhebung immer auffallend niedrig gewesen sein. Keine der

ursprünglichen Türen oder Fenster sind immer
noch im Gebrauch, doch Gebäudespuren zeu
gen von einer Priesterpforte auf der Südseite an
der später hinzugefügten Ostmauer der Kapelle,
auß

erdem zwei, möglicherweise drei Türen für
die Gemeinde westlich im Schiff. Von diesen ist
die nördliche Tür bewahrt mit ihrem äußeren
Spitzbogen, der eine sekundäre, flachbogige Tür
einrahmt (Abb. 14, 17b). Die Fenster waren spitzbogig mit abgetreppten Gewände und Bogen,
von diesen ist der größte im Chorgiebel unterteilt
von einem gemauerten Pfeiler (vgl. Abb. 10). Der
Übergang zwischen Chor und Schiff muss durch
eine Schranke markiert worden sein, die jedoch
längst verschwunden ist.Von der inneren Einrich
tung sind dahingegen eine Reihe Verstecknischen
sowie in der Südwand eine größere, spitzbogige
Sitznische bewahrt. Die Kirche ist typenverwandt
mit den Bettelmönchskirchen der Städte seit
dem 13. Jahrhundert. Auch die Ausformung der
Details (wie z.B. Tür- und Fensteröffnungen mit
dem Wechsel von kantigen und runden Gliedern,
Verstecknischen mit spitzwinklig gesetzten Decksteinen und Zelebrantnichen) deutet auf eine
Inspiration durch den Städtebau hin, vermutlich
vermittelt durch das Kloster im Flusstal. Der Bau
muss wahrscheinlich auf die erste Hälfte des 14.
Jahrhunderts datiert werden.
Der Umzug des Klosters 1484 führte neben
dem Bau eines neuen Klosters bedeutende Änderungen der existierenden Gemeindekirche mit
sich. Diese wurde wegen einer geplanten Empore für die Nonnen erhöht. Die Spuren davon
lassen sich indirekt am Westende des Schiffes
nachweisen, u.a. durch eine Tür (vgl. Abb. 17),
welche die Empore mit dem Westflügel des Klosters verband. Der Raum wurde nun außerdem
mit †Wölbungen verstehen (vgl. Abb. 31) und
erhielt neue, spitzbogige Fenster. Schließlich muss
die große, gewölbte Grabkapelle an der Südseite
unmittelbar danach oder zeitgleich mit dem
Umbau der Kirche errichtet worden sein.
Beim Brand 1630 im früheren Kloster (jetzt
Residenz des Landesrichters) wurde auch die
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Kirche beschädigt, und fünf Jahre später erfolgte
eine umfassende Instandsetzung. Die Gewölbe,
welche einige Jahre vorher die Errichtung von
auswendigen Stützpfeilern notwendig gemacht
hatten, wurden entfernt, und nur die abgetreppten Wandpfeiler sowie das Kalkgemälde des
Chores bezeugen ihre Existenz. Auch neue Fenster wurden eingesetzt.
Das verhältnismäßig große Kirchengebäude er
forderte auch später viel Wartung, so dass wenige Ressourcen für andere Zwecke blieben. Die
Glocke, die möglicherweise in einem Dachreiter
aufgehängt war, wurde zu einem Glockenstapel
auf dem Friedhof verlegt und später zu einem
Schallloch im Westgiebel (vgl. Abb. 11). Eine Vorhalle vor dem Westgiebel (vgl. Abb. 28) kann Ende des 18. Jahrhunderts dazugekommen sein. Sie
verschwand beim Bau des jetzigen Turms 1929.
Kalkmalereien. Im Zuge der Renovierung des
Altars wurde 1910 eine Bauinschrift an der
Nordwand des Chores aufgedeckt, ein wertvoller Hinweis des Abschlusses eines größeren Umbaus 1492 in der Amtszeit des Bischofs von Ribe
Hartvig Juel und der Priorin Ellen Hjulsdatter
(Abb. 31). Dahingegen fehlt näheres Wissen über
die †spätmittelalterlichen und nachreformatorischen Kalkmalereien, die 1966 zunächst enthüllt,
dann aber wieder überdeckt wurden. Dabei handelt es sich u.a. um ein Waffenschild, möglicherweise für das örtlich ansässige Geschlecht des
niederen Adels Hjul (Abb. 33).
Inventar. Der älteste Inventargegenstand der Kir
che ist das romanische Taufbecken, welches zum
für die Umgebung gewöhnlichen Kelchblatttyp
gehört (Abb. 43). Eine fragmentarisch bewahrte
Kruzifixfigur von 1450-75 (Abb. 44) bezeugt
ebenso wie einige Versteck- und Sitznischen im
Chor die liturgische Verwendung der Kirche
noch vor der Klosterzeit. Die Kirche muss schon
damals über eine größere Pfarrerschaft verfügt
haben, eine Seltenheit für eine gewöhnliche
Gemeindekirche. Nach 1484 wurde die Nonnenempore ins Westende der Kirche eingesetzt
(vgl. Abb. 21). Ein Waffenschild für Erik Ottesen
Rosenkrantz (†1503) auf dem 1557 umgegosse-
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nen Altarkelch (vgl. Abb. 38) erinnert außerdem
an dessen Wohltaten für das reformierte Nonnenkloster kurz vor dessen Auflösung.
Aus den ersten Jahrzehnten nach der Reformation sind die Kirchenglocke, 1553 von dem
nordjütländischen Glockengießer Peter Lauridsen gefertigt (Abb. 54), sowie die silbernen
Altargeräte (Abb. 38), auf Initiative von Malte
Jensen Sehested zu (Nørre) Holmgård und Sophie Bille hin aus dem älteren Set hergestellt,
wie oben erwähnt. Das Paar bewohnte zum damaligen Zeitpunkt Gudumkloster. Von Beginn
des 17. Jahrhunderts stammen die Altarleuchter,
gestiftet 1615 von Kirchenvorsteher Peter Skriver (Abb. 41) und die Renaissancekanzel der
Kirche, 1621-22 eine Schenkung von Landesrichter Gunde Lange und Gattin Anne Krabbe
(Abb. 47-50). Dahingegen stammt der vornehme, reich bebilderte Altar, datiert auf 1640,
von der Renovierung nach dem Brand 1630.
Die Tafel ist nahe verwandt mit den Altartafeln
in Asmild, Sall und Hee sowie der Kanzel in
Skjern (Abb. 31-32, S. 554).
	Unter den Kirchenbesitzern des 18. Jahrhunderts hat namentlich Jens Wandborg de Stiernhielm seine Spuren hinterlassen, vor allem 1767
durch die Anbringung einer Empore im Westende der Kirche. Diese ist im Rokokostil bemalt
mit venezianisch inspirierten Szenen aus dem
Alten und Neuen Testament (Abb. 52-53) und
entspricht damit den Ausschmückungen in Nørlem Kirke (S. 622). Sie wurde vom ‘Hofmaler’
des Gutsbesitzers W. Ellermann ausgeführt, vermutlich ebenso die Bemalung der Kanzel (Abb.
47-48). 1768 ließ de Stiernhielm die Altargeräte
von dem Meister aus Holstebro Joachim Weller
umgießen (S. 1060) und stiftete außerdem neues
†Gestühl, Beicht- und Küsterstühle.
Das 19. und 20. Jahrhundert hat den Kirchenraum durch zahlreiche kleinere Inventaranschaffungen geprägt. Farblich erscheint der Innenraum so, wie ihn die jüngsten Restaurierungen
jeweils 1966-71 und 1993-94 hinterließen.
Grabmale. Das älteste Grabmal der Kirche ist der
Grabstein für den Klostervorsteher, Knappe Palle Juel zu Udstrup (†vor 1516) und Gattin El-
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len Mogensdatter Spend (Grabstein Nr. 1, Abb.
56a-b). Der Stein war vermutlich von Anfang an
im südlichen Kreuzarm angebracht, welcher als
Grabkapelle für die Mitglieder des Geschlechts
der Juel fungiert haben kann. Neben zwei jüngeren Grabsteinen aus der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts (Grabstein Nr. 2-3, Abb. 57-58) enthält die Kirche ein interessantes Kalksteinepitaph,
welches 1683 für den Gerichtsvollzieher Poul
Eliæsøn und Familie angebracht wurde (Abb. 55).
Außerdem sind auf dem Friedhof und an der Klostermühle einige ältere Grabsteine und -fließen.
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Fig. 1. Kirken set fra øst med oldtidshøj i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2008. – Kirche aus Osten mit vorhistorischem Grabhügel im Vordergrund.

fabjerg kirke
skodborg herred
Kirken er o. 1350 omtalt i kirkelisten i Ribe Oldemoder, hvor den var ansat til 4 skilling sølv.1 Andet led
af sognenavnet (tidligst anført »fabyergh«) refererer til
‘bjerg’, en hentydning til det bakkede morænelandskab og til de mange oldtidshøje (jf. s. 1090), hvoraf
særligt en stor høj vest for kirken i overleveringerne
knyttedes til dennes tilblivelse (jf. sagn).2 1473 omtales en gård i Lundby, der havde tilhørt kirken i 30 år;
1483 er endvidere nævnt skylden af et bol i sognet.3
1494 blev patronatsretten til Fabjerg tillagt nonneklostret i Gudum, der ti år tidligere var blevet forenet med
Gudum Kirke (s. 1025).4 En klokkeindskrift 1504 (s.
1124) nævner Skt. Gereon, muligvis en værnehelgen
for kirken. 1508 omtales et retsmøde, afholdt i kirken
under forsæde af Ribebispen Iver Munk.5
I lighed med Gudum Kirke afhændedes Fabjerg (og
Nørlem) med tilhørende kaldsret af kronen 1699 til
Eiler Eilersen Holm (†1706) til Eskær (Mosbjerg Sogn,

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Horns Hrd., Hjørring Amt).6 Som nævnt s. 1027 tilhørte Fabjerg og Gudum kirker op gennem 1700-tallet skiftende ejere med tilknytning hhv. til Kongensgård (Nørre Nissum Sogn) og Kabbel (Nørlem Sogn).
1799 solgte by- og herredsfoged Hans Jacob Lindahl
til Kabbel dog Fabjerg til Christen Jensen i Kviesgård
(Fabjerg Sogn),7 der 1804 videresolgte den til konrektor Stephan Tetens i Ribe.8 Senest 1809 kom kirken til
byfoged Frederik Schønau i Lemvig, der påbegyndte
bortsalget af tienderne til sognemændene.9 Kaldsretten
var dog 1799 blevet overdraget til kronen.10
Kirken, der fortsat er anneks til Gudum Kirke, opnåede selveje 1940.11
Sagn. Kirken skulle ifølge overleveringerne være
bygget af en forvist engelsk prinsesse, hvis hedenske
søster som et modtræk lod rejse en høj, kaldet Friishøj.12 Dette navn har antagelig givet anledning til at
knytte sagnet til en jomfru af adelsslægten Friis, der
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skulle have opført kirken.13 En efterretning, svarende
til den førstnævnte, udlægger dog to nonner som kirkens grundlæggere. Da kirken blev færdig før højens
rejsning, tolkes sognenavnet, Fabjerg, som en henvisning til ‘før bjerg’ eller ‘Forbjerg’.14
Møntfund.15 1903 og 1932 fandtes i alt 24 mønter i
kirken, i førstnævnte år fem mønter, slået hhv. under
Christian I, Hans og Frederik I, hvortil kom en hulpenning fra Mecklenburg (1400-tallets sidste del) og
en engelsk sterling, slået under Edward I (1300-tallets
begyndelse, jf. også fund af middelalderlige engelske
mønter i Nørlem, s. 600). Hertil kom yderligere 19
mønter, hovedparten såkaldte søslinge, alle slået under Frederik I’s tidlige regering.16 Det er overvejende
sandsynligt, at den førstnævnte mønt fra Frederik I’s
tid har tilhørt samme skattefund som de sidste. Mønterne opbevares hhv. på Lemvig Museum og Nationalmuseet.

Kirken ligger omtrent midt i sognet, kun omgivet
af en gård og nogle enkelte huse, mens landsbyen
Fabjerg befinder sig nordligere ved landevejen

mellem Lemvig og Struer. Den gamle landevej
fra Rom mod Gudum løber derimod nord om
kirken igennem bebyggelsen (jf. fig. 2). Den ledsages af et stort antal oldtidshøje (jf. fig. 1),17 som
tidligere har været endnu mere dominerende og
givet anledning til sagndannelse (se ovf.).
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården hegnes af græsdækkede stendiger, som har gammel
hævd og ofte har måttet omsættes. Således betaltes to stenlæggere 1584 for at oplægge kirkegårdsdiget i seks dage;18 1815 var stendiget med
stetterne omkring kirkegården meget dårligt og
blev istandsat samme år.19
Kirkegården har to indgange, en portal i nord
mod parkeringspladsen og en fodgængerlåge i syd;
begge er murede og hvidtede med hvidmalede
tremmefløje af træ. Nordportalen, der er afdækket
med blyklædt sadeltag med små spir på gavlene
(fig. 4), har køreport og fodgængerlåge. Materia-

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 målt 1818 af C. W. Balsløv og H. G. Wegge. Kopieret 1863 og tegnet af Anna Brinch
Thorsen 1999. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfoto af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1963 i KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südost.

let omfatter foruden mursten af vekslende format, et antal granitkvadre, navnlig på den vestre
pille. De falsede åbninger har fladrundbuede stik,
præget af gentagne istandsættelser. Portalen, der
muligvis er senmiddelalderlig, er tidligst omtalt
1599 i forbindelse med en reparation af murværk
og tag; den nævnes atter 1636-38 samt 1663, da
Peder Murermester i Lemvig skulle ‘ordne den
nye port og stette’.18
Fodgængerlågen, som antagelig er fornyet 1971
(jf. årstal på blyklædt sadeltag), har afløst en ældre
†låge, nævnt 1604, da kirken betalte for mursten
til den søndre stette. 18 Lågen var formentlig en
portal, jf. Rom, Bøvling og Flynder (s. 770, 816
og 882). †Indgang i øst nævnes 1600.18 Gentagne
udgifter til fornyelser viser, at indgangene har
været forsynet med †kirkeriste for at holde kvæg
ude fra kirkegården. Således blev de fornyet 1595

og 1663 yderligere forbedret, idet smeden beslog
dem med jern. 18

Fig. 4. Kirkegårdsportal set fra nord (s. 1090). Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirchhofsportal aus Norden.
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toilet og kontor for graveren.20 Sidstnævnte synes
indrettet efter 1996, da man udvidede en garage
uden for norddiget øst for portalen for herved at
skaffe plads til graverens redskaber og maskiner,
som havde haft plads i et redskabsrum i ovennævnte bygning.
†Bygninger ved kirkegården. 1842 omtales et fattighus, som nogle år tilbage var opført i kirkegårdens nordvestre hjørne.19 I mellemkrigstiden
opførtes et redskabshus ved siden af en (køre)stald.
bygning
Kirken er en romansk granitkvaderkirke bestående af
kor og skib. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn mod
vest og et våbenhus mod nord. Orienteringen er solret.
Fig. 5.Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt
og tegnet af Peter Duun 1999 og 2010. – Querschnitt
durch Schiff gegen Ost.

Kirkegården lå tidligere ubeskyttet mod vejr
og vind, men 1922 gav kommunen et beløb til
plantning af læbælter (jf. fig. 3),11 og herefter er
beplantningen flere gange fornyet.
Bygninger mv. ved kirkegården. Uden for norddiget og vest for hovedportalen er ved restaureringen 1967-71 (arkitekterne Poul Hansen & Ib
Lydholm, Thisted) opført en teglhængt bygning af
gule sten, som rummer ligkapel foruden fyrrum,

Den statelige romanske stenkirke er bevaret i sin
oprindelige udstrækning og er antagelig opført
etapevis fra øst mod vest. I de hyppigt omsatte
mure spores dog ikke noget tydeligt byggeskel.
Materialer og teknik. Kirken er opført af veltildannede granitkvadre, hvoriblandt enkelte er
overfalsede, beregnet til stilladsbomme. Mod våbenhusloftet står murværket med smalle knivfuger, som ellers er forsvundet ved kvadrenes omsætning. Murene hviler på en smuk dobbeltsokkel,
bestående af karnis over skråkant, hvortil kendes
flere paralleller i herredet (jf. s. 598, nr. 15, 1820).

Fig. 6. Plan 1:300. Målt af Sven Fritz 1941, suppleret af Peter Duun 2009 samt suppleret og tegnet af Hugo Johannsen 2010. – Grundriss.
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Südosten.

Koret er lidt lavere end skibet, men begge afsnit omfatter 11 skifter over soklen, kendetegnet
af den gængse tendens til, at skiftehøjden reduceres opefter. Bagmurene, som dækkes af tykke
pudslag, er sat af rå marksten, således som det kan
iagttages i taggavlene (jf. fig. 18). Dog ses i korets
overvægge pudsede granitkvadre, ligesom vinduesåbningerne også indvendig er kvadersatte.
Døre og vinduer. Af skibets døre er kun norddøren fortsat i brug, mens den søndre står blændet.21
Syddøren ses udvendig afdækket af en monolit,
mens vangerne er sat af kvadre, som i vestsiden
respekterer de tilgrænsende skifter. Dette gælder ikke østvangen, som tydeligvis er omsat og
fornyet. Tærsklen udgøres af soklens underste,
skråkantede skifte, mens døren bryder det øvre
skifte, for østvangens vedkommende svarende til
vangens fornyelse. Den indre åbning er markeret
som en rektangulær blænding; men på restaure-

ringstegningerne 1941 (jf. fig. 8b) er den angivet
med kurvehanksbuet afdækning, antagelig resultat af en reparation. Norddøren fremtræder både
ud- og indvendig som en rektangulær muråbning, dækket af et tykt lag puds. Inden for facaderne udgøres afdækningen af en 37 cm bred
planke. Soklens nedre skifte er kun delvis bevaret
i den ydre åbning.
Ingen af de oprindelige vinduer, rundbuede og
med smigede sider, er i brug, men spores for en
rækkes vedkommende både ud- og indvendigt.
Således har koret, svarende til normen, haft én
lysåbning i hver side, mens der i skibet, hvor vinduerne sidder højere, formentlig har været tre i
hver langside, hhv. øst og vest for døren. Af disse
har det vestre været mærkbart smallere end vinduerne øst for indgangsdøren. Det har muligvis
kun skullet belyse et †herskabspulpitur(?) i skibets
vestende, jf. indsættelsen 1624 af et vindue vest-
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Fig. 8a-b. Opstalter af skibets sydside. 1:150. a.Ydre. b. Indre. Målt og tegnet af Sven Fritz 1941. – Aufrisse der Südseite
des Schiffes.

ligst på sydsiden (s. 1102). Udvendig angives placeringen af de monolitte overliggere (jf. fig. 1112, 43 og 45), som ses på korets østgavl og kirkens

nordside. Sydsidens vinduer er slugt af de senere
og større lysåbninger, men to vinduesoverliggere,
af hvilke den ene er genanvendt i tårnets sydside

Fig. 9. Udsnit af skibets sydfacade under restaurering med spor af tilmuret dør og ældre vinduesåbninger (s. 1102).
Foto Sven Fritz 1941-42, fotomontage af tre optagelser ved MV 2010. – Ausschnitt der Südseite des Schiffes während
der Restaurierung mit Spuren einer zugemauerten Tür und älteren Fensteröffnungen.
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Fig. 10a-b. Forslag til ændring af skibets sydside, jf. fig. 8. 1:150. a.Ydre. b. Indre. Tegnet af Sven Fritz 1941. – Vorschlag zur Änderung der Südseite des Schiffes.

(jf. fig. 15) den anden i en stensætning nord for
våbenhuset, stammer utvivlsomt fra disse vinduer. Den udvendige bredde svinger mellem 53
og 73 cm, og højden, der bedst kan følges for
korets vedkommende, andrager ca. 148 cm.22 De
to korvinduer, hvis indvendige udmuring er fjernet 1967-71, står nu som rundbuede, kvadersatte
nicher, der i murflugten måler hhv. 145×77 cm
(øst) og 147×74 cm (nord).
Indre. Skibet har bevaret sit bjælkeloft, som kan
være fornyet samtidig med tagværket (s. 1103).
Taggavle. Den nedre del af korets kvaderklædte
taggavl er bevaret, mens spidsen er ommuret med
små sten. Taggavlen mellem kor og skib står med
sit oprindelige murværk af rå marksten (jf. fig.
18), mens skibets vestre er ombygget i forbindelse
tårnets opførelse.
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I middelalderens senere del har man iværksat en række initiativer til kirkens forbedring og forstørrelse. Således er skibets tagværk fornyet i 1400-tallets første
år (jf. s. 1103), og ved midten af samme århundrede er koret blevet udstyret med hvælv og en ny

bueåbning mod skibet. Endelig har man formentlig o. 1500 opført et stort markant tårn ved skibets
vestside og ud for skibets norddør et våbenhus.
O. 1450 (jf. s. 1103) er der i koret indbygget et
hvælv, hvilende på murede hjørnepiller, som dog
i sydøsthjørnet er forhugget af hensyn til pladsen efter altertavlens opstilling 1595. De spidse
skjoldbuer er helstens brede, ribberne er halvstens og overribberne helstens brede; lommerne
er udmurede.
Samtidig med indbygningen af hvælvet kan
være sket en ændring af korbuen, som har fået
spidsbuet stik og kragbånd af fremspingende
munkesten; desuden er den antagelig gjort en
anelse bredere. I 1600-tallets sidste tredjedel, ved
en ændret opsætning af prædikestolen foran triumfvæggens søndre del, blev korbuens søndre
vange og den tilgrænsende del af triumfvæggen
forhugget (jf. fig. 39) af hensyn til de ændrede
opgangsforhold (s. 1121). Korbuen og triumfvæggen er antagelig retableret i forbindelse med
prædikestolens restaurering 1922 og ændrede
opstilling foran sydvæggen.
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Fig. 11-12. Blændede oprindelige vinduer på kirkens nordside (s. 1094). Foto Hugo Johannsen 2010. 11. Koret.
12.Vestligt på skibet. – Verblendete ursprüngliche Fenstern an der Nordseite der Kirche. 11. Chor. 12.Westlich des Schiffes.

En teglmuret dør med fladbuet rulskifte kan ligeledes være indsat i taggavlen mellem kor og
skib (jf. fig. 18) for at gøre korets loft tilgængeligt
efter hvælvslagningen.
Det store vesttårn kan være opført ved samme
tid som anskaffelsen af klokken fra 1504, men
præges i øvrigt af omfattende skalmuringer og
istandsættelser, navnlig mod syd og vest. De oprindelige materialer udgøres udvendig forneden af
genanvendte granitkvadre fra skibets delvis nedbrudte vestgavl (jf. fig. 15). De hviler på en fremspringende markstenssyld, hvorover flere sokkelkvadre fra gennembrydningen af vestgavlen har
fundet anvendelse. Enkelte kvadre er desuden
blevet benyttet forneden i tårnrummets sydvæg.
Murværket over kvadrene er af munkesten; dog
ses fra skibets loftsrum og mellemstokværket, at
tårnets østmur, som udgår fra skibets murkrone, er
opført af kløvsten med indtrykkede teglbrokker i
fugerne.

Tårnrummet forbindes med skibet ved en
høj, rundbuet arkade med kragbånd af to trinvis
fremspringende skifter. Rummet overdækkes af
et samtidigt hvælv, hvilende på forlæg. Ribberne
er halvstens, de puklede kapper sildebensmurede,
og der er helstens brede overribber på fladen. I
nordkappen klokkerebshul. Rummet belyses af
et rundbuet, falset vestvindue.
Opgangen til de øvre stokværk sker fra tårnrummet gennem et trappehus mod nord med
halvtag over falsgesims. Den fladbuede underdør
er falset med halvstensstik og giver adgang til en
muret spindel, som belyses i nord af to retkantede slidser med trappestik; den ligeledes fladbuede overdør har halvstensstik. Mellemstokværket
belyses mod syd og vest af fladbuede, indvendigt
smigede glugger med ommurede halvstensstik.
Forbindelsen til skibets loft er etableret gennem
en retkantet dør, som falder trinvis i murlivet,
hvor overliggerne er af granit. Under mellem-
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Fig. 13. Kirken set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Nordwesten.

stokværkets gulvlag er der et lavt stokværk, som
har glugger mod syd og nord. Den søndre er
synlig i det ydre (jf. fig. 16), mens den nordre,
som er smallere, muligvis er blevet skjult af
trappehuset. Tilsvarende ‘fiktive’ mellemstokværk
kendes fra andre af områdets tårne.23
Klokkestokværket har rundbuede, falsede glam
huller, der er parvis koblede mod øst, syd og
vest, mens nordsiden har en enkeltstående, men
større åbning, hvori klokken er ophængt. Ind-

vendig åbner de koblede glamhuller sig i nicher,
hvis afdækning er dels fladbuet (øst og syd), dels
rundbuet (vest) over trinvis udkragede vederlag.
De nord-sydvendte taggavle, af hvilke den
søndre er nymuret 1948, har mistet deres †kamme
og løber nu direkte ud i tagfladerne. De prydes
af seks højblændinger, hvis afdækning er beskåret ved den omtalte reduktion – et mønster, som
kendes fra et stort antal vestjyske taggavle. De
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Fig. 14. Planer, snit og facader med forslag til tårnets restaurering. 1:300. Viggo Norn 1947. Horsens Museum. –
Grundrisse, Schnitte und Fassaden mit Vorschlag zur Restaurierung des Turmes.

yderste blændinger deles af halvstensstave, mens
de to midterste skilles af en helstensbred, hvis
afdækning til dels er bevaret. Der synes at have
været tale om et spærstik, og en mindre blænding
herover antyder, at de to midterste blændinger
har været samlet under et fælles stik, jf. eksempelvis †Holstebro (s. 192 f.) og Lomborg (s. 732). I
bunden af begge midterblændinger ses endvidere

en smal glug med trappestik. Mod øst markeres
murkronen af et savskifte, som i vest antagelig er
forsvundet ved en af de talrige skalmuringer.
†Kalkhus. 1607-08 indrettede man en kalkkule i tårnet, dvs. antagelig i et hjørne af tårnrummet.18 Formentlig var det hertil man 1631
indkøbte otte lægter af 10 alen (ca. 6,3 m) til et
gelænder (‘sprinkelværk’).

Fabjerg kirke

Det prunkløse våbenhus er hovedsagelig opført
af marksten og enkelte munkesten, suppleret med
et højt skifte af granitkvadre forneden samt ved
flankemurenes tilslutning til skibet. Tilbygningen
nævnes tidligst 1585,18 da kirkeværgerne betalte
en murermester for »skrøffts bencke«, dvs. de murede bænke i ‘skriftehuset’,24 som endnu er bevaret langs østvæggen, mens den tilsvarende i vest
nu kun repræsenteres af en fortykkelse af væggens nedre del. En forhøjelse af våbenhuset, som
endnu tydeligt giver sig til kende, gennemførtes
få år senere, da man ifølge regnskaberne for 1597
betalte murer og tømrer herfor.18 Udgifterne
omfattede bl.a. 16 læs kamp, hentet fra ‘Lomborg
Nissum’ til ‘fyldning våbenhuset at forhøje’ samt
indkøb af en egebjælke i Lemvig og betaling for
aftagning af tagets blyklædning. 1598-99 afregnede man med to snedkere for et nyt loft. Indgangsdøren i den glatte gavl har antagelig fået sin
nuværende form ved en ændring 1855, da man
anbragte en lynette over dørfløjene i stedet for de
ellers påtænkte vinduer i flankemurene.25 Sidstnævnte omfatter for østsidens vedkommende to
rundbuede, halvstens dybe blændinger med smalle lyssprækker. De kan være oprindelige, men er
først genåbnet ved restaureringen 1967-71.26
Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse.
De bevarede regnskaber fra årene 1584-1682
viser, at bygningen først og fremmest krævede
løbende istandsættelser af tagenes blyklædning
og at murværket på kirken og dens tilbygninger,
navnlig på det for vejrliget særlig udsatte tårn.18
Således oplagde blytækkeren 1593 nedblæst bly,
mens to murermestre 1612 ‘omsømmede’, dvs.
omfugede kirken og tårnet; sidstnævnte blev 1632
atter ‘beredt’ på alle fire sider. 1647 engageredes
Jens Murermester fra Resen til at reparere det
brøstfældige tårn på søndre og vestre side, hvor
han indsatte to jernankre. Materialerne omfattede 200 flensborgsten, som indkøbtes i Lemvig
hos borgmester Qvistrup samt 400 mursten fra
Gudumkloster.18 1663 fornyede Peder Murermester fra Lemvig formuldede sten på tårnet.18
Som det fremgår, kom bygningshåndværkerne
fra købstaden Lemvig eller en nærliggende landsby som Resen og Flynder (se vinduer). Blandt de
navngivne håndværkere anføres endvidere tøm-
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Fig. 15. Udsnit af tårnets sydfacade med genanvendte
romanske granitkvadre og vinduesoverligger (s. 1094),
Foto Hugo Johannsen 2009. – Ausschnitt der Südfassade
des Turmes mit wiederverwendeten romanischen Granitquadern und Fenstersturz.

rer Mads Jellesen (1630) og Børge Glarmester
(1651).
For det efterfølgende århundredes vedkommen
de er der kun få bevarede kilder; men mønsteret har utvivlsomt være det samme. Dog må det
fremhæves, at kirkeejeren, kammeråd Matthias
Pedersen til Kongensgård, 1730 bestilte murermester Nicolaus Hinrich Rieman fra Skive til
at reparere kirken næste sommer.27 Ifølge materialeforbruget, som ansloges til 30 tdr. kalk,
300 mursten og bly, har reparationen antagelig
omfattet den løbende vedligeholdelse af murværk og tage, vel navnlig tårnets. Sammen med
en lignende plan for Gudum og Resen kirkers
vedkommende (s. 1048, 1140) er det i øvrigt den
tidligste omtale af den tyskfødte bygmester, som
dominerede både offentligt og privat byggeri i
Jylland fra 1730’erne frem til sin død 1759.28
Efter midten af århundredet er tårnet blevet underkastet en større istandsættelse, som man over
sydsidens luge til mellemstokværket har markeret
med årstallet »Anno 1759« i jernankre (jf. fig. 7).29
Istandsættelsens omfang kendes i øvrigt ikke; men
der kan være tale om skalmuring af de udsatte
sider mod syd og vest, muligvis nedskæring af taggavlenes kamme eller ommuring af den søndre
taggavl, som stod glat indtil 1948 (jf. fig. 16).
Kilderne til 1800-tallets istandsættelser flyder
noget rigere, men er dog så summariske, at ind-
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Fig. 16. Kirken set fra sydøst. Ældre foto i KglBibl. – Kirche aus Südost.

grebenes præcise omfang sjældent lader sig bestemme. Endnu 1809 klagede man over tagenes
slette tilstand, som medførte, at det regnede ind
adskillige steder, ligesom en revne i sydvest skulle
repareres.30 Forholdene må dog være bragt i orden, for allerede 1811 fandtes murværket at være
i uskadt stand, loft og gulv ligeledes, tømmerværket forsvarligt og stærkt, blytaget helt og tæt,
ligesom vinduerne var nylig udbedrede.31 Det
er uvist, om det var udgifterne hertil eller nye
istandsættelser, som anføres 1816-17.32 Regnskabet viser, at materialerne (tømmer, brædder
og sten) indkøbtes hos Peder Winkel i Lemvig,
ligesom der var regninger fra smeden Jens Rasmusssen, Jesper Murermester og tømrer Christen
Docken. Hertil kom kostpenge for håndværkernes lokale indkvartering og som særlig udskilt
post: brændevin! 1844 blev samtlige vinduer i

kirkens søndre side fornyet, og året efter fornyedes vinduerne i tårnet.33
1900-tallets vedligeholdelse af bygningen er
bedre belyst og omfatter tre større indgreb, af
hvilke en hovedrestaurering 1941-42 var projekteret af arkitekterne M. B. Fritz og Søn, Århus.20
Restaureringen, som lededes af Sv. Fritz, indebar omsætning af udskredet kvadermurværk på
kirkens sydside og fundamentforstærkning sammesteds (fig. 9). Endvidere reduceredes antallet af
vinduer på skibets sydside fra fire til tre (sml. fig.
8 og 10).
Tårnets hovedistandsættelse 1948 gennemførtes
efter tegninger (fig. 14) af kgl. bygningsinspektør Viggo Norn, Horsens. Restaureringen omfattede reparation og stabilisering af murværket
med indlæggelse af ankerbjælker, hvis store forskud sammen med talrige mindre skalmursankre
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Fig. 17. Kirken set fra nordøst. Ældre foto (før 1917). – Kirche aus Nordosten.

karakteriserer murværket. Sydsidens ankre med
dateringen af den små to hundrede år ældre tårn
istandsættelse blev fornyet og omdisponeret ved
samme lejlighed. Mest iøjnefaldende var dog ommuringen af sydsidens taggavl med blændingsudsmykning svarende til nordsidens.
Den seneste hovedistandsættelse 1967-71 udførtes etapevis efter forslag ved arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm, Thisted. De vigtigste
punkter var for bygningens vedkommende omsætning af korets kvaderstensmure samt skibets
nordvesthjørne, omstøbning af blytag på skibets
nordside, fornyelse af våbenhusloftet, installation
af nyt varmeanlæg og fornyelse af gulvene.
Gulve. Alle afsnit har gulve fra restaureringen
1967-71. Belægningen består af rødbrune, blødpressede klinker, lagt på fladen med fuge, og både
kor og tårnrum er hævet et trin over skibet. –

†Gulve. Den tidligste omtale er fra 1586, da en
murermester lagde gulv i kirken og våbenhuset,
muligvis med benyttelse af de 1000 mursten fra
»Vosborig« (Vosborg), som indkøbtes samtidig.18
Murstensgulve omtales lejlighedsvis i 1600-tallet
og er antagelig først i slutningen af 1800-tallet
blevet suppleret med trægulve foran alteret og
i stolestaderne, således som det ses på de ældste
interiørfotografier (jf. fig. 26). I forbindelse med
varmeanlæggets fornyelse 1932 lagde man fliser
over beton i midtergangen og trægulve i stolestaderne.11
Døre. Skibets oprindelige norddør er fortsat i
brug, mens †syddøren er blændet og senest nævnes som værende i brug 1631.18 Hvornår den er
opgivet, vides ikke, men inden da må anslagsnichen være ændret med den fladrundbue, som sås
forud for restaureringen 1942 (jf. fig. 8b).
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Fig. 18. Skibets loft set mod østgavlen (sml. fig. 31). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Der Dachboden des Schiffes gegen
Ostgiebel (vgl. Abb. 31 ).

Vinduer. Kor og skib belyses nu udelukkende
gennem sydsidens firkantede, afsprossede trævinduer, som ved hovedrestaureringen 1942 er
indsat i fladbuede blændinger af hvidtede munkesten, ét i koret og tre i skibet. En oprindelig
påtænkt indfatning af granitkvadre fravalgtes dog
på Nationalmuseets anbefaling.
†Vinduer. Før restaureringen 1942 havde skibets
sydside (fig. 16) fire vinduer, af hvilke det vestligste
sløjfedes ved restaureringen, mens de resterende
tre fik en ændret plads i facaden (sml. fig. 8 og 10).
Den murede indfatning af de firkantede trærammer svarede nogenlunde til den nuværende, om
end formen nærmede sig kurvehanksbuen. Kun
det vestligste vindue afveg herfra ved at have falset,
fladbuet indfatning. Situationen afspejlede antagelig en restaurering 1844-45, da man fornyede alle
vinduer i kirkens sydside samt tårnrummets.33
Det vestligste vindue stammede fra 1624, da
man betalte to murermestre fra Flynder for at ‘tage hul på muren sønden på kirken’ til et vindue,

som har skullet give bedre belysning til det netop
opsatte vestpulpitur (s. 1123).18 De blyindfattede
ruder indsattes af to glarmestre fra Lemvig, hvor
man også indkøbte stangjern til vindjern. Fotografier af skibets sydside 1941-42 (fig. 9) efter
fjernelsen af granitkvaderbeklædningen viser, at
vestvinduet oprindelig havde været lidt bredere
og haft en lavere siddende sål. For de øvrige vinduers vedkommende sås også spor af ældre, murede indfatninger: Omkring det østligste var en
østre karm af sten, lagt i krydsskifte og et højtsiddende, rundbuet(?) rulskiftestik, som synes at
have afdækket et smallere vindue. Over det næstfølgende vindue sås et fladbuet, ligeledes højtsiddende rulskifte, hvis bredde derimod svarede til
det nuværende.
Tagværker. Både kor, skib og våbenhus har velbevarede middelalderlige tagværker af eg, mens
det over tårnet er nyere og af fyr. Korets tagværk
er på syv fag med et lag hanebånd og spærstivere,
som er tappede ind i spærene og træfornaglede.
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Fig. 19. Detalje af skibets tagværk med spærstivere i nordsiden (s.1103). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Detail vom
Dachstuhl des Schiffes mit Stuhlsäulen in der Nordseite.

I sydsiden ses en nummerering fra vest med små
udstemmede firkanter, mens man i nord har benyttet et system af streger. Et ottende spærfag i
selve taggavlen er nyere og af fyr.
Skibets tagværk omfatter 20 fag og har dobbelt
lag hanebånd og spærstivere, som krummer svagt
udad ved sammenføjningen (jf. fig. 19). Spræstiverne er påbladede og fastholdes med både trænagler og smedede jernspigre, mens de indtappede hanebånd er træfornaglede. Stolen er sammensat af to dele på hver 10 fag, som adskiller sig
ved, at spærstiverne på den østlige del er påbladet
mod vest, mens de på den vestre del er skåret ind
i spærenes østside (jf. fig. 19). Svarende til denne
todeling adskiller nummereringen sig ligeledes,
idet den østre halvdel har øksehugne streger på
vestsiden af de forskellige led, mens der på den
vestre halvdels østside ses et system af cirkler og
andre figurer, udført med huljern. Nummereringen er i øvrigt ikke konsekvent inden for de
to afsnit, hvad enten dette skyldes, at man ikke

har respekteret den ved opstillingen, eller at rækkefølgen er brudt ved senere istandsættelser; to
spærfag i hver del er i øvrigt udskiftet med fyr.
Våbenhuset har tagværk af spinkelt egetømmer
med spærstivere og et lag hanebånd, tappet ind
og træfornaglet.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2009 er udtaget
boreprøver fra spær og spærstivere i både korets og
skibets tagværk.Tømmeret i skibets tagværk er for
begge afsnits vedkommende fældet i sommeren
1402, mens korets kunne bestemmes til o.1445.34
Tagbeklædning. Alle tage står blyklædte, hvilket
øjensynlig har gammel hævd og allerede fremgår
af de tidligst bevarede regnskaber. Således fik blytækkeren 1593 betaling for at oplægge nedblæst
bly og atter 1612-13 for at lægge bly på kirkens
søndre side.18 Ved kirkens beskrivelse 1700 og
1766 var hele kirken fortsat blytækket,35 hvorfor
det undrer, at ‘lavkirken’ (d.e. koret) 1836 siges
at være teglhængt i modsætning til den blytækkede ‘højkirke’ (d.e. skibet).19 1856 var koret dog
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Fig. 20. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen Ost.

blytækket, idet man ønskedes dets søndre side efterset.36
Farveholdning. Granitkvadermurene står udven
dig blanke, mens murværket af tegl i taggavle,
vinduesindfatninger og tilbygninger er hvidkalket. Det indre er pudset og hvidtet, mens bjælkelofterne er gråmalede. – †Farveholdning. Den
udvendige kalkning, som tidligst omtales 1592,
da en murermester betaltes for at kalke kirken
og tårnet,18 har antagelig i lighed med de nuværende forhold kun omfattet de teglsatte flader
(jf. fig. 16). Kalken har undertiden været iblandet
brunrødt, således som det skete 1663, da Peder
Murermester, Lemvig, skalmurede tårnet og reparerede kirkegårdsportalen.18
Opvarmningen sker gennem et luftvarmeanlæg
med elektrisk varmeflade i henhold til forslag

fra 1988. – †Opvarmning. En kakkelovn i skibets
nordvestre hjørne, som antagelig var opstillet i
1800-tallets slutning, blev 1932 kasseret og en
kaloriefere (Morsø Jernstøberi) installeret i stedet.11 Det afløstes ved hovedrestaureringen 196771 af et oliefyret varmluftsanlæg.
Et pikstensbrolagt fortov omkring kirken afløste ved hovedrestaureringen 1967-71 et fortov af
beton.20
†kalkmalerier
1879 noteredes spor af dekorationsmalerier, vel
senmiddelalderlige, langs ribberne i korhvælvet
(Uldall 1879 (1890 )). 1646 males med kønrøg
(dvs. sort farve) omkring altertavlen, formentlig
et †skyggemaleri.18
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inventar
Oversigt. Kirken har endnu bevaret enkelte middelalderlige genstande. Ældst er den romanske døbefont,
der tilhører gruppen af firkløverfonte, som navnlig er
repræsenteret i Thy og på Mors. Klokken, der bærer
årstallet 1504 og navnene på kirkens daværende kirkeværger, Per Lassen og Christiern Pedersen, tilskrives
klokkestøberen Peter Hansen fra Flensborg. Senmiddelalderlig er endelig den velbevarede jernbeslåede
kirkekiste, der dog bærer årstallet 1633, hidrørende fra
en senere istandsættelse.
Takket være de meddelsomme kirkeregnskaber fra
tidsrummet 1584-1682 kan inventarets fornyelse efter reformationen belyses med adskillige detaljer, der
samtidig giver et værdifuldt indblik i selve produktionsprocessen.18 Fra 1595 hidrører både altertavlen og
prædikestolen (samt et †korbuekrucifiks), hvis udførelse involverede talrige håndværkere. Heraf er særligt fremhævet Anders Snedker, muligvis fra Aalborg
ligesom i alt fem snedkere herfra, som arbejdede med
prædikestolen; endvidere Morten Maler fra Ribe. De
implicerede aktører var på samme tid optaget af flere
andre opgaver i områdets kirker eller på de stedlige
hovedgårde, ligesom de nødvendige materialer hentedes både fra nær og fjern. Altertavlen repræsenterer
en luthersk udgave af en oplukkelig middelalderlig
fløjaltertavle, rigt udstyret både med figurmalerier og
belærende tekster. Også prædikestolen, der er af karnaptypen, har både figur- og indskriftudsmykning.
Fra 1600-tallet stammer fontelåget (1610) og altersølvet, det sidstnævnte udført 1637 af Lemvigmesteren,
Hans Guldsmed, mens alterstagerne og korbuekrucifikset, der erstattede det ældre, antagelig er anskaffet efter
1700. Større nyerhvervelser, der endnu er bevaret i kirken, men hvoraf en række dog ikke længere er i brug,
hidrører overvejende fra 1800- og 1900-tallet. Til den
ældre beholdning hører alterkanden (1845), altertavlens
tidligere storfelt (1846), udført af J. B. Gjørup, stolestaderne (o. 1850, dog senere ombygget) og alterskranken
(o. 1880), mens talrige andre genstande er kommet til
efter 1900, bl.a. forskelligt alterudstyr (oblatbeholder
(1917), syvstage (1929)), kirkens to lysekroner (1927),
dåbskanden (1932) og det nuværende orgel (1981).
Farvesætning og istandsættelser. Kirken fremtræder i
dag hovedsagelig i den skikkelse, den fik efter en gennemgribende hovedrestaurering 1967-71 (jf. s. 1101).
Istandsættelsen 1917 og 1922 af altertavlen og prædikestolen, der genskabte disse hovedinventarstykkers
oprindelige farver, har samtidig givet viden om senere
farver herpå (og vel også på det øvrige inventar). Dette
omfattede en forenklet opmaling o. 1700 af den brogede renæssancebemaling, siden, 1844-46, erstattet af
en hvidgrå perlefarve med blåt, guld og marmorering
og senest, antagelig i 1800-tallets sidste fjerdedel, dækket af en egetræsstaffering.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Møbleringen af kirkens indre er præget af skiftende
århundreders løbende renoveringer, ligesom forskellige enkeltpersoner, ikke mindst de private kirkeejere,
har efterladt sig spor. Kirkerummets ‘reformering’ o.
1600 manifesterede sig ikke blot i anskaffelsen af altertavle og prædikestol, men også bl.a. i erhvervelsen af
et †korbuekrucifiks (1595), et †alterbordspanel (1597)
og en †skriftestol (1605); det skal også bemærkes, at det
middelalderlige †monstranshus endnu i 1600 fandtes i
kirken. 1623 opsattes et †pulpitur i kirkens vestende;
dette blev bemalet på bekostning af den daværende
sognepræst Jørgen Nielsen Lachmann, hvorimod senere forbedringer, iværksat af kirkeejeren, Jens Wandborg de Stiernhielm til Kabbel (†1780), ikke kendes
nærmere.37 Det samme gælder for de mangler ved inventaret, der 1811 erklæredes udbedret, og de istandsættelser, som blev foretaget 1816-26.38 En større forbedring, der bl.a. omfattede opmaling af altertavle og
prædikestol, gennemførtes 1844-46, formentlig med J.
B. Gjørup som ansvarlig for malearbejdet.39 Ud over
de sidstnævnte genstandes restaurering 1917-22 skal i
nyere tid især fremhæves en hovedrestaurering 194142 ved M. B. Fritz og Søn (s. 1100), da bl.a. fonten
flyttedes, prædikestolens opgang fornyedes, og stolestaderne blev gennemgribende renoveret.

Alterbord, middelalderligt, muret af pudsede gra
nitkvadre, 148×86,5 cm, ca. 98 cm højt; afstand
fra østmuren er 125 cm. I bordets bagside er
1987 indsat en pengeboks.40 I forbindelse med
hovedrestaureringen 1967-71 fjernedes en enkel
†panelbeklædning af træ.20 Sandsynligvis har dette
dog drejet sig om en nyere beklædning og næppe om det †Alterpanel, der afregnedes for 1597.18
Alterklæde, 1989, udført af Vævegården,Tylstrup,
ved Bjarne Sachse. Af rustrødt klæde, besat med
guldlidser. Tilhørende alterbryn af hvidt uld med
korsdekoration, ligeledes af guldlidser. †Alterklæder. 1630-31 betaltes for lærred og syløn til forfærdigelsen af et alterklæde.18 1659 bekostede en
kaptajnløjtnant til Engelund, der havde ladet sin
kone og børn begrave i kirken, et alterklæde af
‘fløjls broget drejl’, jf. også †prædikestolsklæde.18
1806-09 og endnu 1811 nævntes det daværende
klæde dog som ‘pjaltet og uanstændigt’,41 og 1841
forlangtes anskaffelse af et nyt af rødt fløjl.33 Det
indskærpedes yderligere 1856, at man erhvervede
et klæde af rødt fløjl, helst silkefløjl,42 vel i stedet
for et klæde af lyserødt damask, som var blevet
indkøbt mod synets bestemmelse.36 Det ældre
klæde af rødt fløjl med guldkors ses fig. 25.
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Fig. 21a. Altertavle, udført 1595 af Anders Snedker og Morten Maler på initiativ af kirkeværge Peder Skriver, vist
i lukket stand (s. 1106). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarbild, 1595 von Anders Schreiner und Morten Maler auf
Initiative des Kirchenpflegers Peder Skriver ausgeführt.

Altertavle (fig. 21-25), fra 1595 ifølge malet indskrift og kirkens regnskaber, idet Anders Snedker udførte billedskærerarbejdet, mens
Morten Maler fra Ribe stod for stafferingen og
Peder Skriver på Søgård, daværende kirkeværge,
var ansvarlig for selve udførelsen.18 Tavlen frem-

træder i al væsentligt som resultat af Kristian
Dues restaurering 1917, da den oprindelige
staffering i videst muligt omfang søgtes genskabt.
Altertavlen repræsenterer en efterreformatorisk
version af en middelalderlig fløjaltertavle med et
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Fig. 21b. Altertavle, udført 1595 af Anders Snedker og Morten Maler på initiativ af kirkeværge Peder Skriver, vist
i åben stand (s. 1106). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarbild, 1595 von Anders Schreiner und Morten Maler auf
Initiative des Kirchenpflegers Peder Skriver ausgeführt.

midtskab med faste sidefløje, hvortil føjer sig et par
bevægelige fløje.Tavlen er arkitektonisk opbygget
med et tredelt storstykke på et tilsvarende postament og krones af et ligeledes tredelt topstykke,
øverst afsluttet med en topgavl. Storstykkets sidestykker har lave volutbårne og kronede, leddelte

balustersøjler, hvorpå hviler en fremspringende
gesims med tandsnit, en opbygning, der i forenklet form gentages i topstykket. Selve storfeltet, der
indrammes af en tandsnitsprofil, flankeres af kannelerede joniske søjler på høje diamantbosse- og
beslagværksprydede postamenter. De bevægelige
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Fig. 22. Dommedag. Detalje af altertavle, 1595 (s. 1109). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Jüngstes Gericht. Detail von
Altarbild, 1595.

sidefløje har på indersiden dekorative rammer,
skåret i lavt relief, med et blandet repertoire af
renæssanceornamenter, kerub- og diademhoveder, akantusmontanter, midtdelt af alterkalke, og
æggestavsfrise; på bagsiden er rammerne glatte.
Topfeltet har en tilsvarende tandsnitramme og
flankerende leddelte balustersøjler, her dog på
glatte postamenter; sidefløjenes indvendige rammer har beslagværksornamentik, de ydre rammer
er glatte. Høje topspir kroner stor- og topstykkets
gesimser. Gavltrekanten krones af et kerubhoved;
på siderne er liggende volutornamenter.
Stafferingen omfatter, ud over selve den arkitektoniske indramnings bemaling, oprindelige fi
gurmalerier i stor- og topfelt samt i gavlen; hertil kommer en lang række indskrifter, ikke kun
i stor- og topstykkets fod- og kronfriser, men
også dækkende for- og bagsiderne af de respektive sidefløje. Heraf er dog forsidernes tekstfelter
rekonstruerede gentagelser af bagsidernes, som
erstatning for †figurmalerier, jf. ndf. Tavlen har
således i sine to stillinger fremtrådt dels som en
billedtavle, svarende til den middelalderlige tra-

dition (åben stand), dels som en ren skrift- eller
katekismustavle (lukket stand, jf. ndf.).
Malerier. Storfeltet viser Korsfæstelsen, indsat i
et uvejrslandskab med et prospekt af Jerusalem i
baggrunden. Kristus hænger på det centralt placerede kors med svagt bøjede ben; ved korsets
fod knæler den hvidklædte Maria Magdalene
th., mens et kranium ses tv. Maria og Johannes
flankerer korstræet, Maria, der står tv., er iklædt
blå kappe over hvidt hovedlin og rosa kjole; hun
lægger højre arm henover brystet, mens Johannes
Evangelisten th. samler sine hænder i bøn; han
bærer en gullig klædning og rød kappe. De to røvere hænger på deres respektive kors tv. og th. for
Kristus, begge i akavede stillinger med krydsede
eller bøjede ben.
I topstykket ses Opstandelsen (fig. 23) efter forlæg i Marcus Gheeraerts gengivelse, stukket af Jan
Sadeler i 1500-tallets sidste fjerdedel. Forlæggets
højovale komposition, hvor både Kristusfiguren
med rød flagrende kappe (oprindelig svævende
med en korsstav i højre hånd oven over kisten)
og de fire soldater direkte er kopieret, er dog til-
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passet til topstykkets lave tværrektangulære format, ligesom stikkets elegante kartoucheværk er
udeladt.43 Topgavlen (fig. 22) viser Dommedag,
i hovedtræk kopieret efter Maerten van Heemskercks forlæg fra 1563, stukket af Cornelis Cort.44
Også her har maleren dog revideret sit udgangspunkt, idet gruppen af knælende hellige mænd
og kvinder ved Kristi side er udeladt, mens et
Helvedesgab er tilføjet i højre side.
Et yngre *maleri i storstykket (fig. 24), udført 1846 af J. B. Gjørup, Lemvig, olie på lærred,
87,5×93,5 cm, viser den centrale del af Leonardo
daVincis Nadveren. Kristus, iklædt hvid kjortel og
blå kappe, sidder ved nadverbordet med kalk, fad
og brød foran sig. Bagved ses en vinduesåbning
mod et landskab, indrammet af ophængte røde
gardiner. På nordsiden af altertavlens rammeværk
fandtes †påskrift: »Malet af Gjørup 1846«, for J.
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B. Gjørup, der var ansvarlig for malerarbejdet ved
kirken 1845-46.32 Nu ophængt på nordvæggen, i
en karnisprofileret ramme, stafferet i olivengrønt,
gyldent, sort og gråt.
†Malerier. Som påvist af Kristian Due havde både stor- og topstykkernes fløje oprindelig figurmalerier på forsiden, nederst de fire evangelister,
placeret henholdsvis på nordfløjen (Mattæus og
Markus) og syd (Lukas og Johannes), mens topstykkets fløje viste enkeltfigurer, uvist dog hvilke.
I forbindelse med tavlens opmaling 1845-46
maledes ‘gruopvækkende’ (jf. Kristian Due) apostelfigurer i grisaille efter Thorvaldsens statuer i
København Vor Frue Kirke (jf. fig. 26), nederst tv.
og th. Paulus og Simon, øverst tilsvarende Jakob
den Yngre og Peter. Topfeltet var udfyldt med et,
sandsynligvis samtidigt,45 billede af Kristi Dåb,
mens gavlen viste Guds øje i trekantglorie.

Fig. 23. Opstandelsen. Detalje af altertavle, 1595 (s. 1108). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Auferstehung Christi.
Detail von Altarbild, 1595.
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Fig. 24. Nadveren efter Leonardo da Vinci. Ældre storfelt, udført af J. B. Gjørup, 1846, fra altertavle, 1595
(s. 1109). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Abendmahl
nach Leonardo da Vinci. Ehemaliges Altargemälde, von J. B.
Gjørup, 1846.

Det arkitektoniske rammeværk er stafferet i en
broget farveskala med hvidt, rødt, lys cinnober,
olivengrønt, okkergult, mørk- og gulbrunt, blåt
og sort samt guld og sølv (til dels med lasering),
alt på kridtgrund. På rammestykkerne såvel som
på tekstfelterne ses i øvrigt en række skabelonmalede rosetter, stjerner og planteornamenter.
Indskrifterne, hvis oprindelige dele er bevaret,
om end i fragmentarisk form, i selve alterskabet
og på de bevægelige fløjes ydersider, er malet
med en smukt formet fraktur, dog med enkelte ord i versaler i guld og sølv (initialer) på sort
grund. Hertil kommer de delvist rekonstruerede
eller helt nymalede tekster i postament- og frisefelter samt på forsiden af stor- og topstykkets
sidefløje.46 I postamentets fire felter læses fra venstre mod højre: 1) »Der som i bliffue i meg oc mit
ord bliffuer i eder, da/ Skulle i bede huad i ville,
oc det skal vederfaris eder. ioha(nnes) xv (Joh.
15,7)«. 2) »Sandelig hand bar vor siugdom oc/ tog
vor pine paa sig: esaias: LIII (Es. 53,4)«. 3) »død
ieg vil vere dig en forgifft, helff/ uede ieg vil vere
dig en pestilentze. Hoseas XIII (Hos. 13,4)«. 4)
»Oc see, en røst aff skyen sagde, denne er min elskelige søn/ i huilcken ieg haffuer behagelighed,

hannem skulde i høre: Matt. XVII (Matt. 17,5)«.
I storgesimsens frise står: »Saa Elskte Gud Verden,
at hand/ Gaff Sin Enbaarne Søn, paa det at Alle
de, som Tro paa Hannem, icke Skulle/ Fortabis,
men haffue det evige Liff: Iohan:3 (Joh. 3,16)«.
Topfrisens indskrift lyder: »Jeg er Opstandelsen
oc liffuet: Huo som/ Tror paa mig hand skal leffue, alligevel at han døer, oc huo som leffuer oc/
Troer paa mig, hand skal aldrig dø(.) Iohannes XI
(Joh. 11,25)«.
De bevægelige fløjes for- eller indersider viser i storstykket nadverordene, opmalet efter de
respektive ydersider: »Om Alterens Sacramente:
Matth. 26 (Matt. 26,26-28). Marc. 14 (Mark. 14,
22-25), luc. 22 (Luk. 22,19-20), 1 cor II (1. Kor.
11,23-25). Vor Herre Jesus Christus etc.« (nordfløj) og »Lige Saa Tog Hand/ Oc Kalcken etc.«
(sydfløj) . Tilsvarende er på forsiden af topstykkets fløje rekonstrueret bagsidens modstillede
tekster fra Det Gamle og Det Nye Testamente,
relateret til temaet synd og nåde i henhold til
Loven og Evangeliet: »Huilken dag du æder/ dit
forbødne træ, skal/ du visselig dø: gen:2 (1 Mos.
2,17)«; »Forbandet vere den, som/ icke fuldkommer alle ordene/ i denne low: deut: 27 (5 Mos.
27,26)« (venstre fløj); »Huo som tror paa/ sønnen
hand haffuer/ det euige liff: iohan: 3 (Joh. 3,15)«;
»lowen er giffuen ved/ mose naade oc sandhed
er/ bleffuen ved ihesum christu(m) Iohan: 1 (Joh.
1,17)« (højre fløj). På alterskabets faste sidefløje
læses, yderst fragmentarisk bevaret, i storstykkets
nord- og sydfløje hhv. Fadervor og Trosbekendelsen, mens topstykket gengiver De ti Bud (nord)
og Dåbsordene (syd). Samtlige tekster genfindes
i Martin Luthers Katekismus, hvoraf Enchiridion
eller Den lille Katekismus kom i flere danske udgaver i tidsrummet 1537-94. På den indvendige
side af storfeltets nordre rammestykke ses endelig:
»Anno 1595/ lod peder skriffu[e]r/ y siøga[a]rd
giøre/ denne [t]aule«, som en hentydning til kirkeværgen, Peder Skrivers initiativ.
Som nævnt repræsenterer Fabjergtavlen typologisk en luthersk katekismus- eller skriftaltertavle, som her har fået en særlig rig udformning
med både stor- og topstykke samt bevægelige og
faste fløje. En lidt yngre parallel i området er tavlen i Tørring Kirke (1610, s. 683), der dog sav-
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Fig. 25. Altertavle, 1595, vist med tillukkede fløje før restaureringen 1917 (s. 1106).
Foto Chr. Axel Jensen 1914. – Altar, 1595, mit geschlossenen Flügeln vor der Restaurierung
1917 gezeigt.

ner det faste alterskab. Samtidige eksempler med
bevægelige fløje er talrige i Nordjylland, dvs. i
Vendsyssel og Himmerland med særlig hyppighed omkring Aalborg (jf. DK Tisted 1080 f.). Kirkeregnskabernes omtale af implicerede snedkere
fra Aalborg (omend fremhævet specielt i forbindelse med prædikestolen, jf. ndf.) gør det nærliggende at knytte tavlens mester, Anders Snedker
til dette område. Rammeværkets ornamentik
med akantusmontanter og motiver af kerub- og

diademhoveder samt alterkalke genfindes da også
hyppigt i Nordjylland, antageligt tidligst repræsenteret af altertavlen fra 1577, oprindelig i Aalborg Budolfi Kirke, i dag – via en placering i
Vestervig Klosterkirke – opstillet i Ydby Kirke
(Revs Hrd., Thisted Amt, jf. DK Tisted 706).47
Både denne og de øvrige eksempler har dog
en enklere udformning uden topstykke og med
dobbelte trekantgavle over storfeltet, enkelte over
sidefløjene.
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Fig. 26. Indre, set mod øst. Ældre foto (før 1917). – Inneres gegen Ost.

Kirkens regnskaber giver talrige oplysninger
om altertavlens tilblivelse (jf. også s. 1105 samt
prædikestol og krucifiks). Ud over en generel redegørelse for tilvejebringelsen af træet til
de nævnte inventarstykker, er omtalt en række
håndværkere, der var involveret i arbejdet i løbet af januar-april 1595. Således holdtes et indledende møde med Anders Snedker ‘om tavlerne
at gøre’, ligesom han afslutningsvis lønnedes med
32 daler for sin umage.Ved starten af det store arbejde kørte to vogne til Krogsdal (Nørre Felding
Sogn, Ulfborg Hrd.) ‘efter Anders Snedker og
hans folk’. Mesteren kan da forinden have været
beskæftiget ved hovedgården eller ved den lokale
sognekirke, hvis (†)altertavle var skænket 1592 af
Poul Munk til Krogsdal og hans hustru, Elsebe
Juel. Stafferingen blev overgivet til Morten Maler fra Ribe (»Morthinn Maller aff Ribbe«), der

‘selvtredje’, dvs. med to medarbejdere, arbejdede
både på altertavlen og de ovennævnte genstande
og lønnedes såvel for det udførte som ‘for guld
og sølv’. Samtidig med arbejdet i Fabjerg var maleren i gang i Vejrum (Hjerm Hrd.), hvorfra han
hentedes i en vogn. Antagelig kan han her have
udført stafferingen af altertavlens fodstykke, der
ligeledes er dateret 1595 og rummer tilsvarende
smukt kalligraferede frakturindskrifter med lutherske formaningsord. Peder Smed i Lemvig og
Chresten Smed i Gørding leverede hængsler til
fæstnelse af tavlens døre (dvs. fløje). Endelig betaltes langfredag (18. april) for to vogne, der fragtede ‘de to øverste parter af altertavlen’ sammen
med prædikestolen, vel til kirken fra produktionsstedet (dog ikke specificeret).18
I forbindelse med tavlens restaurering, udført
af Kristian Due 1917 som anført med gullig an-
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Fig. 27. Indre, set mod øst, bl.a. med et forhæng, opsat ved korbuen. Foto efter 1917,
muligvis af Kristian Due. – Inneres gegen Osten, u.a. mit einem Vorhang, am Chorbogen
angebracht.

tikva på bagsiden af nordre sidefløj, afdækkedes
i alt tre farvelag over den oprindelige bemaling,
heraf en rig staffering fra o. 1700, der i hovedtræk
fulgte den oprindelige stafferings farver. Derover
påvistes en bemaling med gråt, blåt og lidt guld,
samt påskriften: »Malet af Gjørup 1846«, jf. ovf.,
utvivlsomt anført i forbindelse med tavlens opmaling og forgyldning, omtalt 1845-46. 48 Øverst
var en egetræsbemaling med delvis anvendelse af
forgyldning, antagelig stammende fra 1800-tallets
slutning. Fra denne bemaling eller måske fra den
ovennævnte ved J. B. Gjørup hidrørte formentlig
også topfeltets billede af Kristi Dåb, jf. ovf.; endvidere †frakturindskrift i hovedgesimsen: »Jeg er
Veien og Sandheden og Livet (Joh. 14,6)«. 191314 blev altertavlen undersøgt af Johannes Malling

i samarbejde med Nationalmuseet. Arbejdet gennemførtes som nævnt 1917. I denne forbindelse
suppleredes også snedkerarbejdet, vigtigst med
toptinder på hovedgesimsen og tandsnitslister om
stor- og topfelt samt på hovedgesimsen. Mindre
istandsættelser, fortrinsvis omfattende fæstnelse af
diverse udskårne dele og af stafferingen, med tilhørende retouchering og rensning gennemførtes
i forbindelse med hovedistandsættelsen 1967-71
og 2005.
Altersølv, omfattende kalk og disk fra 1637 (fig.
28). Kalken, dog med nyere bæger, er 19,5 cm høj
og har sekstunget fod. På fodens lodrette standkant en bort af tværovale felter mellem lodrette
stave. Foden er som en pyramidestub drevet stejlt
op mod det sekssidede skaft; på det ene fodled
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Fig. 28. Altersølv, 1637, omfattende kalk (s. 1113) og disk (s. 1114), begge udført af
Hans Guldsmed fra Lemvig. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Silberne Altargeräte, 1637,
Kelch und Patene umfassend.

er indskrift med fordybede versaler, de enkelte
ord adskilt med enkelte eller dobbelte prikker:
»Anno 16 37/ er denne kalck/ og disk giordt
til Fabierig Kiercke/ kom der til/ XXX lod«. På
det modstående led er et støbt krucifiks, 2,7 cm
højt. Knop med rudebosser, hvorpå står med re-

Fig. 29. Oblatbeholder, skænket 1917, og nyere alterkande, udført af Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia
(s. 1115). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Oblatengefäß,1917, und neuere Altarkanne.

liefversaler mellem spidsblade: »Ihesvs«. På den
vandrette standkant er stempel (fig. 44) for Lemvigmesteren, Hans Guldsmed (Bøje nr. 6743), jf.
også Bøvling (s. 835). Glat bæger, antagelig udført
i forbindelse med kalkens omstøbning 1845. Den
tilhørende disk måler 13 cm i tværmål. På den
glatte fane, der yderst har fordybet konturlinje, er
cirkelkors, i hvis korsarme er anført Jesumonogram med fordybede versaler (»IHS«) over kors.
Under bund er indridset tetraskele i cirkelslag.
1636 noteredes udgifter til den nye kalk og disk,
der havde en samlet vægt på 30 sølvlod og 3
kvint; endvidere afregnedes særskilt for det forgyldte sølvkrucifiks.18 1659 blev kalken istandsat
af en guldsmed i Lomborg.18 1808 omtaltes den
dog som brøstfældig og indvendig ‘forfulet’, dvs.
rådden.30 1811 erklæredes kirkens hellige kar atter brugbare.31 1845 omstøbtes kalken (vel kun
bægeret). 33 I nyere tid er omtalt reparationer hhv.
192711 og 1970, da den istandsattes af Helga og
Bent Exner, bl.a. med en ny bund og lueforgyldning af knop og skaft,20 og endelig 1996, da der
foretoges en lodning herpå.40
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†Altersæt. 1626 indkøbtes en tinkalk og -disk i
Viborg.18
Oblatbeholder (fig. 29), udført 1917 og skænket
til kirken 1918 af »ECL«. Den 6 cm høje beholder, der måler 11,5 cm i tværmål, er udformet
som en åben skål, hvortil disken fungerer som
låg. Foroven er kant af flade volutter, mens der
på siden ses de sammenslyngede initialer »ECL«
og datoen 8. maj 1918. Under bunden ses fem
stempler: Københavnsmærke 1917, guardejnstempel for Christian F. Heise, mestermærke for
J. Holm samt stempler for Landsforeningen for
Dansk Arbejde.
†Oblatæske. 1862 erhvervedes en sort lukket
blikæske til 150 kirkebrød.42
Offerskål, o. 1900, 9,5 cm høj og 19 cm i tværmål; af sort porcelæn med guldkors og kant, indvendig hvid. Under bunden er mærke for Bing &
Grøndahl.
Alterkander. 1) 1844 påtaltes manglen af en kande,33 der anskaffedes det følgende år.42 Kanden
er antagelig identisk med tinkande, 29 cm høj,
med låg, der opbevares på kirkeloftet; jf. tilsvarende eksempel af den velkendte type, bl.a. i Gudum (s. 1063). 2) (Fig. 29), nyere, af sølv, 22,5 cm
høj. Glat korpus, hvorpå Kristogram i relief, og
svungen hank. Under bund stempler for Cohrs
Sølvvarefabrik, Fredericia, Danmarksmærke og
lødighedsmærke for sterlingsølv.
†Alterkander mv. 1592 indkøbtes en tinflaske til
messevinen.18 På fig. 26 (før 1917) ses en sort porcelænskande med guldkors, o. 1850, af vanlig type.
Sygesæt, jf. Gudum Kirke (s. 1061).
Alterstager, (fig. 30), o. 1700, 55 cm høje. Lav,
klokkeformet fod og balusterskaft, nederst med
vaseformet led og herover indadsvungen del,
samt lav, profileret lyseskål (jf. Heldum og Bøvling s. 714 og 747); senere lysetorn af jern.
†Alterstager. 1607 betaltes for rengøringen af
lysestager, vel kirkens ældre alterstager.18 1630
istandsattes en lysestage, mens man samme år reparerede prædikestolen med et »bonnd« af jern
og blik ‘som var af en gammel lysestage’.18 Et par
trearmede stager, 42 cm høje, formentlig identisk
med de 1870 anskaffede,32 opbevaredes tidligere
på kirkeloftet. Antagelig er det en af disse, der
anes på fig. 27.
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Fig. 30. Alterstager, o. 1700 (s. 1115). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Altarleuchter, um 1700.

Syvstage (jf. fig. 20), 1929, 43 cm høj. På foden
med graveret antikva: »Skænket til Fabjerg Kirke
Julen 1929.« Stagen var en gave fra fru Høgsberg,
enke efter skolelærer (Villum Pedersen) Høgsberg.11
†Alterbøger. 1607 anskaffedes en bibel, vel et eksemplar af Christian IV’s bibel i Hans Poulsen
Resens udgave fra dette år. Denne suppleredes
1612 med en alterbog og et graduale, måske nyudgaverne, hhv. fra 1611 og 1606, af Peder Palladius’ Alterbog og Niels Jespersens Gradual. 1662
indkøbtes en ny bibel.18
Messehagler. Kirken har i alt fem messehagler
i de liturgiske farver hvid, rød, grøn og violet.
Heraf er de fire moderne og som angivet med
påsyede mærker leveret af Vævegården, Tylstrup
(nr. 2-5). 1) O. 1960, af grøn, mønstervævet silke
med tilsvarende lysegrønt for. På ryg- og forside
er kors af påsatte guldbånd; på kirkeloftet. 2) Af
hvidt kipervævet uld med for af gylden silke. På
ryg og forside kors af smalle guldbånd. 3) Af rødt
kipervævet uld med gyldent silkefor. På ryggen
er broderet flammekors i gyldne og orange toner
og smalle guldbånd, på forsiden tilsvarende guld-
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Fig. 31. Fontelåg, 1610 (s. 1117). Foto Hugo Johannsen
2009. – Taufdeckel, 1610.

†Alterskranke. 1806-09 var ‘rækværket’ ved alteret brøstfældigt.41 1835-36 polstredes knæfaldet
med læder,33 mens †knæleskamlen fornyedes med
rødt fløjl og messingsøm m.v.32 1845 istandsattes
og stafferedes skranken.42
Døbefont (fig. 32-33), romansk, af granit. Den
104 cm høje font udgør en variant af egnens
vanlige bægerbladstype (jf. s. 1063), den glatkummede firkløverfont (Mackeprang, Døbefonte 165,
169), hvoraf eksempler navnlig findes i Thy og
på Mors (jf. DK Tisted 1073 samt bl.a. Solbjerg
og Tødsø, Morsø Nørre Hrd., 971 og 922). Foden af blågrå sten har hjørneknopper og skaftled,
formet som en attisk profil. Selve kummen, der
er hugget af en lysere rødgrå granit og har tværmålet 88,5 cm, viser en tilsvarende profil over
den i øvrigt glatte underdel med en kort ‘hals’
ved overgangen til fodleddet. En lodret revne ses
mellem to af de krumme led, ligesom der anes
svage sekundære farvespor. Således betaltes Mads
Smed(!) 1829 for at male fonten,32 en staffering,

kors. 4) Af grønt kipervævet uld med brungyldent silkefor. Korsudsmykning af smalle gyldne
bånd på ryg og forside. 5) Af violet kipervævet
uld med for af brungyldent silke. Korsdekoration
af smalle guldbånd på ryg og forside.
†Messehagler. 1633 indkøbtes fløjl, guldknipling
og -snore samt dvellig (lærred) og silke til en ny
messehagel, da den gamle var blevet stjålet.18 1654
blev hagelen nærmere beskrevet som værende af
brun-blåt ‘printet’ (antagelig mønsterpræget) fløjl
med rygkors af sølv og guld samt kantgaloner af
silke.18 1845 anskaffedes en hagel af rødt fløjl.33
En ny hagel anbefaledes anskaffet 1862, udført
af rødt fløjl og silke med guldkors og tilsvarende
galoner.42
Alterskranke, o. 1880, af halvcirkulær form med
spinkle drejede balustre med skaftringe og knæfald, polstret med grønt klæde. Skranken, der
tidligere havde en vinkelformet afslutning mod
øst, renoveredes i forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71.20 Formentlig i denne forbindelse blev de sidstnævnte dele henlagt på loftet.
Rød- og mørkebrun staffering med forgyldning
af detaljer.Tilhørende knæleskammel beklædt med
rustrødt stof.

Fig. 32. Døbefont, romansk, af granit (s. 1116). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Romanisches Taufbecken aus
Granit.
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Fig. 33. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen West.

der fornyedes 1842, 1852 og atter 1878.49 1853
anbefaledes fonten flyttet til den anden side af
kordøren, vel fra en placering i koret til en plads
ved korbuens nordre vange; dens nuværende
placering siden 1967-71 er i et forsænket felt i
skibets nordøsthjørne.42 1941 foresloges dog en
alternativ placering foran prædikestolen, dvs. i
skibets sydøstende.20
Fontelåg (fig. 31), ifølge kirkens regnskaber anskaffet 1610,18 af fyrretræ. Låget, hvis udformning er tilpasset fontekummens firkløverform, er
dannet som en firsidet pyramide, øverst afsluttet
med en løgformet, drejet knop. Spor af blågrøn
bemaling. 1610 betaltes en snedker og en maler
for lågets udførelse.18 1841 ønskedes en fornyelse eller opmaling af låget,33 hvilket muligvis har
været anledning til anskaffelse af det nuværende
lågfad (jf. ndf.). På kirkens loft.
Dåbsfad (fig. 34), o. 1850, af messing, 37,5 cm
i tværmål. Det glatte fad, der er uden indskrifter,
har tilhørende fladt låg med agernformet knop.
1941 anbefaledes en placering i en smedet ind-

fatning, den nuværende, i stedet for en malet træring.20
Dåbskande (fig. 34), af forgyldt sølvplet, skænket 1932 ifølge graveret indskrift, 30 cm høj; på
det pæreformede korpus er indgraveret kors med
trekløverender i stråleglorie. Under bund læses
med skriveskrift: »Ved Daabens Bad med Herrens

Fig. 34. Dåbsfad og -kande, o. 1850 og 1932 (s. 1117).
Foto Arnold Mikkelsen 2008. – Taufschüssel und Taufkanne, um 1850 und 1932.
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Fig. 35. Korbuekrucifiks, antagelig fra 1800-tallet (s.
1118). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Chorbogenkruzifix, vermutlich aus dem 19. Jahrhundert.

Røst/ kan bange Sjæle finde Trøst 1932«. Giverne var skolelærer Kristensen og hustru, Fabjerg.11
Under bund er mærke for sølvplet, anvendt af
Cohr Sølvvarefabrik, Fredericia, for Dansk Arbejde samt fakkelmærke benyttet siden 1929 af Fællesrepræsentationen for Danmarks Guldsmede.
†Dåbskande, af tin med låg anbefaledes anskaffet 1862.36
Korbuekrucifiks (fig. 35), antagelig 1800-tallet.
Den groft skårne figur, der er 125 cm høj, hænger i let buede arme, idet hovedet, der bærer en
flettet vidjekrans på det skulderlange hår, hælder svagt mod højre skulder. Ansigtet har ejendommelige, næsten mongoloide træk med halvt
lukkede, skrå øjne og fyldige kinder, samt smalt
overskæg og langt tilspidset hageskæg. Brystpartiet, der svulmer over lændeklædet, har markerede ribben. Lændeklædet med dejagtige folder
er stramt svøbt om hoften med en snip mellem
de let krummede ben, der ligger henover hinanden med store groftskårne fødder, fæstnet med
en enkelt nagle. Glat korstræ. Nyere staffering
med gullig karnationsfarve og rødt sidesår, hvidligt lændeklæde, brun vidjekrans og sortbrunt
hår samt skæg. Korstræet er mørkebrunt. Krucifikset, der 1922 karakteriseredes som ‘tarveligt,
meget naivt landligt’ og på dette tidspunkt var

opsat på triumfvæggens nordside (jf. fig. 27), blev
frit opmalet dette år af Carl Frederiksen.50 Atter
istandsat i forbindelse med hovedrestaureringen
1967-71.20 Opsat på skibets nordvæg over døren
til våbenhuset.
†Korbuekrucifiks, 1595, udført af Anders Snedker, der betaltes en samlet sum på 12 daler for
at levere prædikestolen med tilhørende himmel
og ‘et nyt krucifiks’.18 Hvorvidt værket samtidig
stafferedes af Morten Maler (jf. altertavle og prædikestol), fremgår dog ikke.
Prædikestol (fig. 36-39), ifølge kirkens regnskaber udført 1595 af Anders Snedker og Morten
Maler, sidstnævnte fra Ribe.18 Stolen, der er af
karnaptype og har nyere opgang, omfattede tidligere en †himmel og en †bærestolpe (jf. ndf.). Et
sekundært panelfelt (fig. 38), o. 1700, er opsat på
nordvæggen.
Kurven er dannet af seks arkadefag, hvoraf tre
springer frem i en karnap, flankeret th. af to sidefag, tv. kun af et enkelt. De enkelte fag indrammes af joniske søjler med smukt udførte kapitæler, svarende til altertavlens, og markeret entasis;
søjlerne er placeret enkeltvis mellem karnappens
fag og væggen og står dobbelt på hjørnerne. Arkaderne har kannellerede pilastre og profilerede
bueslag med punktformede fordybninger; i bue
sviklerne fligede treblade. Det høje postament har
tværrektangulære profilfyldinger mellem glatte
fremspring. Under den sammensatte fodprofil er
hængestykker, skiftevis kerubhoveder (fig. 37),51
placeret under fremspringene, og kartoucher med
dobbeltvolutter. Den lavere krongesims har tilsvarende udformning som postamentet, dog danner et tandsnitsled overgang til dækpladen. Læsepult og enkel opgang med jerngelænder, placeret
parallelt med triumfvæggen, begge dele hidrørende fra hovedrestaureringen 1967-71.20
Stolens staffering fremtræder som et resultat
af en gennemgribende restaurering 1922 ved
Kristian Due og Carl Frederiksen (jf. påskrift i
sort antikva på bagsiden af andet fag fra øst) på
grundlag af ældre farvespor på kridtgrund. Farveskalaen er enklere end altertavlens, her med
dominans af olivengrønt på rammeværket, gråhvidt på søjleskafterne samt rødt og sort med
forgyldning og forsølvning. De seks arkadefelter
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Fig. 36. Prædikestol, udført 1595 af Anders Snedker og Morten Maler (s. 1118 ). Foto Arnold Mikkelsen 2009. –
Kanzel, 1595 von Anders Schreiner und Morten Maler ausgeführt.

har malerier af profeterne, de fire store (Esajas,
Jeremias, Ezekiel og Daniel) samt to af de mindre (Hoseas og Joel). De skitsemæssigt udførte
figurer, der er beslægtet med de tilsvarende på
prædikestolen i Bøvling (s. 840),52 er vist i frøperspektiv på baggrund af et landskab, hvorover
en skyhimmel; alle er iklædt fodlange kjortler og
kapper og står ivrigt gestikulerende. De enkelte
profeter ledsages i frise- og postamentfelterne af
indskrifter med navne og bibelsteder, udført i en
smuk gylden renæssancefraktur på sort bund, svarende til altertavlen; de enkelte ord i frisefelterne
er indrammet af punkter. Fra øst mod vest læses,
hhv. på frise og postament: 1) »Esaias. xliii (Es.
43,25)«; »Jeg afsletter din synde/ for min sky(l)
d oc ieg vil/ icke ihukom(me) din(e) synder«. 2)
»Jeremias. xxxi (Jer. 31,34)«; »Jeg vil giffve min

lou/ i deris hierte oc de sküld/ vere mit folck«.
3) »Heckiel xviii (Ez. 18,23)«; »Jeg haffuer ingen/
behagelighed til den/ wgudeliges død«. 4) »Daniel vii (Dan. 7,27)«; »rige oc mact under/ him(m)
elen skal giffues/ de(t) höystishellige folck«. 5)
»Hoseas vi (Hos. 6,6)«; »thi ieg haffuer lÿst/ til
miskundhed oc/ icke til offer«. 6) »Joel ii (Joel
2,26)«; »Alt hvo som holder/ paa herrens naffn/
han skal bliffue frelst«.
Et panelfelt (fig. 38), o. 1700, af fyrretræ, var
sekundært opsat som endegavl mod nord i forbindelse med stolens tidligere placering ved triumfvæggens sydflanke; feltet, der har glat ramme
mellem smalle profillister, er tilsyneladende beskåret forneden. Stolens udskårne arkader er imiteret med bemaling, der viser Jonas, som angivet
med indskrift i gullige kursiverede versaler på
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Fig. 37. Englehoved. Detalje af prædikestol (s. 1118).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Engelskopf. Detail von
Kanzel.

sort grund ovenover; fodfelternes skriftsteder er
dog her erstattet af et marmoreret felt. Rødbrun
ramme med sorte og brunokker profiler, figurfeltet stafferet med tilsvarende nuancer af gråhvidt,
gult og rødt samt sort.
†Bærestolpe. 1595 er nævnt en egestolpe, hvorpå stolen fæstnedes.18 †Prædikestolshimmel, udført
1595.18 Himlen har åbenbart været af betragtelige dimensioner, siden der krævedes otte mand,
‘som hjalp himmelen’ og en snedker. Forud for
denne udgift er dog anført en post vedrørende
fire karle, der nedtog den »gran Hemmele« (dvs.
den fint udførte himmel), måske hentydende til
en ældre forgænger eller snarere til (sløjfningen
af) en tidligere opsætning af den nyudførte himmel; i samme forbindelse afregnedes for ‘strenge’
(vel jernbånd) til at hænge den i. †Opgange. 1595
omtaltes en fyrredelle til trappen.18 En sekundær
opgang udførtes i forbindelse med placeringen
foran triumfvæggen (jf. ndf.). Det tilhørende opgangspanel syntes nyudført 1876 (jf. fig. 39).53
En nyere opgang opsattes 1922 og igen 1941-42,
men erstattedes 1967-71 af den nuværende.
Prædikestolens karnapform med søjler omkring arkadefelter repræsenterer en type, der med
Lemvigmesteren Kristen Spend vinder stor udbredelse i området (jf. s. 658, 689, 839). Inden da
synes typen i forskellige variationer (med relief-

skårne eller malede panelfelter, indsat i rektangulære eller rundbuede fag) at have vundet stor
popularitet i Nordjylland, måske med udgangspunkt i den fornemme prædikestol i Aalborg Vor
Frue Kirke (1581), der dog antagelig var importeret sydfra (måske fra Lübeck).54 Forbindelsen til
Aalborg understreges da også af det hold snedkere
herfra, der angiveligt arbejdede på stolen, jf. ndf.
I lighed med altertavlen og †krucifikset (se
dette) er omstændighederne omkring prædikestolens udførelse fyldigt beskrevet i regnskaberne.18 Det gælder såvel for tilvejebringelsen af træ
som for selve arbejdsprocessen, både med tilskæringen af tømmer og fragt af stolens enkelte dele.
Ud over de to hovedansvarlige, Anders Snedker,

Fig. 38. Bemalet panelfelt med profeten Jonas, o. 1700
(s. 1119).Tidligere anvendt ved prædikestolen. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Täfelung mit Gemälde des Propheten Jonas, um 1700. Früher an der Kanzel angebracht.
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Fig. 39. Prædikestol, vist i sin placering ved triumfvæggen (s. 1121). Foto før 1922,
muligvis af Kristian Due. – Kanzel, in ihrer Platzierung an der Triumpfwand gezeigt.

der betaltes i alt 12 daler for både prædikestol,
himmel og krucifiks, og Morten Maler, omtaltes
‘5 snedkere (…) af Aalborg’, der arbejdede på stol
og himmel. Stolen har antagelig fra første færd
været anbragt ved sydvæggen, men tilsyneladende ikke stabilt nok, siden den 1654 var faldet
ned og på ny måtte fæstnes med ankre i muren.18
1667 måtte stolen atter sikres med bjælker og
murankre, idet et antal karle medvirkede med at
løfte den.18 Muligvis hentydes her til en nyopsætning foran triumfvæggens sydside (jf. fig. 39),
der vel på samme tid eller senere (o. 1700) har

Danmarks Kirker, Ringkøbing

motiveret udførelsen af et ekstra panel (fig. 38).
Ved ændringen blev en del af triumfbuen borthugget (s. 1095). 1844 blev stolen istandsat og
opmalet.33 1862 anbefaledes en fornyelse af prædikestolen og den tilhørende læsepults †beklædning af rødt fløjl med en smal guldbrokadeskant.36
En istandsættelse er yderligere registreret 1866.32
1922 gennemførtes en hovedistandsættelse efter
en forudgående undersøgelse 1913 ved Johannes
Malling, der påviste oprindelige farvelag under
de sekundære stafferinger. Heraf registreredes,
ud over den yngste egetræsmaling, i alt tre lag:
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Fig. 40. †Orgel, 1927, udført af Eggert Froberg, Odense (s. 1123). Foto Annelise Olesen 1973, i Den Dan
ske Orgelregistrant. – †Orgel, 1927, von Eggert Froberg,
Odense.

en opmaling, i det væsentlige en gentagelse af de
oprindelige farver, et mere forenklet lag, typisk
for 1700-tallet, samt en hvidgrå bemaling med
marmorering i felterne, vel identisk med den, der
udførtes 1844, omtrent samtidig med altertavlens
istandsættelse. I forbindelse med renoveringen
fik stolen sin oprindelige placering ved skibets
sydvæg, nu med en ændret opgang.Ved restaureringen udførtes forskellige snedkermæssige suppleringer, således enkelte hængeornamenter og
den øvre tandsnitsgesims. En fornyet opsætning
ved triumfvæggen og en sænkning diskuteredes
i forbindelse med hovedistandsættelsen 1941-42,
men frarådedes af Nationalmuseet.20 I forbindelse
med hovedrestaureringen 1967-71 blev stolen
flyttet et stykke ud fra sydvæggen. Ved samme
lejlighed udførtes ny læsepult og opgang.20 En
fornyet istandsættelse er gennemført 2005.

Stolestaderne (jf. fig. 20, 26-27) hidrører for de
ældre deles vedkommende antagelig fra 1843, da
en stor del af stolene ifølge regnskaberne blev
fornyet. De er dog en række gange, senest i 194142 og 1967-71, blevet gennemgribende renoveret. Gavlene, hvorimellem tidligere var †låger (jf.
fig. 26), har trekantede topstykker over pilastre på
rombesmykkede postamenter. For- og bagpaneler har fem højfyldinger. Stolene, der er opstillet i
blokke med 13 stader i nord og 15 i syd, er stafferet i gråt i to nuancer; polstring på ryg og sæde
af olivengrønt stof.
1843 blev en stor del af kirkestolene fornyet.33 Hvori fornyelsen nærmere bestod, er dog
ikke oplyst. 1922 omtaltes tre stole som rødbrunt stafferet.53 I forbindelse med restaureringen
1941-42 fjernedes de øverste stole, mens for- og
endepaneler til dels nyudførtes, dels udskiftedes
med ældre paneler.20 1967-71 foresloges stoleværket nedtaget, ombygget og genopsat, til dels
med anvendelse af ældre fragmenter af stole, der
havde været midlertidig fjernet i forbindelse
med opstillingen af orglet 1927 og kaloriferen 1932.20 På kirkeloftet ses kasserede dele af
(†)stolestader, stafferet i rødbrunt med gyldne
ornamenter.
†Stolestader. 1586 afregnedes for træ til ‘skamler i altergulvet’, måske stole, beregnet for særligt
udvalgte kirkegængere i koret. Hvorvidt et panel,
omtalt i samme forbindelse, har tilknytning hertil,
fremgår dog ikke. Ældre oplysninger om staderne
er i øvrigt sparsomme. En regnskabspost 1668 til
»Knapper paa Stoelen« hentyder formentlig hertil og ikke til prædikestolen. 1672 omtaltes ‘himlen over kvindeskamlen’, der udlåntes til Torsted
Kirke (Hind Hrd.).18 Det er dog uklart, hvortil
der præcist sigtes. Knapper på stolene, der 1700
omtaltes som åbne, uden døre og en del uden
panelværk,55 blev suppleret 1833.19
Kirkens gamle røde bænke blev gråmalet 1994.40
Heraf ses endnu én bænk i våbenhuset. Et antal
moderne løse stole af Børge Mogensen, udført af
lyst bøg med fletsæder og lysegrønne stofhynder,
er placeret i skibet.
En præstestol anskaffedes 1946,20 vel identisk
med den nuværende bøgetræsarmstol med lysegrå polstring.
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†Præste- og skriftestol. 1605 udførte snedkeren
en »skreefs stuoll« (skriftestol).18 1845 istandsattes præstens stol i koret.42 Ved samme lejlighed
blev †degnestolen, der ligeledes var placeret i koret,
fornyet og bemalet.33 1942 foresloges degnestolen flyttet fra stolestadernes nordre til den søndre
side; vel ved samme lejlighed monteredes et bogskab på forpanelets bagside.20
†Brudestol, udført af snedkeren 1611.18
†Pulpiturer. 1623 betaltes snedkeren for at udføre et pulpitur, som rejstes i kirkens vestende med
bistand af to karle.18 1624 indsattes i samme forbindelse et vindue i skibets sydside, der dog sløjfedes 1941-42 (s. 1100). Ifølge en malet indskrift,
refereret i præsteindberetningen til biskop Bloch,
blev bemalingen af kirkens vestpulpitur bekostet
af kirkens tidligere sognepræst, Jørgen Nielsen
Lachmann i hans ottende embedsår, dvs. 1694.
Indskriften lød: »Hr Jørgen Nielsen Lachman(n)
haver ladet denne maling bekoste i hans Embedets 8te aar«.56 1804 påtaltes det, at ‘det lille pulpitur’ (dette eller et andet) manglede tilstrækkelig
understøttelse.57 1840 omtaltes et pulpitur med
mandsstole,33 mens pulpiturets (muligvis det samme) ‘forslag’, dvs. brystning, nymaledes 1844.33 På
loftet opbevares endnu en række fragmenter fra
kirkens pulpiturer. Heraf ses fra det ældste pulpitur en 510 cm lang fyrretræsbjælke med affaset kant og på forsiden 2×2 smalle indskæringer.

1123

Herpå er ridset spredte navnetræk (»PS«, »SKØ«,
»MCB« og »GIS«) og årstal (1627 og 1628). Endvidere ses en brystning med tre fyldingspaneler
med afskårne hjørner, indsat i en ramme med
kannelerede og rosetprydede sidestykker. Lysegrøn staffering med sorte fyldingsfelter og rødmalede lister. Dette fragment daterer sig antagelig
fra o. 1800 og er måske identisk med det ovenfor
omtalte ‘lille’ pulpitur. Alt er antagelig afmonteret
i forbindelse med orglets opsætning 1927 og de
sidstnævnte fragmenter sekundært anvendt i facaden af kirkens ældste †orgel (jf. fig. 40).
Orgel (jf. fig. 33), 1981,20 med syv stemmer,
ét manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt
8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur
III. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. I tårnrummet.
†Orgel (fig. 40), 1927, med fem stemmer, bygget af Eggert Froberg, Odense, skænket til kirken
af Knud Fruerboel og sogneboerne.11 Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Octave 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk
aktion, keglevindlade. Dele af facaden, der synes
inspireret af klassicistiske lyreformer, opbevares
på kirkeloftet. Prospektpiberne var attrapper af
sølvbronzeret zink. I facaden indgik desuden dele
af †pulpitur, jf. ovf. I kirkens vestende.58
Kirkekiste (fig. 41), o. 1500, dog delvis fornyet
1633 ifølge indgraveret årstal på forsiden og kir-

Fig. 41. Kirkekiste, o. 1500, med delvis fornyelse 1633 (s. 1123). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Kirchenkiste, um 1500, 1633 teilweise erneuert.

71*

1124

SKODborg herred

kens regnskaber.18 160×65 cm, 52,5 cm høj. Kisten er dannet af brede egeplanker, hvori på forsiden er indridset årstal og initialer: »1633« over
»ICN(omvendt)C«, sandsynligvis en henvisning
til kirkeværgerne Jens Chrestensen i Vintersgård
og Niels Chrestensen i Hyldgård.18 Overalt beslået med smalle jernbånd, som på siderne danner tætstillede spidsbuede arkader med mindre,
liljeformede prydbeslag imellem (dog kun på de
tre fritstående sider). To låsebeslag på forsiden og
bærehanke, sandsynligvis fra fornyelsen, på de to
kortsider. Kisten er stafferet i olivengrønt med
rustrød bemaling af metalbeslagene. 1633 betaltes
en smed for at forbedre og beslå kisten med jern,
mens klejnsmeden leverede en ny lås.18 1650 afregnes for en nøgle til kisten, der yderligere 1653
udstyredes med en stang til at holde låget.18 Kisten, der midlertidigt var opstillet på loftet, er i dag
placeret på træknægte neden for prædikestolen.
†Monstransskab, omtalt 1600 med tilhørende
værdifastsættelse (1 mark), formentlig i forbindelse med dets afhænding.18
Pengeblok, moderne, af fyr med pengerille i låget og låseblik på siden. På nordre stolestaderækkes endepanel ved våbenhusdøren. Et ældre pengeskrin af træ med jernbeslag og pengesprække i
låget, sortstafferet, opbevares på loftet. Skrinet er
muligvis identisk med en blok med bånd, lås og
hængsler, der anskaffedes 1836.32 1857 ønskedes
yderligere en †pengebøsse til tavlepenge, ophængt
ved indgangen.36
Salmenummertavler. De tre nuværende salmenummertavler er moderne, enkle og rektangulære med messingtal og en hvid staffering. †Salmenummertavler. 1857 foresloges de eksisterende
tavler opmalet og suppleret med en til to ekstra.36
Tavlerne, der muligvis er identiske med den på
fig. 26 gengivne, havde trekantgavle og numre
på indskudsbrædder. Hvidstaffering og sortmalet
frakturpåskrift: »Efter Prædiken«. Et eksemplar,
dog med rødbrun bemaling, opbevares endnu på
kirkeloftet, som anbefalet 1967.20 Her ses yderligere en tavle med buet overkant, sortstafferet og
formentlig beregnet til kridttal.
Præsterækketavle. Anskaffet i forbindelse med
hovedrestaureringen 1967-71.20 Enkel profilramme, gråstafferet med sorte versaler. I våbenhuset.

†Præsterækketavle, svarende til eksemplet i Gudum (s. 1072), omtales 1767 ved alteret.56 †Hatteknager ses på sydvæggen over mandsstolene (fig.
26).
Belysning. Kirken har tre nyere lysekroner, ophængt i skibet. Heraf har to 2×6 arme og glat
hængekugle, vel identiske med de to, der indkøbtes 1927 hos firmaet Fogh og Mørup, København, i forbindelse med installeringen af elektrisk
lys.11 Kronerne har muligvis tidligere også været
anvendt i Gudum Kirke (s. 1073); i skibets østog vestende. I forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71 anskaffedes en ny krone,20 vel den
midterste i rækken, i barokform med 2×8 arme,
en flakt ørn som topfigur og en glat hængekugle
med profileret knop. Et antal trearmede lampetter
i kirken er samtidige hermed.20
†Lamper. Som det fremgår af ældre fotografier
(jf. fig. 26) fandtes et antal petroleumslamper ophængt i skibet.
Klokke (fig. 42), 1504, tilskrevet Flensborgklokkestøberen Peter Hansen (Uldall, Kirkeklokker
234). Jf. den nært beslægtede klokke i Tørring (s.
692). Klokken, der har tværmålet 87 cm, har profilering ved overgangen til slagringen og tolinjet, listeindrammet indskrift i reliefminuskler om
halsen. En tredje linje, ligeledes markeret med en
liste, er uudfyldt. Indskriften, der står i en blanding af latin og dansk, nævner en appel bl.a. til
den kølnske helgen, Skt. Gereon,59 ligesom begge
kirkeværger er anført: »anno domini tusin fem
hundre iiii ihesus nasarenus rex iudeorum help
maria sanctus gereonis amen (a)lpha et o deus et
homo o rex glorie veni cum pace then thid vor
per lassen oc cristiern perssen kirki veri (I Herrens år 1504 Jesus af Nazareth, jødernes konge,
hjælp Maria, Skt. Gereon, amen, alfa og omega,
Gud og menneske, O, ærens konge, kom med
fred, den tid var Per Lassen og Christiern Pedersen kirkeværger)«. Ophængt i tovsnoede hanke
i nyere slyngebom af eg, udført 1964 af firmaet
Thubalka, Vejle.20 Ved denne lejlighed kasseredes
en ældre (†)klokkebom, ligeledes en slyngebom af
eg, mærket med årstallet »1858«; i tårnets mellemstokværk.
Tilbagevendende reparationer af klokken og
klokkestolen ses i regnskaberne siden 1586.18 1600
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†Klokke. I forbindelse med klokkeskatten 152628 afgav kirken en klokke, der med al jernfang
vejede 156 kg.60
Begravelsesudstyr. Ligbåre, sortstafferet, er opstillet på kirkens loft, dog næppe identisk med †ligbåre, nævnt 1653; en stor og en lille omtales året
efter.18 †Ligklæde, skænket 1655 af kirkeværgen
Mads Christensen i Engelund.18
gravminder

Fig. 42. Klokke, 1504, tilskrevet Peter Hansen fra
Flensborg og støbt til ære for Jesus, Maria og Skt. Gereon (s. 1124). Foto Hugo Johannsen 2010. – Glocke,
1504, Peter Hansen aus Flensburg zugeschrieben, zu Ehre
von Jesus, Maria und St. Gereon gegossen.

anskaffedes en klokkestreng til ‘den store klokke’.
Det fremgår dog ikke, om der på dette tidspunkt
fandtes andre end den ovennævnte. Klokken og
den tilhørende aksel forbedredes således 1641,
og 1652 blev klokken og det gamle klokkeværk
(dvs. klokkestolen) nedtaget og på ny ophejst
(kun stolen) i Lomborg, hvor der netop 1653
gennemførtes en istandsættelse (s. 757).18 Mindre reparationer af både ophæng og klokke fulgte
1666 og 1670.18 1806-08 påtaltes klokkeophænget
som ustabilt – ja, træværket var endda så brøstfældigt, at det umuliggjorde al ringning. 1809 blev
skaderne dog udbedret;41 1823-25 istandsattes
klokken,19 der 1848 ringedes af to mand (Lars
Mariboe og Peder Hollandshuus) i anledning af
Christian VIII’s død og atter 1863 (15. november)
lød ved Frederik VII’s bortgang.32 1942 fornyedes
kneblen.20 1964 nyistandsattes klokken af firmaet
Thubalka,Vejle, med ny bom af egetræ og tilhørende egebjælker mv.; klokken var da placeret i et
glamhul i tårnets nordside.20

Gravsten, 1700-tallets anden halvdel, over ukendt,
af rødlig sandsten, 210×132 cm; stenen er knækket midt over. Den meget nedslidte indskriftsten
har dobbelt tekstfelt, indrammet af rundbuede
arkader på korintiske kapitæler. I den næsten
ulæselige kursivindskrift anes muligvis »Hansen«.
Ovale hjørnemedaljoner med dydefigurer, øverst
th. og tv. Håbet og Retfærdigheden, nederst th.
Troen over for en næsten borteroderet figur, formentlig Kærligheden. På kirkegården, ved kirkens nordvesthjørne.
kilder og henvisninger.
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1941 ff. (Synsprot.).
LAVib. Ribe bispearkiv. Skodborg hrd. 1543-1774 (C
4-69); Landsbykirkernes rgsk. Fabjerg Kirkes rgsk., 15841634, 1635-53, 1654-82, 1809-70 (C-KRB-90-93).
Præstearkiver. Liber daticus 1838-72 (C 489-24). Menighedsrådsarkiver. Fabjerg sogn. Syns- og forhandlingsprot. 1917-27- (M 19202-08) (Synsprot.); Diverse sager 1912-81 (M 19202-10). Viborg Landstings skøde- og
panteprot. 1799, 1801, 1804 (B24-715); Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og panteprot. lyst 19. aug. 1840 (B
B77a-SP12).
RA. DaKanc. D 19-3. Indlæg til sjællandske registre
1699-1771 (indb. 14. juni 1700).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker II, 1879 (1890), 139-40 (Uldall 1879 (1890) ).
Notebøger. Søren Abildgaard (Abildgaard); Indberetninger.
J. B. Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder);
Johs. Malling 1913-14 (altertavle, prædikestol); Chr.
Axel Jensen 1914 og 1917 (altertavlens indskrifter);
Kr. Due 1917 (altertavle); Karin Vestergaard Kristiansen 2003 (altertavle og prædikestol); R. Bjarnhof og
Mikala Bagge 2005 (altertavle og prædikestol); Hugo
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Johannsen, Birgitte Bøggild Johannsen, Laura Bjerrum
og Rikke Garfield Lagersted-Olsen 2008-09 (bygning,
inventar og gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM. Døbefont ved
J. B. Løffler 1879; altertavle og prædikestol ved Johs.
Malling og J. Warming 1913; altertavle ved Kr. Due
1917; grundplan og opstalter samt restaureringsforslag
ved S. Fritz 1941; forslag til ophæng til dåbsfad af S.
Fritz 1942; †orgelfacade ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1977 (tryk).
Horsens Museum. Forslag til restaurering af tårn ved
Viggo Norn 1947.
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Fabjerg kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 19, Nationalmuseet 2009
(Hylleberg Eriksen 2009).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved
Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam
Gebauer. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet januar 2010.

NOTER
1

Oldemoder 112.
2
DaStedn 82-83. Om forstavelsen ‘fa’, jf. også ndf.
3
Repert II nr. 3371 (uvis dag 1473); nr. 5364 (uvis dag
1483).
4
ÆldDaArkReg III, 223. Hardsyssels provst bevarede
dog fremdeles visse rettigheder både over dette sogn og
over Nørre Nissum Sogn, der ligeledes var annekteret
nonneklostret i Gudum, jf. provstiets visitationsliste fra
1512-13 i Troels Dahlerup, »Visitationen af Hardsyssels
kirker 1512-13«, HaÅrb 1960, 96-97, 134, 137.
5
Repert II, nr. 10972 (13. marts 1508).
6
Kronens Skøder III, 299.
7
LAVib. Viborg Landstings skøde- og panteprot., lyst 1.
okt. 1801 (B24-715).
8
LAVib. Viborg Landstings skøde- og panteprot., lyst 23.
maj 1804 (B24-715).
9
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing
Amt, 1809-30 (C 4-846). Endnu 1840 var dele af tiendemassen ikke i sognemændenes eje, jf. således postmester Andrups salg til sin søn af tienden til 17 tdr., se
Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og panteprot., lyst 19.
aug. 1840 (B B77a-SP12).
10
Viborg Landstings skøde- og panteprot., lyst 27. juni
1799 (B24-715).
11
LAVib. Menighedsrådsark. Syns- og forhandlingsprot.
1917-27- (M 19202-8).
12
Tang Kristensen, Danske Sagn III, 152.
13
PræsteindbWorm I, 79-80.

Fig. 43. Blændet oprindeligt vindue østligt på skibets
nordside (s. 1094). Foto Hugo Johannsen 2010. – Ver
blendetes ursprüngliches Fenster östlich der Nordseite des
Schiffes.
14

Om højen, også betegnet ‘Fab(j)erghøj’, jf. Nordisk
Tidsskrift for Oldkyndighed 3, 1836, 330-31; om formen
‘Forbjerg’, jf. LAVib. Ribe bispeark. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-774); DaAtlas 828.
15
Bestemt af Den kgl. Mønt- og Medaljesamling 2000
(FP 6227-28).
16
Danmarks middelalderlige skattefund c. 1050-c. 1550,
II, Jørgen Steen Jensen m.fl. (udg.), Kbh. 1992, nr. 312.
17
Ifølge Nielsen 1894 var der da 89 høje i sognet, mens
Trap nævner 67 fredede høje, foruden to langhøje; 49
høje og en langhøj angives som sløjfede eller ødelagte.
18
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1682 (C-KRB-9092).
19
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
20
LAVib. Menighedsrådsark. Div. sager, herunder restaureringssager 1912-81 (M 19202-10).
21
1631 var syddøren endnu i brug, da tømreren udskiftede to dørstolper, jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk.
1584-1634 (C-KRB-90).
22
Korvinduernes udvendige hjørner strækker sig over
tre skifter (jf. fig. 11), mens de tilsvarende forhold i
skibet er sløret ved omsætning af kvadrene (jf. fig. 43).
23
Sml. f.eks. Lomborg (s. 731) og Humlum (s. 1188).
Se endvidere Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 14001550 I, Århus Universitet 2007 (ph.d.-afhandling).
24
Om denne betegnelse for våbenhuset, hvor synderen stod skrifte, se DK SJyll 2716.
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25

LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
26
Hverken på eksteriørfotografiet fra 1917 (jf.fig. 17)
eller grundplanen 1941-42 ses lysåbninger.
27
LAVib. Ribe bispeark. Skodborg hrd. 1543-1774 (C469).
28
Jf. N. J. Israelsen, Nicolaus Hinrich Rieman. Bygmester
i Jylland, Foreningen til Gamle Bygningers Bevaring,
Kbh. 1965; samme i Weilbach, KunstLeks.; jf. endvidere Anette Hoff, Gerhardt de Lichtenberg – storkøbmand,
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DIE KIRCHE VON FABJERG
Gebäude. Die Kirche, die schon im Spätmittelalter
als Annex zu Gudum Kirke diente, liegt einsam
in der Landschaft, die durch viele vorhistorische
Grabhügel (Abb. 1) geprägt ist. Bei dem Gebäude
handelt es sich um eine Granitquaderkirche, bestehend aus Chor und Schiff. Die Mauer ruhen
auf einem kultivierten Sockel (Abb. 45), wurden oft umgesetzt (Abb. 9), haben jedoch zwei
rechteckige Türen bewahrt, von denen nur noch
die nördliche in Gebrauch ist. Chor und Schiff
erhalten heute Licht durch neuere Fenster gegen Süden. Jedoch sind die Rahmen der kleinen
rundbogigen romanischen Fenster auf der Ostseite und gegen Norden bewahrt (Abb. 11-12, 43,
45). Das lässt darauf schließen, dass der Chor ein
Fenster auf jeder Seite hatte, während es vermutlich drei auf den Längsseiten des Schiffes waren.
Im Spätmittelalter gab es eine Reihe Initiativen zur Verbesserung und Ausweitung der Kirche. So wurde das gut erhaltene Dachwerk des
Schiffes (Abb. 18) laut Jahresringdatierung (Dendrochronologie) zu Beginn des 15. Jahrhunderts
angebracht, während das Holz im Dachwerk
des Chores von einer Renovierung um 1445
stammt, vermutlich zeitgleich mit dem Einbau
des Gewölbes im Altarraum. Die Veränderung
des Chorbogens, welcher jetzt spitzbogig ist,
kann auch Teil dieser Erneuerung gewesen sein.
Der große Turm im Westen wurde vermutlich
um 1500 hinzugefügt. Er verfügt über einen
gewölbten Raum im unteren Bereich, von wo
eine Spindeltreppe in die oberen Stockwerke
führt. Die charakteristischen nord-südgewandten
Dachgiebel haben längst ihre Kämme verloren,
die vermutlich von Pinakeln geschmückt wurden. Das einfache Waffenhaus auf der Nordseite,
erstmals 1585 erwähnt, wurde möglicherweise
zur gleichen Zeit wie der Turm hinzugefügt.
Nach der Reformation konzentrierte man sich
darauf, die Bleidächer und das Mauerwerk des
Gebäudes zur erhalten. Die Belichtungsverhältnisse können schon um 1500 herum durch die
Einsetzung größerer Fenster auf der Südseite geändert worden sein. Ein Fenster, welches 1624

ganz westlich in die Südseite des Schiffes eingesetzt wurde, um bessere Lichtverhältnisse auf
der neuen Empore zu erreichen, verschwand bei
einer Hauptrestaurierung 1941-42 (vgl. Abb. 8,
10), als die Südseite reguliert und die Fenster
uniformiert wurden.
Inventar. Die Kirche hat noch einzelne mittelalterliche Gegenstände bewahrt. Am ältesten ist das
romanische Taufbecken, welches zur Gruppe der
sogenannten Vierblättrigen Kleeblatt-Taufbecken
gehört, wie sie in Thy und auf Mors vorkommen
(Abb. 32). Die Glocke, welche die Jahreszahl 1504
und die Namen der damaligen Kirchenvorsteher
Per Lassen und Christiern Pedersen trägt, wird
dem Glockengießer Peter Hansen aus Flensborg
zugeschrieben (Abb. 42). Aus dem späten Mittelalter stammt eine gut erhaltene eisenbeschlagene
Kirchenkiste, welche doch die Jahreszahl 1633
trägt, was von einer späteren Instandsetzung herrührt (Abb. 41).
Die wertvollen, inhaltsreichen Kirchenrechnungsbücher 1584-1682 offenbaren verschiedene
aufschlussreiche Details sowohl die Inventarerneuerungen nach der Reformation betreffend
als auch den Produktionsprozess. Aus dem Jahre
1595 stammen nicht nur Altar und Kanzel (Abb.
21, 36), sondern auch ein †Chorbogenkruzifix.
Die Fertigung dieser drei Gegenstände involvierte zahlreiche Handwerker und dabei vor allem die führenden Meister: Anders Snedker, der
vermutlich aus Aalborg kam, fünf Tischler, die
an der Kanzel arbeiteten, und Morten Maler aus
Ribe. Die verschiedenen Handwerker arbeiteten
gleichzeitig an mehreren anderen Aufgaben in
der Umgebung, wo sie zum Teil auch das notwendige Material besorgten. Bei der Altartafel
(Abb. 21-25) handelt es sich um die lutherische
Ausgabe einer mittelalterlichen Flügelaltartafel, mit
vielen Figurengemälden und belehrenden Texten
ausgestattet. Ebenso weist die Kanzel (Abb. 36) des
Erkertyps sowohl Figuren- als auch Inschriftendekorationen auf. Eine †Altartischvorderseite und
ein †Beichtstuhl wurden jeweils 1597 und 1605

Fabjerg kirke
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Fig. 45. Kirken set fra øst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Osten.

angeschafft. Aus dem 17. Jahrhundert stammt außerdem ein Taufdeckel (1610, Abb. 31) und die
silbernen Altargeräte der Kirche (Abb. 28), 1637
von dem Meister aus Lemvig, Hans Guldsmed,
gefertigt. Jünger, d.h. aus der Zeit nach 1700 stammend, sind dahingegen die Altarleuchter und das
Chorbogenkruzifix, welches das ältere erstattete
(Abb. 30, 35). Eine †Empore, 1623 am Westende
der Kirche aufgestellt, wurde 1694 auf Stiftung
des damaligen Gemeindepfarrers Jørgen Nielsen

Lachmann bemalt. Über spätere Verbesserungen,
die von Kirchenbesitzer Jens Wandborg de Stiernhielm zu Kabbel (†1780) bewerkstelligt wurden,
liegt kein Wissen vor.
Aus dem 19. und 20. Jahrhundert stammen eine
Reihe Gegenstände, u.a. das frühere Großfeld der
Altartafel, 1846 von J. B. Gjørup gefertigt (Abb.
24), das Gestühl (um 1850, Abb. 26) und die Altarschranke (um 1880, Abb. 26) sowie u.a. Kronleuchter (1927, Abb. 20), die Taufkanne (1932,
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Abb. 34) und die jetzige Orgel (1981, Abb. 33).
Farblich erscheint das Inventar in Hauptzügen so,
wie es von der Hauptrestaurierung 1967-71 hinterlassen wurde.

Grabmale. Von den älteren Beständen der Kirche an Grabmalen ist nur ein Grabstein auf dem
Friedhof für einen Unbekannten aus der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts bewahrt.

1131

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Kirche aus Südwest.

resen kirke
skodborg herred
Kirken (»rysen«) er i Ribe Oldemoder ansat til 4 skilling sølv i lighed med hovedparten af herredets kirker.1
1486 anførtes et tingsvidne på to ejendomme i Resen
By, tilhørende kirken (»2 Resell kircke boell«),2 mens
sognepræsten, Niels Andersen i »Risen«, er nævnt
1503.3
Resen Kirke omtaltes 1619-24 i forbindelse med en
opsigtsvækkende hekseproces mod en af sognets beboere, Karen Rotboring. Under sagen tilstod den dømte,
at hun en pinsenat var blevet indviet til Djævlen inde i
kirken, idet hun under ritualet var blevet slået i nakken
og på skulderen med en af alterstagerne (s. 1153).4 Kronen havde på dette tidspunkt ejerskabet til kirken, og
dette ophørte først 1713, da den med tilhørende kaldsret blev overdraget til Anne Dyre, enke efter oberstløjt-

nant Gabriel Grubbe (†1692) til Gudum og Tvis klostre.5 Herefter overgik kirken til Kongensgård (Nørre
Nissum Sogn), hvis daværende ejer, Jens Lauridsen
Wandborg (†1716) valgte sin begravelse her (s. 1171).6
Begravelsen vedligeholdtes gennem en godsdonation
fra afdødes hustru, Anne Marie Madsdatter (†1759),7
der i sit andet ægteskab var gift med kammerråd Matthias Pedersen (†1745), kirkeejer her samt i Gudum
og Fabjerg (s. 1027, 1089). Sidstnævnte omtales som
patron 1732.8 Efter Anne Marie Madsdatters død blev
kirken erhvervet af sognepræsten, Hans Hansen Rosenberg (†1792) og kom efter denne til sønnen, Hans
Christian Rosenberg (†1812), der var ansvarlig for en
gennemgribende hovedistandsættelse, hvorunder bl.a.
tårnet blev opført og inventaret delvis fornyet (jf. s.
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1138, 1157, 1161 samt gravminder, s. 1170).9 Allerede
1803 overgik ejerskabet dog til Peder Ibsen (†1848)
på gården Brejnholt (Humlum Sogn), hvis svigerfar,
Christen Jensen Breinholt en kort tid, 1794, også ejede Humlum Kirke (s.d.).10 Siden fulgte den skiftende
ejere, tidligst proprietær Laurids Lauridsen på gården
Resenborg,11 indtil kirken 1915 overgik til selveje.12
Kaldsretten tilhørte dog kronen siden 1809.13
Sognet har fra gammel tid haft Humlum Kirke som
anneks (s. 1181).14
Sagn. Det berettedes, at folk om natten kunne høre
snorkelyde fra kirkens begravelse, angiveligt fra ‘en
Stjærnhjelm, der havde boet på Kabbel’.15 Sagnet refererer dog næppe til Jens Wandborg de Stiernhielm
(†1780) , der havde sin familiebegravelse i Nørlem (s.
628), men snarere til hans far, Jens Wandborg (jf. ovf. og
s. 1171). Om opførelsen af tårnet hævdedes det i øvrigt, at ‘manden på Resenborg’, nemlig Hans Christian
Rosenberg, anvendte kampestenene fra det tidligere
tårn til ‘sæs’, dvs. til indramningen af staldens grebning.
Som straf for denne vanhelligelse brændte hele gården
få år efter.16

Kirken ligger sydligt i sognet på det svagt bakkede terræn nord for den vanddækkede tunneldal,
Kilen (jf. fig. 3). Den gamle sydgående oksevej
fra overfartsstedet ved Oddesund, som løb vest
om Kilen, passerer kirkegårdens vestside (jf. fig. s.
597). Nord for kirken ligger endnu enkelte ejendomme som levn af landsbyen Resen (jf. fig. 2),
hvis udvikling allerede før 1900 gik i stå til fordel for Resenstad ved landevejen Lemvig-Struer.
Nord for kirkegården, som synes at have bevaret
gamle grænser, er anlagt en parkeringsplads, hvor
landsbyens gadekær (jf. fig. 2, 4) tidligere lå med
kro og skole langs østsiden.17
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården om
gives af stensatte jorddiger, som har gammel
hævd. Arbejdet med deres vedligeholdelse nævnes allerede i de ældste bevarede regnskaber, således 1598, da ni pligtsfolk fik en dags løn for
arbejde ved kirkediget.18

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af Resen By 1790, udskiftet 1798 af kgl. landmåler Schuchardt og tegnet af Degen.
Omtegnet 1867 og tegnet 1999 af Anna Brinch Thorsen. – Katasterkarte.

Resen kirke
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Fig. 3. Luftfoto af kirken og dens nærmeste omgivelser set fra nordvest med Kilen i baggrunden. Foto Lis Helles
Olesen 2009. – Luftaufnahme der Kirche und der näheren Umgebung aus Nordwest mit Kilen im Hintergrund.
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Fig. 4. Kirken set fra nord med det forsvundne gadekær og rejsestald i forgrunden (s. 1132, 1134). Ældre foto i
KglBibl. – Kirche aus Nord mit verschwundenem Teich und Reiseschuppen im Vordergrund.

Hovedindgangen i digets nordside er en muret
hvidkalket portal med fladrundbuet køreport og
fladbuet fodgængerlåge, der begge er ud- og indvendigt falsede. Den er hængt med indadvendte
vingetegl og har hvidmalede vindskeder. Materialet er store sten, og murværket præges af gentagne
istandsættelser. Åbningerne lukkes af grønmalede
trætremmefløje. Portalen, som kan gå tilbage til
midddelalderen, nævnes tidligst 1603, da tømreren
tækkede porten med fjæl, dvs. spån, og smeden fik
betaling for lænker til porten. 1618 arbejdede tre
murere på porten.18 I østsidens dige er der 1992(?)
af hensyn til graverens maskiner mv. indsat en låge,
som lukkes af to fløje, ophængt i stolper af galvaniseret jern. I et brud i syddiget er der endvidere
en fodgængerlåge, som lukkes af grønmalede trætremmefløje, ophængt i stolper af træ, som oventil
lukkes af en gavlformet, zinkdækket afslutning.
†Indgange. En ældre fodgængerlåge i syddiget
har øjensynlig været en muret portal, jf. f.eks.
Rom (s. 770). Således betaltes 1618 for sten og
tømmer til at ‘forfærdige den søndre stette af ny

med’, og allerede 1626 fik en murer betaling for
at reparere samme.18
Kirkegården har tidligere ligget udsat for vejr
og vind; men ved midten af 1900-tallet var den
omgivet af lægivende træer på alle fire sider (jf.
fig. 5). Denne beplantning er i de senere år fornyet på grund af elmesygen og afløst af nyplantede
lindetræer. Inden for syddiget står en række af lidt
ældre røn og ahorn.
Bygninger mv. på kirkegården. I kirkegårdens nord
østre hjørne står en teglhængt, hvidkalket vinkelbygning, som rummer ligkapel, graverkontor, redskabs- og kedelrum samt toiletter. I sin nuværende skikkelse er bygningen en udvidelse fra 1995
(arkitekt Freddy Nielsen, Struer) af et lighus fra
1959 (arkitekterne Jens Foged og Poul Hansen,
Thisted), opført af gule sten, teglhængt og med
bræddeklædte gavle i øst og vest. Det ændredes
allerede 1962 ved indretning af et kedelrum.
†Bygninger ved kirkegården. En lav rødstensbygning, som ses på ældre fotografier uden for norddiget (jf. fig. 4), var antagelig en kørestald.

Resen kirke

bygning
Kirkens ældste del er en romansk granitkvaderkirke,
bestående af kor og skib. Kirken har senere fået en
række tilbygninger, sakristi, kapel, våbenhus og tårn,
som nævnes o. 1600, og til dels kan være tilkommet
allerede i senmiddelalderen. Af disse er kapellet og våbenhuset bevaret i ombygget skikkelse, mens tårnet er
afløst af et nyt fra 1792 og sakristiet nedrevet. Orienteringen afviger en anelse mod syd.

I de stærkt omsatte kvaderstensmure spores ingen
tydelige tegn på et byggestop mellem kor og skib,
som det ofte kan iagttages, jf. f.eks. Bøvling (s.
819). Skibet er i øvrigt bemærkelsesværdigt kort
i forhold til koret, hvilket har givet anledning til
formodninger om en forkortelse i vest – en formodning, som understøttes af dørenes placering
usædvanlig tæt ved vestgavlen.19 Noget arkæologisk vidnesbyrd herom er dog ikke påvist, men
forholdet kendes også fra andre af egnens kirker,
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bl.a. Lomborg (s. 727, 730), hvor tilbagerykningen af skibets gavl er sket i forbindelse med tårnets opførelse.
Materialer og teknik. De kvadersatte facader hviler på en kultiveret, delvis dækket dobbeltsokkel,
bestående af karnisprofileret skifte over skråkant
(jf. fig. 9 og s. 598, fig. 19). Også skibets muligvis tilbagerykkede vestgavl hæver sig over denne
sokkel. Kor og skib, der i lighed med en række
andre af egnens kirker har samme højde, hæver
sig med 13 skifter over soklen. I korgavlen bemærkes en korsmærket kvader (fig. 52) og i vestgavlen, nord for tårnet, en anden med skålformet
fordybning. Bagmurene, som dækkes af tykke
pudslag, er sat af marksten, således som det også
iagttages i taggavlene.
Døre og vinduer. Norddøren er fortsat i brug,
mens syddøren, hvoraf ethvert spor i det ydre er
forsvundet ved kvadermurenes omsætning, nu

Fig. 5. Luftfoto af kirke og kirkegård set fra sydøst. Odense Luftfoto 1953 i KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche mit
Kirchhof aus Südost.
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Fig. 6. Tværsnit 1:150 gennem skib og korsarm set mod øst. Målt
og tegnet af Peter Duun 1999 og 2010. – Querschnitt 1:150 durch
Schiff und Kreuzarm gegen Ost.

alene giver sig til kende som en indvendig, ca.
140 cm bred, retkantet niche. Det svarer til norddørens anslagsniche, og i begge tilfælde anes den
vandrette granitoverligger og de kvadersatte vanger under puds og hvidtelag.

Ved kvadermurenes omsætning er sporene efter de oprindelige vinduers plads helt forsvundet
i det ydre, og kun omridset af korets udmurede
nordvindue (ca. 130×60 cm) anes i det indre.
Bevaret er derimod to vinduesoverliggere, som er

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen 1979, suppleret og tegnet af Hugo Johannsen 2010. – Grundriss.
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Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Südost.

indmuret i kvadermurværket. Den ene, af rødlig granit, er indsat på vestsiden af sideskibet, lige
over soklen (fig. 53). Den måler 46×109 cm og
bredden af åbningen andrager 67 cm. Den anden,
af rødflammet granit, er indmuret på den oprindelige syddørs plads over et her anbragt nyere
vindue (jf. fig. 8). Den måler 52×98 cm, og den
smigede åbnings bredde er 78 cm.
Indre. Kor og skib forbindes af en kvadersat
korbue, som o. 1882 ønskedes befriet for puds og
kalk.12 Den har markeret sokkel og profilerede
kragbånd, som er ført om på både øst- og vestside
(s. 598, fig. 7).
Gavltrekanter. Skibets østre taggavl er bevaret med en nyere trekantet åbning, afstivet med
træstolper (jf. fig. 6). Den vestre taggavl står med
de nederste af facadens kvaderskifter (jf. fig. 10),
men er antagelig i lighed med resten af gavlen
omsat i forbindelse med en afkortning af skibet.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Ændringer og tilføjelser. Koret er endnu i middelalderen blevet dækket af et hvælv, som hviler
på forlæg, indhugget i væggene. Kapperne er kun
meget lidt indskåret og nærmest ringmurede.
Ansats til helstensbrede overribber, som muligvis
er sekundært fjernet i lighed med lommeudmuringerne.
Udbygningen på skibets sydside rummer levn
af en (†)korsarm, som kan gå tilbage til senmiddelalderen, men i øvrigt tidligst nævnes 1595 under
betegnelsen »Korskircken«.18 Det er uvist, hvad en
reparation 1603 omfattede. Peder Murermester
var da på kost i 27 dage, så længe han »ferde« (d.e.
forfærdigede) på korskirken, som var nedfaldet.
Tilbygningen, hvis oprindelige funktion ikke
kendes, benyttedes 1625 og formentlig længe
forinden i lighed med andre korsarme som tilhørerplads for menigheden (se †stolestader s. 1160).
Muligvis har den oprindelig også tjent som be-
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Fig. 9. Udsnit af kirkens nordside, set mod våbenhuset
(s. 1138). Foto Hugo Johannsen 2009. – Ausschnitt der
Nordseite der Kirche gegen Vorhalle.

gravelse, således som det med sikkerhed var tilfældet i 1700-tallet (se †begravelser s. 1171). O.
1850 blev kisterne imidlertid fjernet og nedgravet på kirkegården, hvorefter tilbygningen afkortedes betydeligt og udelukkende benyttedes som
et sideskib med stolestader.20
Tilbygningens oprindelige udstrækning mod
syd er ikke dokumenteret, selvom fundamenterne
lejlighedsvis er påtruffet ved gravning på kirkegården, senest 2009. Kun de svære, afkortede flankemure repræsenterer nu resterne af den, formentlig
senmiddelalderlige tilbygning, som antagelig var
opført af munkesten. Et betydeligt antal granitkvadre fra gennembrydningen af skibets mur har
dog fundet anvendelse udvendig i sidemurene,
hvor de mod øst nærmest koret strækker sig helt
op til dettes murkrone. Også sokkelkvadre og en
enkelt vinduesoverligger (jf. fig. 53) er til dels

genbenyttet her og ses for det karnisformede leds
vedkommende tillige under sydgavlen fra o. 1850.
	Ingen oprindelige detaljer er bevaret; men sydsiden har formentlig været afsluttet med en blændingsprydet(?) taggavl. I hvert fald reparerede
en murermester 1646 korskirkens østre side og
søndre gavl.18 Efter afkortningen står bygningen
med valmtag og to rundbuede, falsede vinduer
i den nye sydmur. – Det indre dækkes af bjælkeloft, som allerede nævnes 1624,21 og forbindes
med skibet af en bred, rundbuet arkade, der i lighed med lukkemuren synes at repræsentere en
senere ændring.
Våbenhuset, som antagelig er opført i 1500-tallet
ud for norddøren samtidig med afkortningen af
skibet (s. 1135), nævnes tidligst 1599, da murermesteren reparerede det tillige med korskirken.18
Murene, der hviler på en synlig markstenssyld, er
kvadersatte, bortset fra murkronen og indfatningen af den fladbuede, falsede dør, som er teglmuret. Denne del kan være fornyet o. 1884, da man
synes at have opført den nuværende, kamtakkede
blændingsgavl med cirkelglug over båndblænding. Østsidens lille fladbuede vindue med kilestensstik af granit er indsat ved samme tid.22 – En
†kalkkule (‘kalktrug’) ønskedes 1855 fjernet.23
Tårnet (fig. 10) ved skibets vestgavl er opført
1792 som afløser for et ældre tårn (se ndf.) som
led i sognepræsten Hans Christian Rosenbergs
fornyelse af kirken (se prædikestol, degne- og
præstestol s. 1143). Det er et såkaldt styltetårn,
en i senmiddelalderen, navnlig i Østjylland i det
middelalderlige Århus Stift udbredt type,24 som
dog også kendes fra eftermiddelalderlig tid.25
Materialet er store, mørkerøde teglsten, som
foroven i klokkestokværket afløses af en lysere
og mindre sten – alt, lagt i krydsskifte. Tårnets
tre frie sider udgår fra en høj sokkel (jf. fig. 10),
forneden med kvadersat skifte over fremspringende led, foroven afsluttet af vulst over tandsnitskifte. Herover er hjørnerne markeret af lisener,
som på vestsiden indrammer den karakteristiske,
høje arkadeåbning med kurvehankbuet stik og
fremspringende, muret slutsten. De tre andre sider brydes af et rundbuet glamhul, ligeledes med
slutsten, og alle fire åbninger bindes sammen af
en kordongesims i højde med deres vederlag.
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Fig. 10. Kirken set fra vest. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus West.

Herover fremhæves hjørnelisenerne med et højrektangulært murfremspring, som udgår fra trekantede nedhæng (»guttae«) under båndgesimsen.
Tårnet krones nu af et blyklædt, let opskalket pyramidespir, udgående fra en rigt profileret gesims.
Ifølge en lokal tradition skal dette spir imidlertid
først være opsat o. 1850 på foranledning af kirkeejeren Laurids Lauridsen, til Resenborg, som en
billigere erstatning for det oprindelige, løgkuppelformede, men allerede brøstfældige spir. 26 I så
fald har det været beslægtet med samtidige spir
på en række af egnens andre kirker, bl.a. Bøvling
(s. 826), Hjerm og Vejrum (begge i Hjerm Hrd.).

På vestsiden indrammes arkaden af jernankre
med givernes initialer i store skønskriftbogstaver og årstal: Foroven »HCR« (nord) for Hans
Christian Rosenberg og »G K« (syd) for Gertrud
Knakkergård; forneden står »1792«.
Opgangen til klokken, som ringes med reb,
sker fra det åbne tårnrum via to stiger, forbundet
ved et mellemliggende gulv.
Tårnet er sandsynligvis tegnet af en bygmester,
som mestrede den nyklassicisme, der også manifesterede sig i provinsen i årtierne omkring 1800.27
†Tårn. Det nuværende styltetårn har haft en
forgænger, som tidligst nævnes 1616, da to murer-
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mestre arbejdede 14 dage på dets sydvestre hjørne.
Hertil indkøbtes 500 mursten i Lemvig.18 1664
reparerede Jens Murermester i Ellebæk, vestligt i
sognet, tårnets sydside, og 1678 fik en unavngiven
murermester betaling for at reparere det indvendigt.18 1700 manglede et vindue (vinduesglas),28
og ved synet 1702 var den søndre og vestre side
ganske »spruncken«, så de måtte bindes med kalk
og sten.29 Manglerne blev afhjulpet i forbindelse med en generel istandsættelse af kirken 1703,
udført af en murermester fra Lemvig og hans tre
medhjælpere, der arbejdede i 24 dage.
Foruden de nævnte oplysninger, fremgår det også af regnskaberne, at det forsvundne tårn har haft
en fritrappe, som gav adgang til de øvre stokværk.
Den nævnes tidligst 1629, da kirken betalte for en
stige ‘som var nedkastet i fjendernes tid’, dvs. under Kejserkrigen (1626-29).18 Ved synet 1700 var
stigen til klokken brøstfældig,28 en mangel, som
antagelig blev afhjulpet ved istandsættelsen 1703,
da man havde konstateret, at tårnet trængte til to
nye stiger, både uden- og indendørs.29
Regnskabsoplysningerne giver umiddelbart ind
tryk af et firkantet, muret tårn med vindue til
tårnrummet(?) og fritrappe til de øvre stokværk.
Det er derfor overraskende, at to af hinanden uafhængige kilder omtaler det som værende rundt.
Ældst af disse er by- og herredsfoged Søren Jørgensen Fabers indberetning om Skodborg og
Vandfuld herreder fra 1743.30 Heri siges det om
Resen Kirke, at den har ‘et rundt tårn med et
lidet spir’. 1776 besøgte topografen Jacob Nicolai
Wilse egnen og skriver i sin rejseberetning, at:
»Kirkens Taarn er rundt lige fra Grunden af«.31
Oplysningen om et rundt tårn har vakt undren,
bl.a. fordi et middelalderligt tårn af denne form
ville være et unikum, bortset fra Skåne og Sydslesvig.32 Ved en udgravning 1947(?) skal det da
også være konstateret, at tårnet ikke var rundt.33
Dokumentationen af den omtalte udgravning
kendes imidlertid ikke, og det er derfor vanskeligt at se bort fra de samstemmende beskrivelser
i 1700-talskilderne. En mulig forklaring kunne
være, at der ikke var tale om et middelalderligt
tårn, men snarere en tilbygning fra 1500-tallet,
som kan have været cirkulær eller muligvis af polygonal form, således som det kendes fra Astrup

og Sønder Kongerslev kirker i Himmerland.34
Dette tårn har ifølge reparationerne i 1600-tallet
været af tegl, og udstyret med en fritrappe. Den
eneste bevarede detalje er nu en rundbuet arkade, som ses blændet i skibets vestvæg (jf. fig. 37).
Dens kragbånd, der fremtræder som en dobbelt
vulst, taler ikke mod en datering til 1500-tallet.
†Sakristiet, der vel snarest har været senmiddelalderligt, har som vanligt været tilføjet på korets
nordside, hvor levn af dets fundamenter blev påvist ved kirkens restaurering 1992. Det nævnes
tidligst 1603, da smeden fik betaling for låsen til
sakristidøren,18 og senest ved synet 1703, da et
vindue var i stykker, og døren trængte til reparation.29 Den var fladbuet ifølge det omrids, som
anes indvendig, mens sporene i den ofte omsatte
kvaderklædning af facaden for længst er forsvundet. En uprofileret sokkelkvader, der kan have
været benyttet som erstatning for den oprindelige efter nedbrydningen af sakristiet og blændingen af døren, sidder længere mod vest og er vel
flyttet ved en senere omsætning.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
Såfremt det forsvundne tårn var opført ved midten af 1500-tallet, er skibets vestgavl efter alt at
dømme rykket tilbage og genopført ved samme
lejlighed, ligesom våbenhuset kan være jævngammelt hermed. Kirkeregnskaberne, som er bevaret
fra 1589 og igennem hovedparten af 1600-tallet
samt begyndelsen af 1700-tallet, giver et billede
af de løbende istandsættelser, der i det væsentlige
angik tagklædningen og det udvendige murværk.
Håndværkerne var som oftest lokale, og materialerne hentedes fra en række forskellige lokaliteter på egnen. Eksempelvis fortingede man 1649
med Jens Bertelsen om at reparere koret, som var
‘meget udfaldent’, og samtidig indkøbtes 1000
mursten fra Gudumkloster og 700 andetsteds
fra.18 Da Jens Murermester fra Ellebæk i sognet
reparerede kirken 1662 og -64, hhv. på et nedfaldent hjørne på skibets sydside og tårnets sydside,
indkøbtes 1000 mursten fra Gudum Kloster, 500
fra Holstebro, 200 fra Hovbjerg, 100 andetsteds
og 600 af mester selv.18
En hovedistandsættelse i de første år af 1700-tallet angik tagværker, tagklædning, murene, navnlig korets, og vinduerne på sydsiden.29 1730 øn-
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skede kirkeejeren, kammerråd Matthias Pedersen
at lade kirken reparere under ledelse af Nicolaus
Hinrich Rieman fra Skive (sml. Gudum og Fabjerg kirker).35 Materialebehovet opgjordes til 50
tdr. kalk, 600 mursten, 200 tagsten og to skippd.
bly. Sognet skulle stille med 19 vogne.
Hovedistandsættelsen 1792, som iværksattes af
sognepræsten Hans Christian Rosenberg, har for
bygningens vedkommende først og fremmest sat
sig spor med det nye tårn (se ovf.). Istandsættelsen synes dog også at have omfattet andre opgaver. I hvert fald noteres det ved synet 1803, at
kirken var i fortrinlig stand og forsynet med nye
gode og klare vinduer. Kun trængte murværket
enkelte steder til forbedring.36
Den store ændring o. 1850, da kirkeejeren på
Resenborg forkortede korsarmen, er kun omtalt
indirekte,37 ligesom der savnes mere præcise oplysninger om diverse detaljer, såsom fornyelsen af
våbenhuset, nordsidens vinduer mv.
Den seneste hovedistandsættelse 1992 ved firmaet Arkitekterne (Olaf Brusch, Johan Dueholm
og Ib Lydholm), Thisted, omfattede hovedsagelig reparation og omsætninger af murværket, der
bl.a. suppleredes med gamle kvadre.38 Endvidere
blytage på kor og korsarm som erstatning for tegl
samt indsætning af nye vinduer på kirkens sydside.
Gulve. Korets gulv, som er hævet et trin over
skibets, er af brædder, som dækkes af grønt tæppe; tilsvarende og yderligere et trin hævet over
gulvet inden for alterskranken. Skibets midtergang og tværgangen er o. 1904 belagt med sorte
og hvide kunstfliser,39 lagt i diagonalt mønster
og til dels dækket af en grøn løber; i stolestaderne ferniseret bræddegulv. Våbenhuset har
ved hovedistandsættelsen 1992 fået gulv af gule
normalsten, mønsterlagt med fuge. – †Gulve.
1632 betaltes en murermester for at omlægge
gulvene under alle kvindestolene. Regnskabet
anfører desuden udgift til transport af sand og
sten hertil.18 1843 skulle gulvet i kirkestolene
og gangen ved indgangsdøren lægges af brændte
(mur)sten.40 1862 var samtlige gulve af mursten,
undtagen foran alteret, hvor der var bræddegulv.12 1891 konstateredes svamp i korgulvet,
hvorfor man ønskede gulvet inden for den nye
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alterskranke udgravet og et nyt, malet bræddegulv over betonlaget i hele koret. Ændringen
gennemførtes først 1895.
Vinduer. Samtlige vinduer lukkes af afsprossede trærammer, der for sydsidens vedkommende
stammer fra hovedistandsættelsen 1992, mens de
på nordsiden er lidt ældre. Selve de murede åbninger, som hidrører fra 1800-tallet, er på sydsiden rundbuede med ydre fals og smigede sider mod det indre. Skibets to nordvinduer har
derimod firkantet ydre åbning, hvis overside er
cementeret, mens deres uregelmæssige indersider
er rundbuede og smigede. Sydsidens vinduer har
formentlig fået deres nuværende form efter afkortningen af korsarmen o. 1850,41 mens vinduerne mod nord synes yngre. 1862 havde skibet i
hvert fald kun et vindue på denne side, og 1885
siges murstensindfatningerne over vinduerne at
være renset for kalk og overstrøget med cement,
svarende til de nuværende forhold.12 – †Vinduer.
Ved hovedistandsættelsen 1992 kasseredes sydsidens støbejernsrammer, som stammede fra slutningen af 1800-tallet og nu opbevares på loftet.42
Tagværker. Samtlige tagværker er omsat i eftermiddelalderlig tid og af fyrretræ; men både i koret
og skibet samt korsarmen ses genanvendt egetømmer fra senmiddelalderlige forgængere. Således er det nedre lag hanebånd i korets tagværk
genanvendte egespær med taphuller og udskæringer til hhv. hanebånd og spærstivere. I skibet
ses, at en række af sydsidens spærstivere er genanvendte spær med udskæringer til spærstivere.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2009 er udtaget
boreprøver fra to af de genanvendte spær i skibets
nuværende spærstivere mod syd. Træet var fældet
o. 1530.43
Tagbeklædning. Samtlige tage er blyklædte, bortset fra våbenhuset, som er hængt med vingetegl.
Blytaget på korets og korsarmens østre og søndre
tagflader afløste tegltækning ved hovedistandsættelsen 1992 (jf. fig. 5), og senest 2000 er de øvrige
blytage omstøbt (arkitekt Freddy Nielsen, Stru
er). – †Tagbeklædning. Blytækningen har gammel
hævd, og reparationer nævnes således 1594, 1607
og 1617.18 Ved synet 1700 var kirken blytækket
overalt,28 men siges 1703 overalt at trænge til omstøbning.29 1711 fornyede provstiets faste blytæk-
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Fig. 11. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen Ost.

ker Christen Jensen (se Humlum s. 1192) blyet
på nord- og sydsiden nærmest tårnet. Han blev
afhentet i Madum sammen med sine redskaber
og var på kost i 22 dage. Korskirken og våbenhuset har tilsyneladende efterfølgende til dels fået
tegl på taget. 1803 var blytaget ganske vist godt
overalt, men våbenhuset behøvede nogle tagsten
og året efter var nogle tagsten på den søndre tilbygning ‘fordærvede’.36 Kilderne er i øvrigt ikke
entydige mht. tagklædningen, hvilket formentlig
skyldes at man stedvis har udskiftet de økonomisk
mere krævende blytage med tegl, således som det
endnu før 1992 sås på kor og korsarm.44
Vindfløj. Tårnets spir krones af den samtidige
fløj, gennembrudt af cifrene »1792«.
Opvarmning. Et varmluftsanlæg, der installeredes 1992, betjenes fra et oliefyr i kapelbygningen.
– †Opvarmning. En kakkelovn opsattes o. 1888 i
skibets nordøstre hjørne (jf. fig. 32).12 Den afløstes
af en støbejernskalorifere, som kasseredes 1992.
Farveholdning. Udvendig står kirken i blank
mur med undtagelse af korsarmen, de teglmu-

rede gavltrekanter, sydsidens vinduesindramninger, murkronen og tårnets indre mv., der er
hvidkalket. Det indre er ligeledes hvidkalket med
undtagelse af korbuens granitkvadre, der afrensedes 1882.12 Bjælkelofterne i skibet, korsarmen og
våbenhuset er gråmalede. – †Farveholdning. Muligvis angik den undertiden omtalte udvendige
kalkning kun de teglmurede partier,45 svarende
til de nuværende forhold. 1868 siges kirken at
være kalket både ud- og indvendigt; men 1882
ønskedes al hvidtning fjernet fra granitmuren, fra
vinduesindfatninger og fra korbuen.12
Et pikstensbrolagt fortov stammer antagelig fra
den seneste hovedistandsættelse og afløste et cementeret fortov fra o. 1910.12 Allerede 1878 ønskedes et fortov anlagt omkring kirken.
†kalkmalerier
1612 modtog Morten Maler betaling for ‘muren
at gøre sort bag altertavlen’, måske i forbindelse
med udførelse af et †skyggemaleri.18
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INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker omfatter den
romanske granitfont, hvis fod dog senere er blevet udskiftet, og alterbordet, ligeledes af granit; bordpladens
udhuggede helgengrav er siden indmuret i bordets
nordside. Et sjældent klenodie fra samme tid er en senromansk alterkalk, hvis udsmykning, specielt på skaftet,
finder paralleller både i Nordjylland og på Island. Senmiddelalderen er repræsenteret af to altertavlefigurer.
Ældst er en *Madonna med barnet fra o. 1400, måske
udført af samme lokale mester, som skar den tilsvarende figur i Humlum (s. 1199); en helgenfigur fra o.
1500 er dog en senere anskaffelse fra 1861.
Kirkerummets forandring efter reformationen belyses i første række af altertavlen fra o. 1600, der er
udformet som en trefløjet katekismus- eller skriftaltertavle, et karakteristisk vidnesbyrd fra en billedskeptisk epoke; dog er en fremstilling af den korsfæstede
Kristus indføjet i midtfeltets skriftfelt. Noget ældre, fra
o. 1550, er antagelig alterstagerne, mens kirkens *fontelåg snarere stammer fra o. 1650.
Valget af Resen Kirke som gravkirke for Jens Lauridsen Wandborg til Kongensgård og hans hustru, Anne Marie Madsdatter, kom i begyndelsen af 1700-tallet i høj grad til at sætte præg på kirkens udstyr. En
indberetning til Danske Kancelli havde få år forinden,
1700, karakteriseret flere af inventargenstandene (altertavle, kirkedør, prædikestolstrappe og stole) som
yderst brøstfældige,28 men som fremhævet på (†)korbuebjælken bekostede parret 1713, ikke blot bemalingen af denne med en formanende indskrift, forfattet
af kirkens sognepræst Peder Nygård, men de lod også
kirkens ornamenter ‘in alles’ reparere og staffere. Til
nyerhvervelserne hører antagelig selve korbuekrucifikset fra o. 1700, mens renoveringerne især kan aflæses
af den delvis bevarede bemaling af altertavlen, ligeledes
dateret 1713. 1700-tallets anden halvdel er repræsenteret af en dør fra en †lukket stol, udsmykket 1770 med
en stifterindskrift fra et unavngivet ægtepar, der også
havde ladet kirken udsmykke. Parrets præcise identitet
og velgerninger er dog ikke nærmere oplyst.
En gennemgribende nyindretning af kirken med
prædikestol samt skrifte- og degnestole, alt i nyklassicistisk stil, gennemførtes kort før 1800 af den daværende
kirkeejer, sognepræst Hans Christian Rosenberg. De
sidstnævntes opstilling ved korets østmur betød dog,
at altertavlens sidevinger blev midlertidig aftaget. Til
nyanskaffelser fra 1800-tallets anden halvdel hører
kirkens andet altersæt, udført 1864 af Københavnermesteren Peter Louis Clement og skænket 1865 som
afskedsgave til sognepræst Karl Frederik Voigt. En lidt
ældre alterkande fra 1862 er dog først for ganske nylig erhvervet til kirken, mens alterskranken stammer
fra 1891. 1900-tallets første del har navnlig sat præg
på interiøret med nye stolestader, stilistisk tilpasset det
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nyklassicistiske inventar, ligesom et nyt vestpulpitur og
en orgelfacade, udført til det 1920 anskaffede †orgel
(udskiftet 1980); hertil kommer bl.a. nye lysekroner fra
1939 og et kirkeskib fra 1973, en model af vikingeskibet ‘Skuldelev III’.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet har fået
sit nuværende udseende ved en restaurering 1992, idet
altertavlens oprindelige staffering allerede 1918-20
som nævnt var fremdraget og renoveret.
De ældste kirkeregnskaber, der er bevaret fra et tidsrum på hen ved 130 år (1589-1682 og 1699-1720)
fortæller med mange detaljer, både om løbende istandsættelser og om nyanskaffelser, der dog siden blev kasseret (bl.a. †prædikestol fra 1610-20, samt †skrifte- og
degnestole fra 1614). Urolighederne i forbindelse med
Trediveårskrigen satte sig bl.a. spor i en reparation
1629 af stigen til klokken.18 Kirkens mistrøstige tilstand ved indgangen til 1700 blev som nævnt afhjulpet, ikke blot af herskabet på Kongensgård, men var
allerede foregrebet 1703, da Poul Snedker i Lemvig
gennemførte en større istandsættelse af altertavle, prædikestol og stolestader mv.29 Som påvist ved altertavlens restaurering 1918-20 fik kirkens hovedstykke nye
†figurmalerier, mens indramningen stod med violet
grund, hvorpå fandtes en broget bemaling med grønt,
cinnoberrødt, brunt og blågråt samt mangefarvet marmor (på topstykket) og en sølv- og guldlasering. Den
1791 gennemførte ‘svære og bekostelige’ hovedreparation46 har formentlig også præget kirkens farveholdning. Den gråhvide perlefarve har antagelig holdt sit
indtog i kirken på samme tid, selvom det først sikkert
kan aflæses af regnskaberne efter 1850, således bl.a.
1858-59.47 Egetræsmalingens æra satte dog for alvor
ind i århundredets sidste fjerdedel. 1877 blev alle stole
således brunstafferet, og året efter gjaldt dette altertavle
og prædikestol, der samtidig forsynedes med ægte forgyldning.12 Svampeskader i korets bræddegulv i sidste
årti af 1800-tallet medførte istandsættelser ved både
alterskranke, præstestol, prædikestolsopgang og ved
første stol af stolestaderne.12
På initiativ af forfatteren og antikvaren Johannes
Buchholtz blev en lang række kasserede inventargenstande og gravminder, der hidtil havde været opbevaret
på kirkens loft, 1930 overført til det nyoprettede Struer
Museum. Enkelte genstande er dog siden atter ført tilbage til kirken (jf. altertavlefigur, korbuekrucifiks og
præstestol).

Alterbord (fig. 12-13), middelalderligt, af store,
regelmæssigt tilhugne granitkvadre; bordet har
skråkantsled ved overgang til den nyere alterbordsplade af træ. 156×127 cm, 100 cm højt, opsat ca. 26 cm fra østmuren. I bordets nordside er
indsat en udhugget granitsten fra †alterbordspladen
med relikviegemme, ca. 34×34 cm; udhugningen
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Fig. 12. Relikviegemme, udhugget i den oprindelige
†alterbordsplade af granit (s. 1143). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Sepulcrum von der ursprünglichen †Mensa.

til relikviet måler ca. 15×17 cm, heraf selve fordybningen ca. 4×4 cm.
1878 ønskedes alteret flyttet ud fra væggen,
hvilket dog ikke blev realiseret.12 Bordet restaureredes 1913; ved denne lejlighed fjernedes en
tidligere pudsbeklædning.48 Nyere alterdug af lærred med korsmønster og takker.
†Alterklæder mv. 1607 afregnedes for lærred mv.
til et klæde, der dog fornyedes 1623 med et tilsyneladende væsentlig mere fornemt eksemplar;
hertil medgik silke, 12 alen blå snore og 7 alen
blåt skellert (dvs. et stof, der spillede i forskellige
farver).18 Et nyt drejlsklæde blev anskaffet 166418
og udskiftet 1694.29 Et alterklæde af rødt fløjl
med korsudsmykning er tidligst nævnt 1862.12
1870 erhvervedes en †alterdug af lærred (cambric), kantet med kniplinger.12 Fløjlsklædet blev
fornyet 1880 og 1896, sidstnævnte år formentlig i
forbindelse med kirkens renovering efter en omfattende svampeskade.12 Dette klæde ses antagelig
fig. 32.
Altertavle (fig. 13-15, 54), o. 1600. Tavlen, som
tilhører katekismus- eller skriftaltertypen, fremtræder i den skikkelse, den fik 1918-20 efter en
omfattende renovering, hvor den oprindelige bemaling blev rekonstrueret og delvis suppleret. En
staffering fra 1713 (jf. malet årstal på postamentet) er endnu bevaret i fod- og hovedfrisen samt

på topgavlen. Som anført på den tidligere korbuebjælke (se denne) var udsmykningen i lighed
med bemalingen af kirkens øvrige hovedinventargenstande bekostet dette år af Jens Lauridsen
Wandborg og hans hustru, Anne Marie Madsdatter.
Tavlen er arkitektonisk opbygget og omfatter stor- og topstykke med trekantgavl, alt på et
lavt fodstykke; stor- og topstykkets sidevinger
er dannet som fantasifulde rulleværkskartoucher
med beslagværksornamentik, frugtophæng og cir
kelfelter, indrammet af båndslyng og smykket
med kerubhoveder (det nordre antagelig fornyet,
jf. ndf.) forneden (fig. 13-14) og rosetter foroven.
Det tredelte storstykke indrammes af kannelerede søjler på baser med attisk profil og krones
af toskanske kapitæler. En perlestavsprofil indrammer storfeltet. Fodstykket og hovedgesimsens
friser har tværrektangulære felter mellem de forkrøppede fremspring. Løgformede hængekugler
er placeret under de yderste søjlepostamenter. En
kraftig udkraget tandsnitsgesims, dog rekonstrueret, danner overgang til topstykkets tredelte postament. Topfeltet indrammes af enklere toskanske søjler med skaftringe og krones af en trekantgavl over endnu et – rekonstrueret – tandsnitsled.
Småspir, forneden med kugleprydelser, foroven
med pyramideformede afslutninger, smykker hen
holdsvis hovedgesims og topgavl.
Den oprindelige staffering blev fremdraget i
forbindelse med hovedistandsættelsen og delvist
rekonstrueret. Spor efter den tidligere udsmykning af topfelt og topgavl var dog tilsyneladende
ikke bevaret. De arkitektoniske dele er stafferet
med blåt som bundfarve, hvortil føjer sig hvidligt,
grønt, rødt, brunt og sort, samt guld og sølv; lasur
er kun anvendt i begrænset omfang. På topgavlen
er gyldne, skabelonmalede stjerner på sort bund.
Stor- og topfelter er ligesom de tilhørende side-,
fod- og frisefelter dækket af indskrifter; dog er
centralt i storfeltets tekst malet et billede af den
Fig. 13. Alterparti med middelalderligt alterbord og
altertavle, formet som en katekismustavle, o. 1600 (s.
1143, 1144). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altar mit
mittelalterlichem Altartisch und Altarbild um 1600, geformt
als ein Katechismus- oder Schriftaltar.
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Fig. 14. Sidevinge. Detalje af altertavle, o. 1600 (s.
1144). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Seitenflügel. Detail von Altarbild, um 1600.

korsfæstede Kristus. Den tornekronede Frelser
hænger tungt i strakte arme med hovedet med
lukkede øjne ludende over mod højre skulder;
halvlangt lokket, brunt hår og skæg. Enkelt, hvidligt lændeklæde og svagt bøjede ben, samlet med
en enkelt nagle. Det enkle korstræ med indskriftseddel med sorte versaler på hvidt (»INRI«)
står på trapezformet fod. Også topgavlen har en
figurfremstilling, dog fra 1713-stafferingen, nemlig Jahves navn i stråleglorie og skybræmme.

Storstykkets tre indskriftfelter er i vid udstrækning rekonstrueret eller nymalet ud fra enkelte
spor i nordre felt (De 10 Bud, »Du skalt icke hafve/ frem(m)ede guder for mig etc.«) og storfeltet
(Nadverordene, »Om altr(et)s Sacrament: matthæ
us: 26/ marcus: 14/ lucas:22/ 1 Corinth etc.«).
Søndre sidefelts Trosbekendelse (»Jeg tro(er) paa
Gud etc.«) er dog tilføjet. Indskrifterne er malet
med gylden fraktur med smuktformede initialer,
alt på sort bund. Fodstykkets og hovedgesimsens
frisefelter har indskrifter i gylden kursiv, ligeledes
på sort grund, hidrørende fra den yngre bemaling
af tavlen fra 1713, som angivet i fodstykkets midtfelt. På dette læses, fra nord mod syd: »Loven var
vor Tugte/ Mæster til Christum. Gal: 3 (Gal. 3,24)«,
»Hvo Som æder mit Kiød og dricker mit blood
hand/ hafver Det ævige Lif og Jeg Vil opvæcke
han-/ nem paa Den yderste dag. Joh: 6. Cap 54 vs.
(Joh. 6,54) 1713« og » Christus er Lovens Ende/ til
Rætfærdighed, for hver/ den som troer. Rom: 10
vs. 4 (Rom. 10,4)«. De tre frisefelter har tilsvarende
indskrifter fra 1713: »Moses bescrifve den Rætfær/
dighed som er af Loven. Rom: X (Rom. 10,5)«,
»Jeg er opstandelsen og Livet, huo som troer paa
mig/ om hand end døer Skal hand dog Lefve: Joh:
X (Joh. 11,25)« og »Christus er blefven os af Gud/
til Rætfærdighed. 1 Cor: 1 (1 Kor. 1,30)«.Topstykkets fod- og topfrise har ligesom selve topfeltet nye
indskrifter, hvis bogstaver er tilpasset de foregående. I topfeltet ses Fadervor, mens fod- og topfrise
har skriftsteder fra Sl. 113,3 og Joh. 14,6.
	I sin opbygning og sidevingernes ornamentik
er tavlen beslægtet med arbejder af Kristen Spend
(jf. bl.a. altertavlen i Nørre Nissum, o. 1610, s.
652). Dog genfindes storstykkets kannelerede
søjler ikke hos denne, ligesom det kvalitetsfulde
skårne kerubhoved (formentlig det søndre) nærmere er beslægtet med efterfølgere af Mikkel
van Groningen.49 Typologisk tilhører Resentavlen
gruppen af katekismus- eller skriftaltertavler, der
netop i årtierne o. 1600 havde stor popularitet (jf.
bl.a. tavlen i nabokirken Fabjerg, s. 1106), idet der
dog i tekstfelterne er indsat en gengivelse af den
korsfæstede Frelser – et acceptabelt motiv for en
billedskeptisk samtid.50 Et nært beslægtet Korsfæstelsesbillede ses i storfeltet af katekismustavlen
fra Rindum (1590, Hind Hrd.).

Resen kirke

1147

Fig. 15. Altertavle, vist før restaureringen (s. 1149).Tv. herfor ses skriftestolen, vist i sin
ældre udformning og opstilling i korets nordøsthjørne (s. 1161). Foto Niels Termansen 1910. – Altarbild, vor der Restaurierung gezeigt, links davon der Beichtstuhl, in seiner
älteren Form gezeigt und in der Nordostecke des Chores aufgestellt.

†Altermalerier. En række senere figurmalerier
supplerede eller dækkede den oprindelige tekstbemaling. Som påvist i forbindelse med hovedistandsættelsen var som topprydelse af storfeltets
krucifiks tilføjet et lam med korsfane; fra brystet løb en blodstråle til en kalk. Dette dækkedes
1713 med billeder af Nadveren (storfelt) samt
Moses med Lovens Tavler (nord) og Kristus som
Salvator Mundi (syd). I topfeltet sås Opstandelsen. Formentlig i forbindelse med tavlens egetræsstaffering 1878 indsattes i storfeltet et maleri,
olie på metal, af den stående Kristus med kalken

(jf. fig. 15), signeret af P. Hansted og udført efter
J. L. Lunds forlæg, 1854 (jf. Lemvig Kirke, s. 365).
En gentagelse af maleriet, der 1906 karakteriseredes som »en daarlig udført Kristusfigur«,12 ses i
Nees (s. 1002).
Altertavlens tilblivelse har ikke sat sig spor i
regnskaberne, der tidligst 1624 anfører en mindre udgift på 3 dlr. til en maler, ‘som gjorde noget ved tavlen’.51 1700 omtaltes den som brøstfældig;28 forfaldet omfattede 1702 en nedfalden
søjle.29 1703 repareredes tavlen af Poul Snedker
i Lemvig.29 Som angivet på postamentet og sup-
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Fig. 16. *Maria med barnet, o. 1400. Løs figur, antagelig fra altertavle (s. 1149). Struer
Museum. Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. – *Maria mit dem Kind, um 1400. Selbstständige Figur, vermutlich von Altarbild.

pleret af korbuebjælkens udsagn nyopmaledes
tavlen 1713. 1855 anbefaledes en istandsættelse af
tavlen, omfattende såvel en fæstnelse af løse lister
og knapper som indsættelse af ‘et passende maleri af en duelig maler’. Udkast hertil anbefale-

des indsendt til provsten. Arbejdet var dog endnu
ikke udført 185752 og realiseredes først o. 1878 i
forbindelse med tavlens egebemaling og partielle
forgyldning.12 Ved Niels Termansens forundersøgelse af tavlen 1910 noteredes det, at sidevinger-
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ne (jf. fig. 15) var henlagt på loftet af præstestolen
(se denne). Dennes opstilling i korets nordhjørne
var formentlig årsagen til stykkernes afmontering, og først i forbindelse med stolens fremrykning til sin nuværende plads kunne vingerne
genopsættes. Hovedistandsættelsen 1918-20 skyldes Peter Kristian Andersen i samarbejde med
Niels Termansen og Kristian Due. I forbindelse
med forundersøgelserne hertil blev fremdraget
et englehoved, formentlig søndre sidevinges, i
et murhul i koret.53 Ved samme lejlighed valgtes
det at genskabe tavlens oprindelige tekstudsmykning frem for at få et nyt alterbillede, hvilket på
daværende tidspunkt ansås for at grænse til det
umulige, da »Kunsten i Danmark er nede paa
et Lavmaal som aldrig før«.54 I forbindelse med
supplerende farveundersøgelser blev bemalingen
fra 1713 nærmere beskrevet, omfattende violet,
grønt, cinnober, brunt og blågråt, laseret sølv og
guld, med flerfarvet marmorering på topstykket.
Herover var en grålig staffering med sort og gult
samt øverst den 1878 nævnte egetræsstaffering.
To senmiddelalderlige altertavlefigurer, forestillen
de Maria med barnet og en skægget helgen (vel
apostel eller profet), nævnes tidligst 1861-62 i kirken.12 Heraf kan den førstnævnte, der på daværende tidspunkt fandtes ved opgangen til prædikestolen, principielt stamme fra den middelalderlige
indretning, mens den anden, der var placeret i skibet, var anskaffet af kirkeejeren 1861.12 Begge figurer blev 1930 overført til Struer Museum; herfra
er den sidstnævnte dog bragt tilbage til kirken.
*Jomfru Maria med barnet (fig. 16), o. 1400, 100
cm høj, formentligt et regionalt arbejde tilskrevet
samme mester som Madonnaerne fra *Humlum
(s. 1199) og Ferring kirker (Vandfuld Hrd.). Maria sidder frontalt på et tronsæde, idet hun med
venstre hånd støtter det store, ranke barn, der sidder på hendes venstre knæ. Moderens tilstykkede
højre arm har været rakt frem, men mangler nu
ligesom det tilhørende attribut (vel et scepter).
Maria bærer en separat krone med spor efter
seks spir, hvorfra det udslåede hår, samlet i fine
snoninger, falder ned i nakken. Hovedet er let
sænket, ansigtet tænksomt, øjnene umodellerede,
næsen afslået, munden lille og hagen markeret.
Den åbentstående kappe lader kjolen synlig fortil
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Fig. 17. Helgenfigur, o. 1500. Løs figur, antagelig fra
altertavle (s. 1150). Foto Arnold Mikkelsen 2009. –
Heiligenfigur, um 1500. Selbstständige Figur, vermutlich von
einem Altarbild.

og er fra højre side ført ind over skødet, hvorfra
stoffet falder i knækfolder til skospidserne.
Barnet sidder med krydsede ben mellem moderens lår, idet højre fodsål er vendt opad, og holder med hænderne om en fugl, der må opfattes
som en bogfinke. Jesusbarnets ansigt er fyldigt,
håret kortklippet (til over ørerne) med en krans af
lokker svarende til tidens burgundiske hofmode.
Tronsædet, med pude, har hulkantfremspring
og to profiler. Marias krone har været tappet på
(taphul ses), og bagsidens harmoniske udhuling
er udført, dels med lige jern, dels med et hult, der
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har været 7-8 cm bredt. Gennemskæringer er i
ny tid lukket med to tøjlapper. En revne forløber fra det afrundede fodstykke til Marias venstre
skulder.
Figurgruppen er dækket af slidte farver fra
1700-tallet, vel fra kirkens renovering, jf. ovf., og
oprindelige spor efter farver og kridtgrund lader
sig ikke konstatere med sikkerhed. Hudfarven er
hvidlig, kronen forgyldt, håret brunt, kappen blå
og kjolen rød; barnets kjortel er hvidlig og fuglen
er blå.
En fugl som attribut til Jesusbarnet er ikke
ualmindelig, specielt ikke i 1300-tallets italienske tavlemaleri og i parisiske elfenbensskæringer.
Motivet har været opfattet som genreagtigt, men
rummer en række betydninger, der specielt er
knyttet til bogfinken, og som bl.a. viser frem mod
den forestående passion.55 Motivet er sjældent i
Danmark, men optræder så tidligt som o. 1250
ved en *Madonna fra Nørre Løgum Kirke (DK
SJyll 1530, 1532).
De tre nævnte nordvestjyske Madonnaer er så
beslægtede, at de må skyldes samme billedskærer.
Deres forekomst i to naboherreder antyder, at
værkstedet har været forholdsvis lokalt.56 Blandt
andre, dog lidt fjernerestående Madonnaer, kan
nævnes eksempler i Hørup (Lysgård Hrd.,Viborg
Amt) og fra Oksby Kirke (DK Ribe 1396 ff.). I
Struer Museum (inv.nr. 796).
Helgen (fig. 17), o. 1500, antagelig apostel eller profet, 72 cm høj, inklusive postamentet.
Den stående figur, der mangler venstre hånd, har
halvlangt hår og langt fuldskæg, skåret i skematiske bølgeriller. Fodlang kjortel med ensartede
parallelfolder og folderig kappe, der ligger hen
over venstre arm. Højre hånd fatter om en bog;
nøgne fødder. Figuren er med tilhørende standflade placeret på et femsidet, profileret fodstykke.
Bemalingen, som givervis er sekundær, ligger direkte på træet på en hvidlig oliegrundering og
omfatter blåt, grønt, rødt, brunt og karnationsfarve.
Som nævnt ovf. har figuren ingen oprindelig
proveniens fra kirken. Den indgik 1930 i Struer
Museums beholdning (inv.nr. 793),57 men er siden efter en restaurering 1990 genopsat på kirkens nordvæg.58

Altersølvet stammer fra forskellig tid. Kalken (fig.
18), fra o. 1200-25, er et sjældent eksempel på
romansk guldsmedekunst, der oven i købet har
overlevet intakt. Den er 14,5 cm høj, foden cirkulær med smal standplade, skråkant og et lille
graveret cirkelkors helt ude ved kanten. Skaftleddene er formet som mangesidede polygoner med
krydsgravering og en lille krave af stiliserede småblade; det øvre skaftled har en lidt større diameter
end det nedre. Knoppen er linseformet, og det
ligeledes glatte bæger er bredt med en let udbøjet
mundingskant.
Kalken, der udmærker sig ved sin sparsomme
dekoration, har sine nærmeste sidestykker i Estvad (Ginding Hrd.) og Alstrup kirker (Hvetbo
Hrd, Hjørring Amt, nu på Nationalmuseet, inv.
nr. D 1834), hvor man finder tilsvarende skaftled
med små bladkraver.59 Den sidstnævnte er lidt rigere dekoreret end de øvrige, hvilket også gælder
en række islandske kalke fra samme tid.60
Under bunden er graveret ejermærke med
skriveskrift: »Resen Kirke«. Kalken blev med en
tilhørende disk tidligst omtalt 1615-16, begge
som værende af sølv.18 Hermed må hentydes til
den oprindelige †disk og næppe til en nyere disk,
antagelig fra 1700-tallet, der har tværmålet 14,5
cm; denne (»Patillet«), som er udført i en sølvlegering, nævnes 1808-09 som ringe og rustplettet,61 men blev 1841 forgyldt.62
Et aflåst futteral eller skrin til alterkarrene fand
tes 1862 i kirkesangerens stol (dvs. degnestolen),12
antagelig identisk med den endnu bevarede *kiste
(fig. 23), 1700-tallet, af fyr med jernbeslag. Kisten,
32 cm høj, 69×42 cm i længde og bredde, har
fladt låg og diverse beslag, dels to omløbende bånd
med hængsler, dels hjørnebeslag, bærehanke på
kortsiderne og låsetøj i fliget rocailleindramning
på forsiden. Stafferet i lys egetræsfarve. På Struer
Museum (inv.nr. 801). †Kalkklæde. 1615-16 afregnedes for ‘lærred over kalk og disk’.18
2) (Fig. 21), 1864, skænket det følgende år,
1865, af menighederne i Resen og Humlum
som afskedsgave til sognepræst Karl Frederik
Voigt. Den 23 cm høje kalk har cirkulær fod, flad
knop mellem indknebne skaftled og højt bæger med hældetud. På foden er indgraveret en
ranke af vedbend, mens bægeret har dekoration
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Fig. 18. Senromansk kalk, tilhørende altersæt nr. 1 (s. 1150). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Spätromanischer Kelch,
zugehörige Altargeräte Nr. 1.
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Fig. 19. Altersæt nr. 1, nyere disk (s. 1150). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Altargerät Nr. 1, neuere Patene.

af vinløv som ramme om mindeskrift i fordybet
skriveskrift: »Paaskjønnende Mindegave til Pastor
Voigt fra Beboerne af Resen og Humlum, den
31te August 1865«. På bægerets underside er tre
stempler: Københavnsmærke for 1864, guardejnstempel for Simon Groth og mestermærke for
den københavnske guldsmed, Peter Louis Clement (Bøje nr. 1539). Ejermærke på fod som kalk
nr. 1. Tilhørende kombineret disk og oblatæske,
med tværmålet 12 cm og tilhørende låg. Både
på fanen og låget er spinkle graverede bladranker,
svarende til kalken. Endelig har låget en knop,
formet som en vinranke, oprullet i spiral. Under
bunden af disken og låget er stempler og ejermærker som på kalken.
En nyere disk, 18 cm i tværmål, er uden stempler.
Oblatæske, o. 1900, af sort (udvendig) og hvid
(indvendig) porcelæn med forgyldt reliefkors på
låg og tilsvarende guldkanter. 8,5 cm høj, 14 cm
i tværmål. Under bund er mærke for Bing &
Grøndahl. †Oblatæske. 1862 anskaffedes en æske
til 150 kirkebrød; æsken, der vel var af blik (jf. s.
1201, Humlum), var sortmalet udvendig og hvid
indvendig.47
Sygesæt (fig. 20), nyere, omfattende kalk, 11,5
cm høj med dekoration af båndflet på fod og

perlesnor på knop. Under fod er tre stempler:Totårnet mærke for sølvplet samt to fabrikationsmærker, »I« i skjoldformet felt og »HCD«; disk,
med tværmålet 7,5 cm; oblatæske, 2 cm høj, 5,1
cm i tværmål og vinflaske af glas med sølvprop, 11
cm høj. I sort læderfutteral med for af blåt fløjl.
Alterkander. 1) (Fig. 27), o. 1850, af tin, 28 cm
høj, med svunget korpus og hank, af den i samtiden velkendte type (jf. s. 1063, 1115). Indgraveret ejermærke under bund. 1844 anbefaledes
anskaffelsen af en alterkande,62 der fra 1862 er
registreret i Synsprotokollen.12 Kanden, der ikke er
i brug, opbevares hos graveren. 2) (Fig. 21), 1862,
27,5 cm høj. Den klassisk formede vinkande
har på korpus indgraveret Thorvaldsens »Dagen«,
mens hanken har vinløvsmykket Dionysosmaske i relief. Under bunden er tre stempler (fig.
55): Københavnsmærke for 1862, guardejnstempel for Peter R. Hinnerup og delvist udpudset
mestermærke, muligvis for A. Schultz (jf. Bøje nr.
1543). Kanden, der erhvervedes på auktion 2001,
blev renoveret samme år, jf. indskrift under bund
sammen med ejermærke.
Ske, anskaffet 1903.12 Den 13,3 cm lange ske
har dobbeltriflet skaft og oval, perforeret laf. På
skaftets bagside er to stempler, mestermærke for
Carl M. Cohr, Fredericia, samt mærke for 11-lødigt sølv.
Offerskål, anskaffet 1907,12 af sort og hvidt
porcelæn med guldkors og -kanter. Under bund

Fig. 20. Sygesæt, nyere (s. 1152). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Krankengerätesatz, neuer.
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Fig. 21. Altersølv, omfattende tv. altersæt nr. 2, skænket 1865 til kirkens sognepræst,
Karl Frederik Voigt (s. 1151). Th. ses alterkande, udført 1862, nyere disk samt ske, anskaffet 1903 (s. 1152). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Silberne Altargeräte Nr. 2, 1865
vom Gemeindepfarrer der Kirche, Karl Frederik Voigt, gestiftet. Rechts Altarkanne, 1862 hergestellt, neuere Patene sowie Löffel, angeschafft 1903.

mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik. †Skål.
1915 omtales to skåle, vel den ovennævnte og en
anden skål, dog af ukendt udformning.12
Alterstager. 1) (Fig. 22), o. 1550, tidligst nævnt
1618 og 1655 (‘to små messingstager’).18 De 28
cm høje renæssancestager, der har profileret fod
i tre afsæt og tilsvarende profileret lyseskål samt
cylinderskaft med graverede dobbeltriller, midtdeles af flad knop. Lysetorn af messing. Stagerne
er uden stempler eller indskrifter. 2) *(Fig. 56), o.
1900, af fyrretræ, 48 cm høj. Stagen, der med to
tilsvarende †stager 1930 deponeredes på Struer
Museum (inv.nr. 800),63 har formentlig været anvendt til montering af gravskjolde (jf. fig. 48 og s.
1171).

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Syvstage, nyere, 39,5 cm høj, med ottesidet, pyramidalsk opbygget fod i tre afsæt (jf. eksempel i
Lomborg, o. 1900, s. 747). På fodleddets nedre del
er indgraveret med skriveskrift: »Et taknemligt
Ægtepar fra Resen«, mens der på fodens øverste led læses: »Tak for Guds Velsignelse gennem
mange Aar«.
†Alterbøger. Anskaffelse af alterbøger og en bibel samt indbinding og reparation af kirkens graduale er nævnt hhv. 1626, 1633, 1635 og 1641.18
1655 omfattede beholdningen en alterbog, en
gammel graduale, vel ovennævnte, og en gammel
ubrugelig salmebog.18
Messehagler. Kirken har fire nyere messehagler
i de liturgiske farver. 1) 1905,12 skjoldformet, af
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Fig. 22. Alterstager nr. 1, o. 1550 (s. 1153). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Altarleuchter Nr. 1, um 1550.

mørkerødt fløjl, kantet med guldgaloner og med
rygkors af tilsvarende materiale; for af rødt bomuldssatin. Mærket »Dansk Paramenthandel Kjøbenhavn«. 2) Moderne, af gråligt silke med tilsvarende for. På ryg og forside påsyet vinkelkors
i grønt, gyldent og gråt med kant af guldbort. 3)
Moderne, af violet silke med for af tilsvarende
stof. Rygkors af mønstervævede bånd og båndudsmykning på forside. 4) Moderne, af mønstervævet grønt silke med englemotiv, for ligeledes af
grønt silke. Rygkors, dannet af bånd i rødt, violet,
grønt og guld; på forside tilsvarende bånddekoration. Hagelen blev istandsat 1998.12
†Messehagler og -skjorter. 1615-16 nævnes udgifter til vask og syning af messeklæder, dog uden
nærmere specifikation.12 1625 udførtes en messehagel, vel den samme, der 1655 omtales som ‘en
gammel messehagel’ af blåt silke med broderet
kors på; hertil hørte en, ligeledes gammel, messeskjorte.18 En ny hagel anskaffedes 1694,29 men
omtaltes allerede 1702 som værende itu.29 1844

erhvervedes en hagel af rødt fløjl,62 vel identisk
med den omtalte af rødt silkefløjl med et forgyldt
kors af bånd (dvs. guldgaloner), nævnt 1862.12
Alterskranke (jf. fig. 11), 1891,12 halvrund, flankeret af lige sidestykker med låger. Drejede balustre med terningkapitæl, profilbase og skaftringe.
Staffering i to nuancer af grågrønt med brun
håndliste og teglrød læderpolstring på knæfald.
På grund af svampeskader i korets bræddegulv
anbefaledes skranken allerede fornyet 1895,12 hvilket dog tilsyneladende ikke gennemførtes. Moderne knæleskammel med teglrødt læderbetræk.
†Knæleskammel, betrukket med rødt fløjl og besat
med guldfrynse, antagelig identisk med den, der
nævnes 1862.12
†Alterskranke. Tidligst nævnt 1835 i forbindelse
med en ombetrækning af knæfaldet.62 1859-60
anbefaledes skranken fæstnet og det følgende år,
1861, overstrøget med mørk farve.47 En omdannelse til halvrund form foresloges allerede 1878.12
Døbefont (fig. 25), af granit, 88 cm høj, omfattende en romansk, stærkt ophugget kumme af
lys rødlig og finkornet sten, og nyere fod af et
lysere materiale. Den helt glatte kumme med tilhørende kort skaftled har ved mundingsranden
indhugget profilkant til dåbsfadet. Foden, der er
dannet som en keglestub, slutter sig direkte som
en muffe til skaftet. 1590 betaltes murermesteren
for at flytte fonten, vel fra den traditionelle placering i kirkens vestende, til en plads længere mod
øst.18 Opstillet ved korbuens nordvange. (†)Fontefod (fig. 57) muligvis middelalderlig, af granit, 43

Fig. 23. *Kiste til opbevaring af altersølvet, 1700-tallet
(s. 1150). Foto Hugo Johannsen 2010. Struer Museum.
– *Truhe für das Altargerät, 18. Jahrhundert.
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Fig. 24. *Fontelåg, o. 1650 (s. 1155). Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. Struer Museum. – *Taufdeckel, um
1650.

lagt på prædikestolens lydhimmel.65 I dag opbevaret hos graveren. 2) (Fig. 28), 1961, af tin. Det
enkle fad med tværmålet 64 cm har på fanen et
ligearmet kors over graveret versalindskrift: »Resen Kirke 1961«. Under bund er stempel for Just
Andersen, Danmark.
Dåbskande (fig. 28), anskaffet 1862,47 af tin.
Den 33 cm høje lågkande med svungent korpus
og hank svarer til den velkendte nyklassicistiske
version, som leveredes af hofgørtlermester Hans
Høy, København (jf. s. 1063, Gudum). Kanden
har dog tilsyneladende også været anvendt som
alterkande, jf. fig. 48.
Korbuekrucifiks (fig. 26), o. 1700. Den ca. 135
cm høje Kristusfigur, der er skåret i en egeblok,
sammenlimet af mindre dele, hænger i let strakte
arme med hovedet hældende mod højre skulder.
Øjnene med udboret pupil er let åbne ligesom
munden, der med nedadvendte mundvige er
stivnet i en smertefyldt grimasse. Den muskuløse
krop, der danner et S-agtigt sving, idet venstre
hofte samtidig er skudt let frem i forhold til den

cm høj. Foden, der er dannet som en grofttilhugget pyramidestub med skråt afhuggede hjørner,
er opstillet omvendt. I overfladen er en cirkulær,
formentlig sekundær, fordybning, 23 cm i tværmål, hvilket er mindre end selve kummens skaft.
Det er antagelig denne, hvis bemaling 1887 afrensedes, idet den samtidig blev optrukket med
cement.12 I våbenhuset.
*Fontelåg (fig. 24), o. 1650. Det 75 cm høje
fontelåg af fyrretræ er dannet som en ottekantet
pyramide, foroven afsluttet med en drejet, profileret knop. På siderne er påsat udskårne volutbøjler (to mangler) og ved fodlisten kuglespir (syv
mangler). Staffering med grålig og rødbrun marmorering, samt vekselvis grøn og rød bemaling af
bøjlernes kant. Låget, der er omtalt 1862,12 blev
1930 deponeret i Struer Museum (inv.nr. 790).
Restaureret 2005-06.64
Dåbsfade. 1) (Fig. 27), o. 1800, af messing. Det
enkle fad, der er uden dekorationer og indskrifter, er formentlig identisk med det messingfad,
der nævnes 1862.12 Fadet er i hvert fald anskaffet
efter 1702, da manglen af denne genstand dette
år bemærkedes i regnskabet;29 midlertidigt hen-

Fig. 25. Døbefont, med romansk kumme og nyere fod
(s. 1154). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Taufstein, mit
romanischem Becken und neuerem Fuß.
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Fig. 26. Korbuekrucifiks, o. 1700 (s. 1155). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Chorbogenkruzifix, um 1525.

højre, har et tydeligt barokpræg;66 det folderige
lændeklæde er samlet med en knude og nedhængende snip på venstre hofte. Fødderne er sammenføjet med en facetskåren nagle, svarende til
hændernes. Det antageligt sekundære korstræ er
glat uden dekorationer.
Kristusfiguren er dækket af en mellembrun lasurfarve på en lysere brun bundfarve, udført med

en skummet ådringsagtig teknik. I forbindelse med
den seneste restaurering blev påvist en ældre brun
bemaling på partiel kraftig kridtgrund.67 Korstræet
har en grågrøn bemaling. Krucifikset er antagelig
samtidig med eller lidt ældre end den 1713 opsatte korbuebjælke (se denne). 2004 restaureredes
krucifikset, idet korset nymaledes og selve figuren
behandledes med en voksmattering.68
Krucifikset var ifølge Løffler 1879 opsat i sydkapellet, men er siden monteret på sin nuværende plads på skibets nordvæg.
(†)Korbuebjælke (fig. 29-30), stafferet 1713, muligvis af Christen Sørensen ifølge malet årstal og
signatur, som del af en donation fra Jens Lauridsen
Wandborg og Anne Marie Madsdatter (jf. s. 1143).
Den 360 cm lange bjælke har affaset kant og
tresidet afslutning med huller til ophængning.
Bjælken, der har bemaling på begge sider, har på
forsiden, vendt mod menigheden, en todelt tekst,
der midtdeltes af †korstræet, der var ca. 11 cm
bredt. Indskriften er udført med gullighvid kursiv og enkelte versaler på sort (forside) og rødlig
bund (bagside); bjælkens kanter er lyst turkisgrønne. På forsiden læses:
»Korsfæste Jesu Gud og Mand, min eniste forløser
See ieg med poenitentzis Vand min nød for dig
udøsser:«
»Jeg kaster mig næd til din food, Tag mig i dine arme!
Og for din død og Korsis blood Dig ofver mig
forbarme.
P. Nyygaard«

Fig. 27-28. 27. Dåbsfad nr. 1, o. 1800, og alterkande, o. 1850 (s. 1155, 1152). 28. Dåbsfad nr. 2 og dåbskande, anskaffet 1862 (s. 1155). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 27. Taufschüssel Nr. 1, um 1800 und Altarkanne, um 1850. 28.
Taufschüssel Nr. 2 und Taufkanne, angeschafft 1862.
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Fig. 29. Interiør mod øst med midlertidig opsætning af kirkens (†)korbuebjælke fra
1713 (s. 1156). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen Osten mit vorläufiger Anbringung des (†)Chorbogenbalkens der Kirche von 1713.

På bagsiden, vendt mod alteret, læses tilsvarende,
idet det bemalede felt er reduceret i begge sider
ved opsætningen i korbuens åbning (jf. fig. 29):
»Gud til ære, Dette hans huus til Prÿdelse og andre til
et got exempel, Hafver Seig r Jens Lauridtsen Wandborg
og hans elskelige Kiæreste Anne Marie Maatzdatter,/
Ladet Denne Kierkis ornamenter in alles Reparere og
Stafere in Juli Aar 1713: Icke os, Herre, Icke os, Men
gif dit nafn ære, for din Naade og Sandheed Psal: 115
(Sl. 115,1)/ Christen Sørensen«.

Den indholdsrige tekst refererer dels til Jens
Wandborg og hustrus donation, dels til selve skrif-

temålet, der i samtiden gennemførtes både som
en åben, offentlig handling, idet den angrende var
placeret under korbuen, vendt mod menigheden,
og i privat afsondrethed i den lukkede skriftestol
ved korets nordøsthjørne.69 Indskriftens forfatter
var kirkens daværende sognepræst, Peder Nygård
(virksom 1701-19), mens maleren – eller kirkeværgen – antagelig er identisk med den Christen
Sørensen, der signerede bagsidens tekst under giverindskriften.70
Prædikestol (fig. 31), o. 1800. Den nyklassicistiske
prædikestol, der er udført som del af Hans Chri-

Fig. 30. (†)Korbuebjælke, bekostet 1713 af Jens Lauridsen Wandborg og hustru, med tekst af sognepræst Peder
Nygård og staffering antagelig udført af Christen Sørensen (s. 1156). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – (†)Chorbogenbalken, 1713 gestiftet von Jens Lauridsen Wandborg und Gattin, mit Text von Gemeindepfarrer Peder Nygård und Bemalung
vermutlich von Christen Sørensen.
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Fig. 31. Prædikestol, o. 1800 (s. 1157). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Kanzel, um
1800.

stian Rosenbergs gennemgribende renovering
(jf. tårn s. 1138, skriftestol s. 1161 og gravsten, s.
1170), omfatter en rektangulær, firsidet kurv, båret
af en jonisk pille, med rygskjold, lydhimmel og
opgang (delvist fornyet); de førstnævnte dele er
smykket med et broget repertoire af klassicerende
ornamenter. Kurvens felter har på forsiden ege-

løvskrans om det centrale profilindrammede felt,
der smykkes af perlesnore, mens siderne og hjørnefremspringene har bladsnore og -stave. Fod- og
topfrisen har hhv. flettebånd (entrelacs) mellem
hvirvelrosetter og takfrise under den fremspringende tandsnitsgesims, ligesom kannelurer smykker rygskjoldet og lydhimlens gesims. Under him
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Fig. 32. Indre, set mod øst, o. 1900. – Kircheninneres gegen Ost um 1900.

len hænger Helligåndsduen, mens Lovens Tavler,
en (Dommedags)basun og et opstående kors, alt
sammenholdt af en laurbærkrans, pryder oversiden. Opgangen har tætstillede, gennembrudte arkader. Stafferingens grundfarve er rødbrun, kon
trasteret med grågrønt, sort, højrødt og okker samt
spredt forgyldning. Et Jesumonogram, vel sekundært, i fraktur på sort bund i kurvens midtfelt udgør stolens eneste indskrift.
Stolens enkle ‘kasseform’ er en variation over
den oftest tøndeformede nyklassicistiske prædikestolstype (jf. Vor Frelsers Kirke, København,
1773, DK KbhBy 2, 572), men genfindes i en
nøje beslægtet og samtidig udgave i Skjoldborg
(Hundborg Hrd., Thisted Amt, jf. DK Tisted
409).71 Ligheden, både med selve kurvens dekoration og navnlig med himlens udformning,
gør det nærliggende at tilskrive de to eksempler
til samme mester. Som det er karakteristisk for
samtiden, er selve udsmykningens motiver be-

grænset til få, men markante kristne ‘trofæer’ eller
symboler. Disse henviser til Loven, konkretiseret
i gengivelsen af Moses’ to tavler, til Nåden ved
Jesus Kristus, legemliggjort i korset og Jesumonogrammet, og til Dommen, som anskueliggjort
af basunen. Dertil føjer sig laurbær- og egeløvs
kransene, der begge traditionelt benyttes som signaturer for triumf og udødelighed.72
Prædikestolens udførelse er ikke nærmere arkivalsk belyst. 1859-60 anbefaledes himlen repareret, mens bogstolen 1861-62 fik beklædning af
rødt fløjl, svarende til alterklædet.47 En tilhørende
‘meget bred’ †skammel er omtalt 1862.12 Stolen,
der på et tidspunkt, da nyklassicismen føltes meget forældet, af Løffler 1879 karakteriseredes som
‘et meget tarveligt (…) arbejde’, fik året forinden,
dvs. 1878, egemaling og forgyldning.12 1893 var
prædikestolshimlen midlertidigt henlagt på loftet,12 mens opgangens østvendte rækværk blev
fjernet.12 Problemer med svampeangreb med-
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førte 1898 atter fornyelser ved opgangen.12 Som
en konsekvens af forskellige udtørringsskader
gennemgik stolen en større istandsættelse 1987.
Opstillet ved triumfvæggens sydside.
†Prædikestol, 1610-12, omfattende selve stolen
med tilhørende himmel og opgang. Arbejdet med
prædikestolens udførelse er fyldigt omtalt i kirkeregnskaberne med registrering både af materialindkøb og arbejdsløn til håndværkerne. Blandt
posterne var betaling til en snedker fra Lemvig,
der modtog 15,5 dlr. for arbejdet, hvortil kom
udgifter, dels for at tinge med mesteren, dels for
transportudgifter, både ‘da han tog mål på prædikestolen’, og da stolen på to vogne transporteredes til kirken fra værkstedet i Lemvig. Involverede var også en tømrer, som medvirkede ved
udførelsen af stolens bund og himmel, foruden
to smedekarle og en murer, der huggede hul i
muren (vel i triumfvæggen) og bistod ved stolens

Fig. 33. Dørfelt fra †lukket stol med indskrift, 1770 (s.
1160). Foto Arnold Mikkelsen 2009. - Türflügel, vielleicht aus einem †Herrschaftsstuhl, mit Inschrift, 1770.

opsætning.18 Stafferingen, både af stol og himmel,
gennemførtes dog først 1624.18 1700 nævnes opgangen som brøstfældig.28 De tiltagende mangler,
der også noteredes 1702, omfattede da ikke blot
trappen, der nu var så skrøbelig, ‘at man moxen
(dvs. nærmest) må krybe derop’, men også selve
stolen, som var så forfalden, at ‘man næppe uden
fare kan stå derpå’.29 1703 udbedredes skaderne
på stolen og trappen af Poul Snedker fra Lemvig;
himlen er dog ikke omtalt og kan være kasseret
inden da.29
Stolestader (fig. 11), nyere.73 Stolene, der er opstillet i fire blokke, hhv. i skibet og i sydkapellet, har gavle med trekantede topstykkker, hvori
reliefkors, over en takfrise, ganske svarende til
prædikestolen. For- og rygpanelerne har tværrektangulære fyldingsfelter. Stafferet 1992 i lysog blågråt samt hvidligt; korsdekorationen er dog
forgyldt.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1590 i forbindelse
med udgifter til træ og arbejdsløn, formentlig
hertil, beregnet til to snedkere i 26 søgnedage.18
1597-98 afregnedes desuden for knapper til stolene.18 1614, 1615-16 og 1623 noteredes mindre
reparationsarbejder, sidstnævnte år for at ‘omsætte’ to stole i ‘korskirken’, dvs. i sydkapellet.18
1632 blev gulvet under alle kvindestolene omlagt. 1700 karakteriseres stolene som brøstfældige,28 men først 1711 udbedredes både mands- og
kvindestolene, der på dette tidspunkt karakteriseredes som ‘ganske løse, nedfaldne og forrådne’.29
1862 anskaffedes fodskamler i samtlige stole,47
der på daværende tidspunkt var forsynet med faste rygstød;12 disse sænkedes dog 1877, så overkanten kun var 16 tommer højere end bænkene.
Samtidig blev alle stole egemalet, en staffering,
der fornyedes 1902.12 Som vist på fig. 48 havde
stolene gavle med trekantet topstykke over et
indskåret skaftled.
†Lukkede stole. Et antal lukkede stole, placeret
øverst i kirken, er omtalt 1862, jf. også fig. 48.12
1906 nævnes desuden en lukket stol i kirkens vestende op ad gavlen.12 Fra en af disse, anvendt som
herskabsstol, hidrører antagelig en (†)dør (fig. 33),
med staffering fra 1770, signeret af »SR«, maleren
eller tekstens forfatter; 103×70 cm, med spejlfylding i profilindrammet felt og antagelig samtidigt
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låsebeslag. I fyldingen, der er indrammet af lys
ådret egestaffering, er påmalet rimet indskrift i
okkergul kursiv med enkelte kursiverede versaler
på sort bund:
»Den Gud der Kalder sig
De Frommes Soel og Skiold
Bevare naadelig
Udi sin Barm og Vold
Det dydig Ægte=Par
Som den(n)e Stool har bÿgt
Og Kirken ziiret har!
Gud! Lad Dem leve trygt!
Med Velstand, Glæde, Fred
Beprÿd Du Deres Boe
Og giv Dem Siden Sted
I Ævighedens Roe.
Anno 1770.
SR fecit«

Skrifte- og præstestole. 1) (Fig. 35), o. 1800. Stolen, som oprindelig var opstillet i korets nordøsthjørne og antagelig har haft en samtidig pendant
til degnen eller kirkesangeren i syd (jf. ndf.), er
formet som et afskærmet indelukke, dannet af
Fig. 35. Skriftestol, o. 1800 (s. 1161). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Beichtstuhl, um 1800.

Fig. 34. Præstestol, 1800-tallet, tidligere i Struer Museum (s. 1161). Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. - Priesterstuhl, 19. Jahrhundert.

to vinkelstillede panelvægge med gittervinduer
og en svungen gavl. Indgangspartiet, der tidligere
vendte mod vest (jf. fig. 48), har enkle sidepilastre
og nedhængende, kvastbesatte bånd, opbundet i
sløjfer; øverst er en svungen prydgavl med tandsnitsgesims. Sidepanelet, som oprindelig omfattede to fag, har kvadratisk fyldingspanel og gittervindue dannet af sammenflettede bånd, ganske
svarende til forsiden. Staffering i rødbrunt med
enkle grågrønne accenter og spredt forgyldning.
Prydgavlen har skyformation i stråleglorie.
Stolen, der formentlig var en del af pastor Rosenbergs fornyelse af inventaret, blev 1895 udflyttet fra væggen og renoveret i forbindelse med korets istandsættelse.12 1911 fik den sin nuværende
plads i korets nordvesthjørne, idet den bageste
halvdel samtidig fjernedes, og døren vendtes mod
syd.12
2) (Fig. 34), 1700-tallet. Stolen, der er udformet som en vrå- eller hjørnestol, har rocailleor-
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Fig. 36. †Orgel fra 1920, placeret på kirkens vestpulpitur (s. 1162, 1164). Foto Annelise Olesen 1973, i Den
Danske Orgelregistrant. – †Orgel von 1920, platziert auf
der Westempore der Kirche.

namentik på det forreste svajede ben samt buet
kopstykke og armlæn. Brunstafferet med grønne, gule og røde detaljer; rødbrun læderhynde.
Stolen, der trods sit rokokopræg kan være udført samtidig med den ovennævnte og måske
endda have været placeret heri, var midlertidig
deponeret i Struer Museum (inv.nr. 195), men
findes nu atter i kirken, opstillet i korets nordøsthjørne.
†Skrifte- og præstestol. 1614 betaltes snedkeren for en ny skriftestol.18 Stolen manglede dog
170028 og endnu 1702.29
†Degnestol. Anskaffet 1614 samtidig med skrif
testolen.18 1844 omtaltes kirkesangerens bemalede
stol, antagelig en pendant til den yngre skriftestol
(jf. ovf.) i koret.62 Endnu nævnt 1862 som placeret
i korets sydside;12 dog foresloges den fjernet sam-

men med to andre stole fra koret 1878, hvorefter kirkesangeren skulle have plads i det øverste
stolestade.12 Ændringen gennemførtes dog først o.
1910, idet stolen deponeredes på kirkeloftet.12
Bænke. I forbindelse med fjernelsen af kalkkulen i våbenhuset (s. 1138) anbefaledes 1855-57
opstilling af ‘to anstændige oliemalede træbænke’,47 måske identiske (eller kun én af disse) med
to gråmalede bænke i våbenhuset, den ene udformet som en lågbænk.
Kiste, jf. s. 1154.
†Monstransskab. Kirkens middelalderlige mon
strans(skab) nævnes endnu 1625 og 1633 i forbindelse med anskaffelse af låsetøj hertil.18
Pengebeholdere. Til højre for kirkens indgang er
på nordvæggen ophængt en moderne pengeblok af
patineret egetræ med pengerille på oversiden og
fordybet versalindskrift på forsiden: »Tjen Herren
med glæde«. †Pengebøsser, af jernblik, begge forsynet med lås, er nævnt 1862 ved kirkens udgang.12
Dørfløje. 1) O. 1850, gråmalet fløjdør mellem
skib og våbenhus. 2) Nyere, gråmalet, enkeltfløjet
dør, placeret som yderdør, hidrører antagelig fra
hovedrestaureringen o. 1962. En †dørfløj fra det
ældre sakristi nævnes i en indberetning 1934 fra
Johannes Buchholtz vedr. genstande fra kirken,
overført til Struer Museum. Nærmere kendskab
til den senere placering af dørfløjen, der muligvis
også kunne hidrøre fra en †herskabsstol (jf. ovf.),
savnes dog.74
Orgel (fig. 37), 1980, med otte stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner,
Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 16',
Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Kobbelfløjte
4', Spidsfløjte 2', Mixtur. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden, som er tilpasset prædike- og
skriftestolenes nyklassicistiske stil, er genanvendt
fra kirkens tidligere †orgel i omdannet skikkelse.75 Stafferingen, der harmonerer med det øvrige
inventar, omfatter blågrønt og gråt med accenter
af rødt og spredt forgyldning. †Orgel (fig. 36),
1920, oprindelig med seks stemmer, oktavkoppel
og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M.
Sørensen.76 Efter en ombygning 1960, udført af
A. Zachariasen & Søn, Århus, lød dispositionen
(fem stemmer): Bordun 16', Principal 8', Gedakt
8', Fløjte 4', Oktav 2'; svelle. Pneumatisk aktion,
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Fig. 37. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen West.
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har trekantgavl, hvori strålesol, samt profilramme
med diamantbosser på hjørnerne. Grå med detaljer i blåt, grønt, rødt og gyldent. Indskrift med
sort fraktur. Ophængt på sydkapellets sydvæg.
Kirkestævnetavle (fig. 38), 1700-tallet. Tavlen, der
har buet overdel med hul til ophæng, er stafferet
i rødbrunt og bærer indskrift i hvid kursiv: »til

Fig. 38. Kirkestævnetavle, 1700-tallet (s. 1164). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Tafel vom Kirchentreffen, 18.
Jahrhundert.

bælgventilvindlade. Facaden, der indgår i det nuværende orgel, havde attrappiber af sølvbronzeret
træ. På vestpulpituret; spillebordet var placeret i
orgelhusets søndre gavl.77
Orgelpulpitur (fig. 36-37), 1920, opført til †orgel.12 Pulpituret, der er opsat i kirkens vestende,
hviler på to kraftige piller, smykket med udsparet
trepasornament. Brystværket har fyldingsfelter med
afskårne hjørner.Turkisgrøn og lysegrå staffering.
Salmenummertavler (jf. fig. 11), o. 1900. Fire ens
artede tavler med trekantet topgavl og messingtal til ophæng, er antagelig identiske med dem,
der anbefaledes anskaffet 1899, jf. ndf. Lys turkis
staffering med røde kantlister. 1899 foresloges
erhvervelsen af seks tavler, dobbelt så store som
de ældre.12 1915 var antallet reduceret til fem.12
†Salmenummertavler. 1874 anskaffedes seks nye
nummertavler.12
Præsterækketavle, udført og skænket 1991 af to
lokale håndværkere.78 Den højrektangulære tavle

Fig. 39. *Detalje af herme, o. 1700 (s. 1165). Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. – *Herme, Detail, um 1700.
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Kjerkstævne«. På skibets nordvæg, th. for indgangen.
En løs *hermefigur (fig. 39), o. 1700, af eg, 112
cm høj, har groft skåret, turbanprydet hoved,
halvlangt lokket hår, fliget krave og krop med
ringbælte, alt placeret på et lavt, ornamentprydet
skaft. Staffering i rødt, hvidt og grønt. Figuren kan
(med en pendant) have smykket en †herskabsstol,
et pulpitur eller et epitafium. Nu i Struer Museum (inv.nr. 797).
Belysning. Kirken har fire nyere lysekroner (jf. fig.
11, 37). Heraf er skibets to kroner begge skænket
1939 af private givere og af ensdannet udformning,
med 3×6 s-svungne arme og glat hængekugle,
afsluttet i ring. På den østligste læses med fordybede versaler: »Skænket af Philipsen og Co.Viborg
1939«, mens den vestlige har tilsvarende indskrift:
»Skænket af Christine og L. C. Nielsen Vinderup
1939«. I koret ses en seksarmet krone med glat
hængekugle, mens en tilsvarende femarmet er ophængt i sydkapellet. Et antal lampetter, hhv. med
fem (to eksemplarer i koret), tre (syv i skib og sydkapel) og to arme (to ved orglet) er ligeledes anskaffet i nyere tid, heraf tre i 1989 og to i 1992.
Kirkeskib (jf. fig. 11), 1973, skænket af Resen
og Humlum Sparekasse og udført af modelskibsbygger Ivar Sørensen, Espergærde, som angivet
på tilhørende messingplade. Skibet, der er udført
som en model af vikingeskibet ‘Skuldelev III’,78
er ophængt i sydkapellet.
†Begravelsesudstyr. 1625 anskaffedes en ny ligbåre,18 der 1703 forsynedes med en (bære)arm.29 1862
noteredes jordpåkastelsesudstyr og to løse træskamler i våbenhuset.12 Et antal ‘gamle og skæmmende’
mindekranse anbefaledes fjernet 1911.12
Klokke (fig. 40), o. 1500. Den indskriftløse
klokke (Uldall, Kirkeklokker 133) har tværmålet
80 cm og profilringe, både ved overgangen mellem slagring og legeme samt om halsen. Klokken
er ophængt i en nyere slyngebom af eg.
1591 og 1594 ses smede- og tømrerudgifter, både i forbindelse med en reparation af selve klokken og af klokkestolen. I forbindelse med arbejdet
betaltes ‘en tønde øl for klokke(n) at ophænge’.18
1875 fornyedes klokkestolen,12 mens en reparation af selve klokken gennemførtes 1980 ved firmaet Thubalka,Vejle.

Fig. 40. Klokke, o. 1500 (s. 1165). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Glocke, um 1500.

gravminder
Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 41), o. 1600 over
Poul Hanssøn (Hansen), *1532 som søn af Jo
hanne(s) Andreæ f. Vedlejus (Hans Andersen Vedel), hans forgænger i embedet, kapellan i fem
år hos denne og fra 1560 til sin død sognepræst i
Resen og Humlum. †4 sept. 1600.
Den kvalitetsprægede indskrifttavle, der er
hugget af rødbrun kalksten, måler 173×110 cm.
Stenen er flækket hen over midten. Det centrale
skriftfelt i smal kartoucheramme med fembladet
roset er under en skyformation med sol, måne
og otte sekstakkede stjerner indsat i en triumfbuelignende indramning. Joniske søjler med beslagværkssmykkede prydbælter både om nedre
og øvre skaftled bærer et bueslag, ligeledes med
indskrift, øverst en slutsten med diamantbosse
under en femtakket krone. I sviklerne ses nøgne
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genier, der holder palmegrene og laurbærkranse. Fodstykkets frise mellem de med diamantbosser prydede søjlepostamenter har ligeledes
indskrift, midtdelt af et emblemagtigt våbenskjold, hvori lam, der springer hen over en flod;
i munden holder lammet en kvist, mærket »V«,
et bogstav, der yderligere ses på kroppen og ved
forbenene, utvivlsomt som en hentydning til de
tre ‘v’er i Joh. 14,6 for »Via,Veritas et Vita« (vejen, sandheden og livet), som angivet i fodfeltets
tekst. På samme måde er betydningsindholdet af
duen og slangerne forklaret i det efterfølgende
skriftsted fra Matt. 10,16, hvor apostlene (og
dermed også kirkens sognepræster) opmuntres
til at efterligne disses snilde og retsindighed (jf.
ndf.).
Mindetavlen er smykket af en række indskrifter, angivet på latin (med et enkelt græsk ord)
med smukt formede fordybede versaler og på
dansk med tilsvarende frakturer. På selve skrifttavlen læses øverst i rimede strofer:
»Der jeg Poul Hanssøn havde tient,
I Guds ord ok det trolig meent,
I Vinter fÿrretii’ ok fem:
Jeg levd’ end tre ok tiv’ for dem:
Tog Gud miin sjel, her hvil’ miin been,
Til de opst[aa] foruden meen.«

Efter en bladkartouche, der i enderne afsluttes
med dragehoveder, læses på latin (og græsk):
»Natus erat anno Jesu Christi
MDXXXII patre D. Johan=
ne Andreæ f.Vedlejo, qvi præ
erat eidem officio ab anno
MDXIII ad MDLX filio
συνεργω annis V. obiit
avtem anno MDC IV VIIbris.
(Han var født i Jesu Christi år
1532 af faderen, Hr. Hans
Andersen Vedel, som tidligere
sad i det samme embede fra år
1513 til 1560, idet sønnen
var medhjælper i fem år, men
han døde år 1600 4. september).«

I bueslaget står, om end delvis beskadiget, følgende latinske tekst:
»D[. Pavl]vs Iohann: f. eccleesi=ast(icus) in Resen et
Hvmlom (Hr. (Poul) Hansen præst i Resen og Humlum)«.

I fodstykkets frisefelt er på latin i fire lodrette
spalter anført et skriftsted og en religiøs sentens:
»Ego svm via«
»et veritas et vita sic edixit ipse agnus dei«
»fiatis ergo prvdentes vt serpentes et«
»vt colvmbae simpl[ice]s«
(Jeg er vejen og sandheden og livet (Joh. 14,6). Således
sagde Guds lam selv: I skal derfor blive snilde som slanger og enfoldige som duer (Matt. 10,16)).

På fodlisten herunder er sammenskrevne initialer for tre af Poul Hansens sønner, der alle videreførte slægtstraditionen som præster og teologer; i midten under skjoldet ses »HPR« for den
navnkundige Hans Poulsen Resen (1561-1638),
professor i teologi ved Københavns Universitet,
senere Sjællands biskop samt, muligvis, teksternes
forfatter;79 i højre hjørne »BPR« for Bertel Poulsen Resen (-1597-o. 1638), præst og kirkeværge
i Resen og Humlum, samt overfor tv. »CPR« for
Christen Poulsen Resen (-1601-41), præst i Vestervig.
Den fornemme mindesten er i første række et
monument over embedskontinuiteten fra far til
søn, en række, der ved stenens udførelsestid allerede talte tre generationer, men som skulle videreføres helt frem til 1699 (Christian Godskesen
Resen, †1699) – en usædvanlig ‘regeringstid’ for
en præsteslægt, der i fem generationer eller omtrent 200 år havde betjent samme kald, »hvilcket
och mine Forfædre aff Reseniorum Afkom fra
Reformationens Tid Søn effter Søn haffver nøtt
och betient«, som det selvbevidst fremhævedes af
sidstnævnte 1671.80 Derimod er det bemærkelsesværdigt, at hverken brødrenes mor, Johanne
Bertelsdatter (†1578), eller Poul Hansens anden
hustru, Karine Jørgensdatter (dødsår ubekendt),
er anført.81
Epitafiet var tidligere opsat i sydøsthjørnet (Løff
ler 1879) af sydkapellet, dog i en placering, hvor
Fig. 41. Epitafium, o. 1600, over sognepræst Poul
Hansen (†1600), opsat af senere biskop Hans Poulsen
Resen og hans to brødre, sognepræsterne Bertel og
Christian Poulsen Resen (s. 1165). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Epitaph, um 1600, für Gemeindepfarrer
Poul Hansen (†1600 ) , aufgestellt von Bischof Hans Poulsen Resen und seinen zwei Brüdern, den Gemeindepfarrern
Bertel und Christian Poulsen Resen.
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de (…), der Danmarks Sønner dyrtkjøbte Fædrelandet en herlig Seir.« Begravet i Fredericia
8. juli s.å. »tilligemed Legemet af 1 General(,) 1
Oberstlautenant(,) 3 Captainer(,) 19 Lautenanter
og 286 Underofficerer og Menige«.
Mindetavle, af fyrretræ, 121×64 cm. De to
skriftfelter er indsat i en arkitektonisk ramme
med to spinkle toskanske søjler, der bærer en trekantfronton, i midten genembrudt af et topstykke med vaseformet afslutning, svarende til andre
topprydelser på hjørnerne. Stafferingen står i
gråt og hvidt med forgyldning af de dekorative
led. Midt på topfeltet er et Dannebrogssmykket
Rigsvåben. Indskrifterne i de to felter er malet
med gul skriveskrift på sort baggrund; foroven ses
tv. et kors på en græstue og th. et Dannebrogsflag,
mens et timeglas nederst midtdeler tekstens sidste
tre linjer. Af den udførlige levnedsskildring over
den afdøde fremgår, at han blev udskrevet som
soldat 1847 og det følgende år gjorde tjeneste på
krigskorvetten Valkyrien på et togt til Nicobarerne. Siden kæmpede han i 8. linjebataljons 1.
kompagni, bl.a. i Sundeved på Als og ved Kolding
samt senest ved det belejrede Fredericia. Efter
personalia et skriftsted (Åb. 14,13) og et rimet
mindevers i seks strofer:
Fig. 42. Mindetavle, o. 1849, for Peder Andersen Knarberg (†1849), faldet i krigen uden for Fredericia (s.
1168). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gedenktafel, um
1849, für Peder Andersen Knarberg (†1849 in der Nähe
von Fredericia).

indskriften delvis var dækket.82 Muligvis fandtes
monumentet og den tilhørende †begravelse dog
oprindelig i koret.83 Som det påpegedes 1732, var
Hans Poulsens »Epitaphii Liigsten og begravelse«
på dette tidspunkt uretmæssigt blevet »obscureret« (dvs. skjult) af ‘de wandborrigers’ begravelse,
dvs. begravelsen og monumentet for Jens Lauridsen Wandborg og hustru i sydkapellet.84 Her
var det endnu placeret 1928.83 I dag indsat i den
blændede tårnarkade under orgelpulpituret.
2) (Fig. 42), o. 1849, over Peder Andersen
Knarberg, *i Reesen (Resen) Sogn 5. sept. 1824,
†6. juli 1849 efter at være ramt af »en dræbende
Kugle paa Blodmarken uden for Fredericias Vol-

Fig. 43. *(†)Epitafium nr. 1, 1700-tallets 1. halvdel, over
ubekendt, muligvis fragment af †epitafium over Jens
Lauridsen Wandborg (†1716) (s. 1169). Struer Museum. Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. - *(†)Epitaph
Nr. 1, erster Teil des 18. Jahrhunderts, für unbekannt, möglicherweise Jens Lauridsen Wandborg (†1716 ).
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hvidt, blåt, rødt og grønt på kridtgrund kun er
summarisk bevaret. Selve indskriftens otte linjer
er malet i gylden kursiv på sort grund; dog er
hverken navn(e) eller data for de(n) afdøde bevaret. Det er imidlertid fristende at antage, at fragmentet kunne hidrøre fra †epitafium over Jens
Lauridsen Wandborg (†1716), jf. ndf. I Struer
Museum (inv.nr. 799).
2) (Fig. 44), o. 1830, over ‘det nu himmelsalige Barn’ Jens Christensen Bek, *18. april 1818
i Resen, †5. jan. 1830 smst. i en alder af 11 år, 8
måneder og 10 dage.
	Indskrifttavle, 56,5×31 cm, af fyr, udskåret profilramme, sortstafferet, hvorpå hvidt, ovalt skriftfelt med tekst i sort skriveskrift. Efter personalia
et opbyggeligt vers:
»Vor Levetid henrinder fage,
Og snart vi höre Dödens Bud
Saa lad os tælle vore Dage
Og vandre hellige for Gud!
Da gaae vi fra vor sidste Triin
Den förer os til Himlen ind.«

I Struer Museum (inv.nr. 726).
†Epitafium, ifølge påskrift opsat 1748, over Jens
Larsen (Lauridsen) Wandborg til Kongensgård,
†1716 i en alder af 48 år, g.m. Anne Marie Mads
Datter (Madsdatter), *1678, med hvem han havde fire sønner og fire døtre. Hustruen (†1759) var
Fig. 44. *(†)Mindetavle nr. 2, o. 1830, over Jens Christensen Bek (1818-30, s. 1169). Struer Museum. Foto
Karin Elkjær 2010. – *(†)Gedenktafel Nr. 2, um 1830,
für Jens Christensen Bek (1818-30 ).
»Hist skal Christi Hær optræde,
For hans Throne stille sig,
Bære Livets Krans og Klæde,
Med saa stor et Seiersskrig,
Strid og Saar Da forgaar,
Seieren aldrig Ende faaer.«

Tavlen, der 1908 blev flyttet (uvist dog hvorfra)
til kapellets sydvæg,12 er i dag placeret på vestvæggen under orgelpulpituret.
*(†)Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 43), 1700-tallets 1. halvdel, over ubekendt. Af epitafiet er
alene bevaret den venstre halvdel af hængestykket, 56×66 cm, udskåret i egetræ. Det tværovale
skriftfelt er indfattet i en laurbærkrans. Herom er
kartoucher i båndværksakantus, hvis staffering i

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 45. Gravsten nr. 1, 1700-tallet, over ubekendt.
Gen
anvendt som trædesten (s. 1170). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Grabstein Nr. 1, 18. Jahrhundert, für
unbekanntem; wiederverwendet an der Türschwelle.
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anden gang g.m. kammerråd Matthias Pedersen
til Kongensgård, †1745 i en alder af 57 år; med
denne havde hun tre døtre. Til begravelsens vedligeholdelse havde Anne Marie Madsdatter henlagt en gård. Epitafiets indhold er kort refereret
i Danske Atlas og i Hofmanns Fundationer, men
udformningen kendes ikke.85 Muligvis er det dog
identisk med det ovennævnte (nr. 1). Jf. †muret
begravelse nr. 2.
Gravsten. 1) (Fig. 45), 1700-tallet, over ubekendt. Fragment af indskriftsten af rød sandsten,
113×133 cm. Stenen, hvoraf kun nedre halvdel
er bevaret, har hjørnemedaljoner med evangelistfigurer samt akantusslyng som rammeornament.

Selve indskriften er dog helt bortslidt. Fragmentet er genanvendt som trædesten ved indgangsdøren.
2) (Fig. 46), o. 1812, over Hans Christian Rosenberg (†1812). Den store gravsten i sen rokokostil er af lysegrå kalksten, 195×112 cm, og har
højovalt, uregelmæssigt formet tekstfelt, indrammet af rocaillekartoucher. Feltet krones af Kristus
med opstandelsesfane, mens to putti med hhv. timeglas (tv.) og kranium (th.) flankerer den øvre
del. Et mindre, uregelmæssigt formet tværrektangulært skriftfelt med en opbyggelig tekst ses forneden. I hjørnerne evangelistmedaljoner, øverst
tv. og th. Mattæus og Markus, nederst Lukas og

Fig. 46-47. 46. Gravsten nr. 2, o. 1812, over Hans Christian Rosenberg (†1812) (s. 1170). Foto Hugo Johannsen
2009. 47. Gravsten nr. 3, o. 1825, over Gertrud Marie Knakkergaard (1756-1825) (s. 1171). Foto Arnold Mikkelsen
2009. – 46. Grabstein Nr. 2, um 1812, für Hans Christian Rosenberg (†1812). 47. Grabstein Nr. 3, um 1825, für Gertrud
Marie Knakkergaard (1756-1825.
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Fig. 48. Interiør, vist før 1911. På alterbordet ses to begravelses- eller lyseskjolde fæstnet til kirkens alterstager (s.
1171). Foto i Struer Museum. – Inneres vor 1911. Zwei Begräbnis- oder Leuchterschilde sind an den Altarleuchtern befestigt.

Johannes. Gravskriften i reliefhugget kursiv er
meget nedslidt, og kun enkelte ord, vigtigst afdødes og hustruen, Gertrud Marie Knakkergaards
navne, kan i dag tydes.
Stenen over den daværende sognepræst, kirkeejer og initiativtager til kirkens store ombygning
er placeret på et granitpostament ved den sydvendte inderside af styltetårnets nordre mur, over
for hustruens gravsten (nr. 2).
3) (Fig. 47), o. 1825, over G. M. Rosenberg,
født Knakkergaard (Gertrud Marie Knakkergaard),
*1756 i Thisted, †på Reesenborg (Resenborg)
(23. april 1825).
Gravsten af lys grå kalksten, 185×120,5 cm,
med ovalt skriftfelt hvori tekst med fordybet kursiv, indrammet af laurbærkrans og flankeret af stående apostelfigurer, tv. Peter med nøgle og Paulus
med sværd th. Over skriftfeltet er forkrænkelighedssymbolerne kranium og timeglas, nedenunder endnu et uregelmæssigt formet indskriftfelt,

indrammet af akantusløv. I hjørnerne evangelistmedaljoner, øverst tv. og th. Mattæus og Markus,
nederst tv. og th. Lukas og Johannes.
Gravstenen er opsat på et postament af granit
på indersiden af styltetårnets sydmur.
†Murede begravelser. 1) Som omtalt s. 1168 (epitafium nr. 1) fandtes i kirken en begravelse for
sognepræst Poul Hansen; denne var dog, som
nævnt 1732, blevet forstyrret ved indretningen
af 2) for Jens Andersen Wandborg, i sydkapellet,
jf. †epitafium nr. 2. I forbindelse med kapellets
reduktion 1850 blev de eksisterende kister herfra,
vel bl.a. omfattende medlemmer af de nævnte familier, nedsat på kirkegårdens nordvestre del.12
*Begravelsesskjolde (lyseskjolde). Et par af jernblik,
32×20 cm, med sort staffering og hvidlig antikvaindskrift, 1904, for Dorthea Pedersen Sønderlund,
*27. nov. 1827, †29. maj 1904, opbevares på Struer
Museum (inv.nr. 819). Jf. også fig. 48 og s. 1153,
1212.
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O. 1862, over Søren Jensen Örgaard, †1862 (inv.
nr. 815). 4) O. 1865, over Mads Nedersen Marslund, †1865 (inv.nr. 816). Se også s. 633 (Nørlem,
her dog urigtigt omtalt som lyseskjolde).
Kirkegårdsmonumenter. På kirkegårdens vestlige
del er to ensdannede, vel samtidige, steler af grå
sandsten, begge prægede af en sen nyklassicisme.
1) (Fig. 49), o. 1851, over Charlotte Lucie Lauritzen, født Eyndhoven, *13. febr. 1817, †1. april
1851. Den enkle stele, 109×49 cm, har topstykke
med trekantgavl og akroterier. Indskrift med fordybet skriveskrift. Under personalia er skriftsted
(Job 1,21).
2) (Fig. 50), o. 1851, over Lauritz Lauritzen,
*2(?). dec. 1809, <†17. maj 1873>. Stelens ud-

Fig. 49. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1851, over
Charlotte Lucie Lauritzen, født Eyndhoven (1817-51,
s. 1172). Foto Rikke Garfield Lagersted-Olsen 2009.
– Friedhofsdenkmal Nr. 1, um 1851, für Charlotte Lucie
Lauritzen, geb. Eyndhoven (1817-51).

*Kisteplader.86 Fire ensartede ovale plader af
jernblik, sekundært opsat i kirken, ca. 23-28×1618 cm, med påmalet indskrift i sort kursiv, er siden 1930 deponeret i Struer Museum.87 Nr. 1
er sekundært monteret på en udskåret træplade,
øverst med krone over muslingskal; sortmalet,
mens nr. 2-4 ligeledes i nyere tid er påsat på en
hvidmalet træplade. 1) O. 1836, over Karen Jensdatter, *1787 i Mattrub (Mattrup), 1831 g.m.
Mads Andersen i Marslund, †25. maj 1836 i sin
alders 49. år og 4 måneder (inv.nr. 818). 2) O.
1849, over Jens Olesen (…)gaard (Örgaard, jf.
ndf.). *22. aug. 1826, †6. juli 1849 (inv.nr. 817). 3)

Fig. 50. Kirkegårdsmonument nr. 2, o. 1851, over Lauritz Lauritzen (1809-73, s. 1172). Foto Rikke Garfield
Lagersted-Olsen 2009. – Friedhofsdenkmal Nr. 2, um
1851, für Lauritz Lauritzen (1809-73).
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Fig. 51. Støbejernskors, opsat i lapidariet i kirkegårdens sydøsthjørne (s. 1173). Foto Hugo Johannsen 2009. – Guss
eisernes Kreuz, aufgestellt im Lapidarium in der Südostecke des Kirchhofes.

formning svarer ganske til nr. 1, om end dens synlige højde over jordsmonnet kun udgør ca. 93 cm.
Støbejernskors (fig. 51). Ved lapidariet i kirkegårdens sydøstre hjørne er opstillet fem støbejernskors: 1) O. 1869, over Christen Andersen
Knarberg, *13. sept. 1819, †28. febr. 1869. 116
×66 cm. Indskrift i reliefantikva. Korset tilhører
gruppen af rundbuede kløverbladskors med afrundet kant af typen med laurbærkrans foroven
og kløverbladskors med anker, palmegrene og
hjerte forneden.88 På bagsiden er kornneg, segl, le
og båndomvunden krans. 2) O. 1881, over mølleejer Søren Laursen, *5. aug. 1828 i Idom (Idum)
Sogn, †30. juli 1881 i Resen Mølle. 98×65,5 cm.
Indskrift i reliefversaler. Kløverbladskors med
motiv af knælende engel på skyformation på øvre korsarm, gloriestråler ved korsets hjørner samt
blomsterranke med bånd på bagsiden af øvre
korsarm.89 3) O. 1883, over Ane Sofie Andersen

Dusgaard, *15. april 1810, †17. febr. 1883, i en alder af 72 år og 10 måneder. 116×66 cm. Indskrift
i reliefantikva. Korset tilhører samme type som
nr. 1, 4 og 5.88 4) O. 1885, over Niels Jensen Krejberg, *5. juli 1809, †18. jan. 1885. 116×66 cm.
Indskrift med reliefversaler. I sin grundform tilhører korset samme type som nr. 1, 3 og 5,89 men
har dog yderligere forskellige dekorationer på
korsarmene, øverst en sommerfugl, på den vandrette korsstamme tv. symbolerne for Tro, Håb og
Kærlighed og th. valmue, lilje, rose og efeu, samt
nederst forskellige døds- og forkrænkelighedssymboler (korslagt le, krans, neg og kornsegl over
afbrækket træstamme med bladfyldte sideskud).
5) O. 1892, over Maren Sørensen, *10. april 1823
i (dvs. hos) I. N. Dahl i Fousing (Fovsing, Hjerm
Hrd.), †27. febr. 1892 på gården Bonnesig i Resen. 116×66 cm. Indskrift i reliefversaler.Tilhører
samme gruppe som nr. 1, 3 og 4.89
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Fig. 52. Korsmærket granitkvader i korgavlen (s. 1135).
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Granitquader im Chorgiebel.
19

Således Løffler 1879: »I en sildig papistisk Tid synes
det, at Skibet er blevet forkortet en Del i Vest, hvorefter
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27
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Norn, »Bygmester Anders Kruuse«, Kulturminder, 1944,
33-79.
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1699-1771.
29
LAVib. Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
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31
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163.
32
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nedbrudte Taarn havde den Mærkelighed, at det var
rundt. I saa Fald maa det have været meget gammelt,
da runde Taarne i Middelalderen vare Forsvarstaarne«.
33
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34
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Fig. 53. Romansk vinduesoverligger, sekundært indsat
i vestsiden af den senmiddelalderlige korsarm (s. 1137).
Foto Hugo Johannsen 2009. – Romanischer Fenstersturz
in die Westseite des spätmittelalterlichen Kreuzarmes eingemauert.
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Fig. 54. Altertavle, o. 1600, gengivet efter restaureringen 1918-20 (s. 1144). Foto Niels Termansen 1920. –
Altarbild, um 1600 nach der Restaurierung 1918-20.
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42
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43
Hylleberg Eriksen 2009.
44
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72.
50
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Ico 3, 2000, 20-30.
51
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1589-1652 (C-KRB338). Muligvis var en donation, dog først anført

Fig. 55. Stempler under alterkande nr. 2 (s. 1152). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Stempel unter dem Fuß der
Altarkanne Nr. 2.
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Herbert Friedmann, The Symbolic Goldfinch. Its History
and Significance in European Devotional Art, Washington
1946.
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Foto Hugo Johannsen 2010. – Altarleuchter Nr. 2, neuerer, aus Kiefernholz.
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korrektion (15, note 2) af Nielsen 1894 174, hvor netop Humlum- og ikke Resentavlen nævnes (om end
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Fig. 57. (†)Fontefod (s. 1154). Foto Arnold Mikkelsen
2009. – Fuß von romanischem (†)Taufstein.
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Fig. 58. Udsnit af kirkens nordside. Foto Hugo Johannsen 2010. – Ausschnitt der Nordseite der Kirche.
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DIE KIRCHE VON RESEN
Gebäude. Die Kirche liegt heute einsam, nur umgeben von vereinzelten Höfen (Abb. 3), da das
Dorf schon vor 1900 zu Gunsten des nördlicher
in der Gemeinde, an der Landstraße zwischen
Struer und Lemvig gelegenen Resenstad aufgegeben wurde.
Der Kern des Gebäudes ist eine romanische
Granitquaderkirche, bestehend aus Chor und
Schiff. Die Mauern ruhen auf einem Schrägkantensockel (Abb. 9) der oft umgesetzt wurde. Nur
zwei rundbogige Fensterstürze (Abb. 53) zeugen
von den ursprünglichen Lichtöffnungen, während die nördliche der zwei rechteckigen Türen
weiterhin in Gebrauch ist. Die Türen sitzen ungewöhnlich dicht am Westgiebel, was darauf hin
deutet, dass das Schiff verkürzt wurde, möglicherweise im Zuge der Hinzufügung des Turmes. Der
Chorbogen aus Granitquadern ist mit Sockel und
Kämpfergesims (vgl. Abb. 37) bewahrt.
	Im Spätmittelalter bekam der Chor ein Gewölbe und möglicherweise kamen in dieser Zeit
auch einige der Zubauten hinzu, welche um
1600 erwähnt werden (Sakristei, Kapelle,Waffenhaus und Turm). Nur das Waffenhaus im Norden
und die später umgebaute und verkürzte Südkapelle sind bewahrt. Die Sakristei wurde im 18.
Jahrhundert abgerissen, und der Turm 1792 im
Zuge der durchgreifenden Modernisierung der
Kirche durch Pfarrer Hans Christian Rosenberg
von einem neueren Modell abgelöst. Von den
Zubauten kann die Kapelle, die nach der Reformation für Begräbnisse und als Seitenschiff mit
Gestühl genutzt wurde, auf das späte Mittelalter
zurückgehen. Um 1850 wurde sie radikal umgebaut und verkürzt. Der Turm, der durch den
jetzigen ‘Stelzenturm’ (Abb. 10) abgelöst wurde,
wird 1743 und 1776 als ‘rund’ beschrieben, ob
dies nun buchstäblich oder als Vieleck zu verstehen ist. In beiden Fällen wäre das kaum mittelalterlich gewesen, vielmehr muss dann von einer
Hinzufügung im Jahrhundert nach der Reformation ausgegangen werden.
Die Kirche ist heute durch Veränderungen und
Instandsetzungen aus dem 19. und 20. Jahrhun-

dert geprägt. Dies betrifft insbesondere das Waffenhaus mit seinem Giebel, den Umbau der Südkapelle sowie die Fenster.
Inventar. Aus ältester Zeit sind ein Altartisch mit
†Heiligengrab in der seither umgehauenen Tischplatte (Abb. 12-13) und das romanische Granitbecken, allerdings mit einem jüngeren Untersatz
(Abb. 25), bewahrt. Ein selten erhaltenes Kleinod
ist ein spätromanischer Altarkelch, dessen Ausschmückung, speziell am Schaft, sich so ähnlich
in Nordjütland und auf Island wiederfindet (Abb.
18). Das Spätmittelalter ist durch zwei Altartafelfiguren repräsentiert. Die ältere ist eine *Madonna
mit dem Kind von um 1400, eventuell von dem
gleichen örtlichen Meister gefertigt, der auch die
entsprechende Figur in Humlum geschnitzt hat
(Abb. 16). Eine Heiligenfigur von um 1500 ist eine spätere Anschaffung von 1861 (Abb. 17).
Die Veränderung des Kirchenraums nach der
Reformation zeigt sich in erster Linie an der
Altartafel von um 1600, die wie ein dreiflügeliger Katechismus- oder Schriftaltar gestaltet ist
(Abb. 12-13). Die Tafel ist ein typischer Zeuge
der bilderskeptischen Epoche, welche jedoch die
Darstellung des gekreuzigten Christus im Mittelteil des Schriftfeldes erlaubte. Die Wahl von
Resens Kirke als Grabkirche für Jens Lauridsen
Wandborg zu Kongensgård und seine Gattin Anne Marie Madsdatter prägte zu Beginn des 18.
Jahrhunderts in hohem Maße die Ausstattung der
Kirche. Das Paar stiftete nicht nur eine Bemalung
des Chorbogenbalkens (mit Inschrift des Gemeindepfarrers der Kirche Peder Nygaard, Abb.
29-30), sondern ließ auch mehrere Gegenstände
des Inventars, u.a. das Chorbogenkruzifix (Abb.
26) erneuern oder instand setzen (vgl. Altartafel).
Kurz vor 1800 wurde auf Initiative des damaligen Kirchenbesitzers, des Gemeindepfarrers
Hans Christian Rosenberg eine größere Neueinrichtung der Kirche im neuklassizistischen Stil
durchgeführt (Kanzel sowie Beicht- und Küsterstühle, Abb. 31, 35). Die Aufstellung dieser zahlreichen Stühle an der Ostmauer des Chores hat
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jedoch verursacht, dass die Seitenflügel der Altartafel vorübergehend abgenommen wurden. Unter den späteren Anschaffungen sind die Altargeräte (1864, Abb. 21) und die Altarschranke (1891)
zu nennen, während das Gestühl, die Westempore,
Kronleuchter, das Kirchenschiff und die Orgel
aus dem frühen 20. Jahrhundert stammen (Abb.
11, 37). Die Farben der Kirche wurden bei einer
Restaurierung um 1992 festgelegt.
Grabmale. Unter den Grabmalen der Kirche muss
insbesondere das vornehme Renaissanceepitaph
(Abb. 41) hervorgehoben werden, welches um

1600 vom damaligen Gemeindepfarrer der Kirche Poul Hansen auf Initiative seiner drei Söhne Hans (später Bischof von Seeland), Christen
und Bertel Poulsen Resen ausgeführt wurde. Der
letztgenannte übernahm vom Vater das Amt des
Gemeindepfarrers, und der Gedenkstein ist solcherart auch ein Monument über die Amtsnachfolge von Sohn auf Vater, eine ‘Pfarrerreihe’, die
insgesamt fünf Generationen umfassen würde.
Weiterhin gibt es die Grabsteine für Hans Christian Rosenberg (†1812) und Gattin Gertrud
Marie Knakkergaard (†1825), beide am Stelzenturm (Abb. 46-47) aufgestellt.

Humlum kirke
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Fig. 1. Luftfoto af kirken og dens nærmeste omgivelser set fra nordøst. Foto Lis Helles Olesen 2009. – Luftaufnahme
der Kirche und ihrer näheren Umgebung aus Nordost.

humlum kirke
skodborg herred
Stednavnet (»Humla«, »Humle«) optræder tidligst hos
historikeren Svend Aggesen (o. 1185), der beretter, at
Knud den Helliges ledingsflåde før det planlagte togt
mod England samledes i havnen på dette sted, vel i en
vig uden for lokaliteten.1 I Ribe Oldemoder (o. 1350)
takseredes kirken (»humlum«) til 4 skilling sølv, svarende
til gennemsnittet blandt herredets kirker.2 Til dens be
siddelser i middelalderen hørte forskelligt gods i sognet.3
1671 solgtes kirken af kronen til baroniet Rysen
steen, oprettet af Henrik Ruse (s. 813), men blev dog
allerede 1682 afhændet ved et mageskifte af lensbaron
Christian Juul (Juel af Rysensteen).4 1710 indkøbtes
den med tilhørende kaldsret i køberens livstid af Mo
gens Schou (†1729) til Vejbjerggård (jf. inventar, grav

sten og †muret begravelse).5 Dens faldefærdige status,
‘ved fruens (dvs. Maren Holmkjær) slette tilstand på
Vejbjerggård’ påtaltes dog 1732.6 Den økonomiske
forbindelse mellem gården og kirken bestod frem til
1794, da gårdens daværende ejer, Hans Billeschou vi
deresolgte kirken til Christen Jensen Breinholt (jf. s.
1131). Denne overlod imidlertid allerede samme år
ejerskabet til Oluf Nielsen Balleby (†1801) til Strand
bjerggård.7 1842 ophørte tilknytningen hertil ved
salget til Mads Christian Bank (jf. altertavle).8 Siden
havde kirken skiftende ejere, indtil den 1913 opnåede
selveje.9 Kronen havde dog kaldsretten i 1809.10
	Kirken er anneks til Resen Kirke (s. 1131), hvilket
tidligst er anført 1638.11
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Kirken har en meget smuk og markant belig
genhed på et bakkedrag vest for landevejen mel
lem Struer og Thisted, ikke langt fra Oddesund
og Limfjorden. Dens synlighed, navnlig fra nord,
fremhævdes allerede 1638 og har derfor givet
den status som sømærke for sejladsen på Limfjor
den.11 Den lå tidligere ensomt midt i det lang
strakte sogn (jf. fig. 2) og har nu kun foruden
et par ejendomme ved Vesterkærvej præste- og
sognegården som nærmeste naboer, idet stations
byen, som voksede frem fra o. 1880, ligger et par
kilometer nordligere.12 Sognets befolkningstal er
imidlertid fra slutningen af 1900-tallet vokset be
tydeligt med udbygningen af et parcelhuskvarter
i Bremdal, sydligst i sognet mod Venø Bugt.
	Kirkegården på toppen af bakkedraget synes at
have bevaret gamle grænser og omfatter lige øst
for kirken en rundhøj/oldtidshøj, som i nyere tid er
reduceret ved begravelser.13 Mod syd falder kirke
gården mod Vesterkærvej, mens der øst for hegnet

er anlagt en parkeringsplads, hvortil der er indkør
sel i nord fra landevejen. Behovet for flere grav
steder som følge af sognets befolkningsvækst gav
i 1990’erne stødet til planer om en kirkegårds
udvidelse ved erhvervelse af et skovbevokset areal
på bakkedraget vest for kirkegården samt et til
grænsende jordstykke nord herfor. Stiftsøvrighe
den godkendte 1999 planerne, men købet er først
realiseret 2009, og nu som følge af det begræn
sede antal jordbegravelser primært for at bevare
det markante, lægivende parti, ligesom et læhegn
plantes 2010 på markstykket nord for skoven.
Kirkegårdens hegn og indgange. Jorddækkede kam
pestensdiger hegner kirkegården på alle fire si
der; dog er de mod syd, hvor terrænet falder, op
sat som en befæstning mod vejen. Digerne har
utvivlsomt gammel hævd og nævnes fra 1684 i
de tidligst bevarede regnskaber.14
	Kirkegården har tre indgange, af hvilke hoved
indgangen med køreport og fodgængerlåge er i

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 af gårde og huse, målt 1817 af Eyben og omtegnet 1867. Tegnet af Anna Brinch
Thorsen 1999. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfoto af kirke og kirkegård set fra sydøst med nedrevet †præstegård i forgrunden. Foto Sylvest Jensen
1946 i KglBibl. – Luftaufnahme von Kirche und Kirchhof aus Südosten mit dem abgerissenen †Pfarrhof im Vordergrund.

øst mod parkeringspladsen, mens der herudover
er fodgængerlåger i vest og mod syd; sidstnævnte
er først kommet til i slutningen af 1800-tallet.15
Indgangene lukkes af murede piller med trem
melåger af galvaniseret jern (øst) og hvidmalet
træ (vest og syd). Lågerne er fornyet i nyeste tid,
og dette gælder tillige de hvidtede piller i øst og
og syd, mens vestlågen (fig. 4) har bevaret sine
piller fra o. 1875 med udkragede led under en
afsluttende cementpyramide.16
†Indgange. Den nordre stette nævnes 1696,14
men ønskedes 1861 fornyet med mindre be
boerne tillod, at den lukkedes.17 Ifølge de ældst
bevarede regnskaber var port og stetter tidligere
lukket af tømrede portaler med tjærede bræd
detage. En omfattende fornyelse 1696, hvortil
Christen Tømmermand, Struer, bl.a. benyttede
egetræ, indkøbt i Struer og Lemvig, nævner stet
ternes gavle og spær.18 – †Kirkeriste i nordre og
vestre stette nævnes 1696.14

Bygninger ved kirkegården. Et ligkapel uden for
kirkegårdens nordøstre hjørne er opført 1954
efter tegninger af kgl. bygningsinspektør Viggo
Norn, Horsens. En forlængelse 1985 (arkitekt
Møller Nielsen, Struer) mod nordvest rummer

Fig. 4. Vestre kirkegårdslåge (s. 1183). Foto Hugo Jo
hannsen 2009. – Westliche Kirchhofspforte.
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begyndelse (jf. fig. 3). Umiddelbart syd herfor er
et stort anlagt sognehus fra 2006 (arkitekt Møller
Nielsen, Struer).
†Bygninger på kirkegården. Taget på et nødtørftshus ønskedes 1925 tjæret.9
bygning
Kirken består af et romansk kor, antagelig opført i
1200-tallets senere del, og et noget yngre skib, der mu
ligvis har erstattet en †trækirke(?). I senmiddelalderen
er der ved skibets vestgavl opført et tårn. Et våbenhus
ved syddøren er først tilkommet 1954, men 2002 om
bygget og forlænget. Orienteringen er omtrent solret.

Fig. 5.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
og tegnet af Peter Duun 1999 og 2010. – Querschnitt
1:150 durch Schiff und Kreuzarm gegen Ost.

opholdsrum for graveren, nyt toilet og redskabs
rum. Det fremtræder nu som en hvidkalket,
teglhængt bygning, hvis tagflade ved indgangen
til kapellet er trukket frem over de forlænge
de sidemure som et vindfang; den sortmalede,
bræddeklædte taggavl herover smykkes af et
hvidt kors. Nord for kirkegården ved foden af
bakkedraget er 2003 opført et maskinhus af træ
med tilkørsel ad en stikvej fra øst. – Øst for par
keringspladsen (jf. fig. 1) ligger præstegården fra
o. 1970, som afløste en bygning fra 1900-tallets

Koret, som er anlagt på et svagt faldende terræn,
øst for bakkens højeste punkt, er opført af gra
nitkvadre, hvilende på en skråkantsokkel, mens
bagmurene er af rå marksten, således som det ses
i taggavlen mellem kor og skib (jf. fig. 14). Kvad
rene, af hvilke adskillige er overfalsede af hen
syn til stilladsbomme, er ofte omsat, senest 1993
i nordfacaden.
Skibets østgavl og de nærmest tilgrænsende
strækninger af flankemurene står ligeledes med
facader af granitkvadre over skråkantsokkel og
er antagelig opført samtidig med koret. Under
den pudsede og hvidtede murflade anes tydeligt
en fortanding, der falder vestover fra murkronen
mod soklens afslutning ca. 295 (syd) og 318 cm
(nord) fra hjørnerne.

Fig. 6. Plan 1:300. Målt af Sven Fritz 1943, suppleret af Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen 2002 samt suppleret
og tegnet af Hugo Johannsen 2010. – Grundriss.
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Fig. 7. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Südost.

Af vinduer er kun bevaret korets nordre (jf. fig.
10), der står blændet som en ud- og indvendig
niche. Den ydre åbning, hvis bue sidder asymme
trisk i den monolitte overligger, måler ca. 132×64
cm i murflugten. De tilsvarende mål mod det in
dre er identiske.
Korbuen står bevaret med kragbånd, som har
affaset underkant. Et 1882 fremsat ønske om at
befri den for gamle kalklag begrænsedes til krag
båndene, da buen viste sig ikke at være kvadersat,
men af rå marksten (»vild Granit«) i lighed med
bagmure og taggavl (jf. fig. 14).9
Sammenlignet med herredets andre kvader
stenskirker er koret iøjnefaldende simpelt i be
handlingen af detaljerne, ikke mindst korbuen.
Dette kan formentlig tages som udtryk for, at de
værksteder, som håndhævede den romanske tra
dition ved egnens andre kirker ikke længere var
virksomme, og at kvaderstensbyggeriet her var
overladt til mindre professionelle håndværkere,
muligvis engang i 1200-tallets anden halvdel.19

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Taggavle. Korets østgavl er helt ommuret i
1800-tallet, mens taggavlen over triumfmuren er
bevaret (jf. fig. 14). En teglmuret dør forbinder
korets og skibets lofter. Den har delvis bevaret
plankedække af eg og kan være oprindelig.
†Trækirke(?). Færdiggørelsen af skibet efter et
længere byggestop antyder muligheden af, at op
førelsen af stenkirkens østlige del er sket i tilslut
ning til en trækirke, som i øvrigt ikke har efterladt
sig spor. Den markante vestover øgede divergens
imellem skibets flankemure kunne i så fald forkla
res som vanskeligheder med murenes afsætning på
grund af en ældre bygnings tilstedeværelse.
Ved skibets færdiggørelse har man opgivet kva
derstensfacaderne og i stedet benyttet rå marksten
uden markeret sokkel. Vestfacadens gavltrekant
og norddøren er imidlertid af munkesten, som i
vestgavlen, der fra tårnets mellemstokværker ses
at have stået i blank mur (jf. fig. 13) og er lagt i
munkeskifte. Hvorvidt disse enkeltheder er sam
tidige med skibets markstensmure eller repræ
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Fig. 8a-b. Facader, snit og plan. 1:300.Viggo Norn 1952. Horsens Museum. – Fassaden, Schnitte und Plan.

senterer senere fornyelser, kan ikke afgøres med
sikkerhed, og skibet har i øvrigt ikke bevaret an
dre detaljer. Således er syddøren forsvundet ved
senere ændringer og repræsenteres nu af en dør,
indsat 1954 i forbindelse med våbenhusets op
førelse og er senest ændret 2002. Også sydsidens
vinduer er slugt af senere åbninger, og muligvis
har der aldrig været vinduer på nordsiden.
Norddøren, som tilmuredes 1856,20 har været
fladbuet ifølge den indvendig markerede åb

ning. Udvendig (jf. fig. 10) fremhæves den med
et spidsbuet spejl, mens selve åbningen skjules af
en indmuret gravsten (s. 1211). Taggavlens kamme
har været afsluttet med musetrapper (jf. fig. 13),
og en sekundær udmuring med kantstillede sten i
gavlfeltets midte dækker muligvis en blænding(?),
hvis afdækning i givet fald har været et vand
ret kopskifte. Herover ses en smal tre skifter høj,
teglmuret glug med smigede vanger mod skibets
loftsrum.

Humlum kirke

De kun få bevarede enkeltheder vanskeliggør
en nærmere tidsfæstelse af skibets færdiggørel
se, men en datering til 1300-tallet forekommer
sandsynlig.21
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. I be
gyndelsen af 1500-tallet, da korets tagværk for
nyedes (s. 1192), har man formentlig indbygget
hvælv i alterrummet. Det ottedelte hvælv hviler
på ufalsede hjørnepiller, som forbindes med hel
stens brede, spidse skjoldbuer. Halvstensribberne
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har overribber, som er helstens brede og forsynet
med trinkamme.
Tårnet kan være rejst ved samme tid som mo
derniseringen af koret, dvs. o. 1500. Det er opført
af røde munkesten, lagt i regelmæssigt munke
skifte over en syld af marksten, som springer mar
kant frem i vest. Over sylden ses på nordsiden en
række granitkvadre.
Tårnrummet forbindes med skibet af en rund
buet arkade, muret af munkesten og enkelte mark
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Fig. 9. Kirken set fra syd. Foto o. 1900. KglBibl. – Kirche aus Süd.

sten over en fremspringende markstenssyld. Det
overdækkes af et hvælv, som hviler på forlæg i
væggene, men muligvis først er indbygget på et
senere tidspunkt (se ndf.). Kapperne har helstens
brede overribber på fladen, og i den nordre kap
pe ses et klokkerebshul. Det rundbuede, udven
dig falsede vestvindue, som åbner sig smiget mod
det indre, er i sin nuværende form eftermiddelal
derligt, og et lille fladbuet vindue i syd er indsat
i bunden af den 1954 blændede dør fra 1856 (s.
1189).
Opgangen til de øvre stokværk sker fra skibets
loft ad en trappe, som via et hul brudt i toppen af
skibets taggavl leder ind til det øvre af to mellem
stokværk. Det nedre af disse er nu kun tilgænge
ligt gennem en lem i det øvre mellemstokværks
gulv. Her ses, at der oprindeligt har været anlagt
et gulv, hvilende på tre nord-sydgående bjælker,
af hvilke de to er bevaret. Bjælkerne bæres af en
afsats og tangerer næsten issepunktet af tårnrum
mets hvælv. Det bemærkes, at tårnets vægge står
hvidtede indtil det nedre mellemstokværks for

svundne gulv, hvorfor hvælvet øjensynlig først er
indbygget efter nogen tid. I syd- og vestvæggen
ses glugger, der senere er blændet i ydre murflugt
og nu står som brede nicher med fladbuet rulskif
testik.
	Klokkestokværket har mod alle fire verdens
hjørner et slankt, rundbuet glamhul med rul
skiftestik og udvendig fals. Det nordre glamhuls
vanger er delvis hugget bort for at gøre åbnin
gen bredere af hensyn til klokkens ophængning.
De øvrige er senere reduceret i højden ved en ni
skifter høj opmuring fra bunden, hvoraf de tre
nederste skifter er af munkesten, resten i nor
malformat. Omkring det nordre glamhul ses tre
tilmurede pynteåbninger, som har været syv skif
ter høje og en halv sten brede – en detalje, som
kendes fra adskillige af egnens senmiddelalderlige
tårne.22 Endvidere bemærkes en række høje, li
geledes tilmurede bomhuller, beregnet til hæn
gestilladser og diagonaltstillede i hjørnerne.
Af de nord-sydvendte taggavle er den søndre
nymuret 1878, hvorved blændingsudsmykningen
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Fig. 10. Kirken set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Nordost.

(‘riflingen’) forsvandt.9 Den er dog bevaret mod
nord, om end i reduceret skikkelse med fire af
i alt seks højblændinger, skilt af helstens brede
stave. I de to midterste ses rundbuede glugger
med rulskiftestik. Gavlene har antagelig oprin
delig stået med kamme, som er skåret bort ved
en eftermiddelalderlig istandsættelse. Herved er
blændingernes afdækning også gået tabt, ligesom
de yderste er forsvundet, da man ved en fornyelse
af tagværket 1878 har trukket de nye gavlspær ud
i murflugten.
Eftermiddelalderlige tilføjelser, ændringer og vedligeholdelse. Indtil 1900-tallets vækst i sognets befolk
ningstal er der øjensynlig kun ofret det strengt
nødvendige på annekskirken, og 1820 søgte kir
keejeren endda om tilladelse til at nedrive tår
net.23 Ved synet o. 1790 siges kirken ganske vist
at være i god stand, men sognefolkene fremsatte
dog ønske om at forbedre forholdene ved opfø
relse af et våbenhus, som ‘ikke nogensinde skal
have været der tilforn’.24 Der savnes enhver op
lysning om det †våbenhus(?) som nævnes 1835,

da man ønskede et vindue indsat ‘vest for våben
huset’. Sikkert er det imidlertid, at sogneboernes
1855 på ny fremsatte ønske om et våbenhus, ‘som
nu ganske mangler’, blev afhjulpet året efter ved
indretning af tårnrummet til det ønskede for
mål.20 Tårnrummet blev afskilret fra kirken ved
en skillevæg med fløjdør, og en rundbuet dør
åbning med lynette over dørfløjen blev indsat i
sydsiden af tårnet (jf. fig. 8-9).
Det store våbenhus syd for skibet er opført 2002
(arkitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jen
sen, Århus) som en radikal ombygning og for
længelse af det våbenhus, der omsider tilføjedes
1954 (kgl. bygningsinspektør Viggo Norn, Hor
sens). Den hvidkalkede, blytækkede tilbygning
(jf. fig. 11) havde indgang i sydgavlen og små vin
duer i sidemurene, alle med fladbuet afdækning i
lighed med den dør, som indsattes i stedet for det
vestligste vindue.
Ved ombygningen forlængedes våbenhuset mod
syd for at give plads til et dåbsventeværelse samt
toilet og opbevaringsrum. Indgangen til selve vå
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Fig. 11. Plan, facader og snit med forslag til våbenhus. 1:300. Viggo Norn 1952. Horsens Museum. – Grundriss,
Fassaden und Schnitt mit Vorschlag zu Vorhalle.

benhuset flyttedes til østsiden. Våbenhuset frem
træder nu som en langstrakt, blytækket tilbygning
med fladbuede vinduer og en firkantet, tofløjet
indgangsdør. Både forhal og dåbsventeværelse har
gråmalede bjælkelofter.
De ældste bevarede regnskaber fra årtierne
omkring 1700 afspejler det løbende behov for
vedligeholdelse af den vindomsuste kirkes tage
og mure, navnlig for tårnets vedkommende.14 Så
ledes arbejdede Peder Murermester, Lemvig, og
hans tre hjæpere 18 dage i 1685 med at udskifte
‘formuldede’ sten på tårnets sydside og gavl med
nye. Materialerne opgjordes til 33 tdr. kalk fra
Daubjerg, 700 mursten fra Arnsbjerg, 100 fra Re
sen Kirke og 12 pd. brunrødt.

Allerede ved synet 1700 påtaltes brøstfældig
hed på tårnets sydside og nordmuren af koret
(‘lavkirken’), hvis gavl ydermere var skredet ud.25
I forbindelse med et nyt syn 1702 specificeredes
manglerne på tårnet, østgavlen, blytage, lofter og
kirkegårdsdigerne, som ønskedes udbedret i løbet
af de kommende år.26 Dette synes også at være
sket. Således var Peder Murermester og hans tre
hjælpere på kost i 45 dage i 1704, mens de re
parerede tårnet, kirken ‘rundt om’ og indlagde
to (anker)bjælker i østenden. Og året efter lagde
Povl Snedker, ligeledes fra Lemvig, fire fag nyt
loft i kirken og forbedrede resten.
	Kirkens ‘slette tilstand’ påtaltes ikke desto min
dre 1732 (s. 1181), men i øvrigt er kilderne til
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Fig. 12. Korets facader. 1:300. Målt og tegnet af Sven Fritz 1943. – Fassade des Chores.

kirkens vedligeholdelse i resten af l700-tallet og
hovedparten af 1800-tallet meget begrænsede,
og angår som regel kun enkelte tiltag (se temati
ske oversigter ndf.). En hovedreparation var i gang
1821 og siges 1824 at være afsluttet;23 men dens
omfang og indhold nævnes ikke (se dog blytage
s. 1192).
En hovedrestaurering 1943-44 (arkitekt Sv. Fritz,
Århus) omfattede hovedsagelig omsætning af kor
gavlen og etablering af nyt varmeanlæg. Mere
omfattende var hovedrestaureringen 1954 (kgl. byg
ningsinspektør Viggo Norn), som gav kirken et
våbenhus, nyt varmeanlæg og gulve.
Gulvene er fornyet ved restaureringen 1954 og
består inden for alterskranken af et hævet, fer
niseret bræddegulv, foran hvilket selve korgulvet
er lagt af gule normalsten i mønster med fuge.
Tilsvarende belægning i skibets midtergang er
videreført i tårnrummet 1984 i forbindelse med
orglets opstilling her. Stolestaderne har fernise
rede bræddegulve.
†Gulve. 1808-09 beklagede man, at kampe
stensgulvet i stolene var optrådt, og at det var
ujævnt inden for døren.27 1843 fremsattes ønske
om, at kampestensgulvene i stolestaderne måtte
blive fornyet med mursten.28 1863 ønskedes et
bræddegulv mellem alter og alterskranke, og
1898 skulle gulvet i skibets midtergang omlæg
ges med brændte sten i ens farve og størrelse.9
Døre. Indgangsdøren i syd er fladbuet og om
muret 2002 i forbindelse med våbenhusets for
nyelse. Den erstattede en dør, som indsattes sam

mesteds 1954, da det første våbenhus opførtes.
– †Døre. Den oprindelige syddør sporedes 1880
lige over for den 1857 blændede norddør.29 Den
rundbuede dør, som indmuredes 1856 i tårnrum
mets sydside i forbindelse med indretningen til
våbenhus, står siden 1954 som en dyb niche med
fladbuet vindue i den ydre blændmur.
Vinduer. Kirken har mod syd tre rundbuede
falsede muråbninger, som omslutter smallere stø
bejernsrammer med rudestillede sprosser. Et til
svarende støbejernsvindue er indsat på skibets
nordside. De murede indfatninger nævnes tidligst
1880, men er formentlig indsat tidligere i århun
dredet, muligvis i forbindelse med hovedrepara
tionen 1821-24. Vinduet på skibets nordside er
derimod først tilkommet 1879.9 – †Vinduer. Ind

Fig. 13. Skibets oprindelige vestgavl, set fra tårnets
mellemstokværk (s. 1186). Foto Hugo Johannsen 2010.
– Ursprünglicher Westgiebel des Schiffes, vom Zwischenstockwerk des Turmes aus gesehen.
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Fig. 14. Skibets loft set mod østre taggavl (s. 1185). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Dachboden des Schiffes gegen den
östlichen Dachgiebel.

til 1954 og våbenhusets opførelse omfattede syd
sidens falsede muråbninger tre på skibets sydside
(jf. fig. 9). De var oprindelig lukkede af firkantede
trærammer, som 1880 kaldtes ‘meget smagløse’.
1892 ønskedes alle vinduerne på sydsiden kas
seret og erstattet af jernvinduer svarende til det
nordre.9 Året efter var dette sket for korets ved
kommende og det ene af skibets.
Tagværker. Koret har bevaret middelalderligt
tagværk på syv fag med dobbelt lag påbladede
hanebånd og indtappede spærstivere. Det nedre
lag hanebånd og en række af spærstivere er dog
senere udskiftet med fyr. Nummerering fra vest
mod øst med streger og udstemmede firkanter.
Tagværkerne over skib og tårn er af fyr og
stammer fra henholdsvis o. 1875 og 1878.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2009 er udtaget
boreprøver fra korets tagværk, af hvilke den æld
ste prøve er dateret til o. 1465, de yngste til o.
1505.30
Tagbeklædning. Samtlige tage er blytækkede og
har været det, så langt tilbage regnskaberne er

bevaret. Således reparerede blytækker Hans Niel
sen, Haderslev, tårnets tag i 1689.14 Tømmeret,
dvs. bræddeunderlaget, købtes i Struer af en ‘Ål
borger mand’, Povl Andersen. 1693 reparerede
Niels Hansen tag og tagværk på ‘højkirkens’ (d.e.
skibets) sydside. Da var Hans Nielsen, åbenbart
forhindret, og 1696 meddelte domprovsten, at da
blytækker Hans Nielsen dette år ikke havde ind
fundet sig ved provstiets kirker, havde man i ste
det antaget blytækker Christen Jensen ved Ma
dum Kirke (Ulfborg Hrd.) til bly- og tømrerar
bejde ved kirkerne i Hardsyssel. Det var muligvis
den samme Christen Jensen Kylle, som 1705 an
toges til forefaldende bly-, mur- og tømrerabejde
og i hvert fald var aktiv 1710, da blytækkeren fra
Madum reparerede ‘sangerstedets’ (d.e. korets) og
‘højkirkens’ blytage. Hovedistandsættelsen 182124 må også have omfattet blytagene, i hvert fald
korets, hvor en blyplade med årstallet »1822«
endnu registreredes 1943 (jf. fig. 12). Senest er
blytagene repareret ved kirkens istandsættelse
2002.
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Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1954 af et
elektrisk anlæg, som 2002 er fornyet med pla
deovne. – †Opvarmning. 1891 fremsattes ønsket
om opstilling af en kakkelovn,9 som ses på ældre
fotografier (jf. fig. 40) i skibets nordøstre hjørne.
Ved hovedrestaureringen 1943-44 erstattedes den
af en kalorifere på samme sted.
Farveholdning. Kirken står udvendig hvidkalket
bortset fra granitkvadrene på korets og skibets
østgavle. De indvendige vægge og hvælvkapper
er ligeledes hvidtede, mens bjælkelofterne er hhv.
okkerfarvede (skibet) og gråmalede (våbenhus). –
†Farveholdning. Som beskrevet stod skibets vestre
taggavl i blank mur før tårnets opførelse. Tilsva
rende gjaldt også for den i 1800-tallet ommurede
taggavl på koret (jf. fig. 9). Den tidligst bevarede
regnskabsoplysning om kirkens udvendige kalk
ning stammer fra Peder Murermesters istandsæt
telse af tårnet 1685.14 Hertil benyttedes kalk fra

Daubjerg, og 12 pd. brunrødt, hvormed man har
tonet kalken, jf. Fabjerg (s. 1104).
	Kirken omgives af et nyere pikstensbrolagt fortov. Et fortov omtales allerede 1858.17
†kalkmalerier
1882 fjernedes farverne på væggen bag alteret,
måske et †skyggemaleri, idet man samtidig tillige
anbefalede en eftersøgning efter ældre kalkma
lerier.9 I forbindelse med restaurering af kirkens
vægge 1943 og 1954 bemærkedes svage spor af
kalkmalerier, dels i skibets nordøsthjørne, hvor
fragmenter i røde og brungule toner, måske af
figurfremstillinger, blev iagttaget, dels på skibets
væg (dog uvist nærmere hvor), her muligvis re
ster af en romansk dekoration med arkader. Spo
rene blev imidlertid fjernet uden at være nær
mere registreret.31

Fig. 15. Kirken set fra landevejen i sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche von der Straße im Südosten aus.
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inventar
Oversigt. Kirken har bevaret relativt mange inventar
genstande fra middelalderen. Ældst er den romanske
døbefont, der dog er påfaldende groft tilhugget, og
klokken, som antagelig er støbt i 1300-tallet. I lighed
med nabokirken Resen (s. 1149) findes desuden en
*altertavlefigur af Maria med barnet, formentlig fra o.
1400, ligesom Madonnastatuen i den førnævnte kirke.
Yngst, dvs. fra o. 1500, er korbuekrucifikset, der sam
men med to sidefigurer har udgjort en krucifiksgrup
pe, placeret på korbuebjælken. Af disse er *Johannes
Evangelisten endnu bevaret.
Den efterreformatoriske nyindretning af kirkerum
met er i første række repræsenteret af altertavlen, be
slægtet med tavlen i Engbjerg og antagelig oprindelig
udformet som en skriftaltertavle. Til dennes udførelse
skænkede sognepræsten i Resen og Humlum kirker,
Poul Hansen, (s. 1196) 1600 10 dlr. Kirkens regnska
ber, der først kendes fra 1683,14 gør det dog vanskeligt
nærmere at præcisere anskaffelsestidspunktet for andre
genstande før dette tidspunkt. En storstilet renovering
af kirken gennemførtes i 1700-tallets første årtier un
der kirkeejeren Mogens Schou (†1729) til Vejbjerggård
og hustruen, Maren Holmkjær. Det fremgår endnu af
(†)altermaleri (1709), alterstagerne (1709) og altersøl
vet (1717), sidstnævnte udført af Anders Jensen Klem
fra Ringkøbing. En række af nyanskaffelserne skete
desuden på initiativ af sognepræst Peder Nygård (virk
som 1701-19) og sognemenigheden (rygkors (o. 1694)
fra †messehagel og *(†)prædikestol (1709)); for den
sidstnævnte stod den lokale Poul Snedker.
1800-tallet er kun repræsenteret med mindre gen
stande, prægtigst blandt disse den store lysekrone,
skænket o. 1850 af anatomen, professor, dr.med. Ib
Ibsen (†1862) til minde om hans far og søn. De se
neste godt 100 år har været præget af en række store
istandsættelser og fornyelser, bl.a. af altertavlen, der
1900 nystafferedes og fik et altermaleri af Anker Lund,
mens prædikestolen udskiftedes 1904. Viggo Norns
hovedrestaurering 1954 medførte bl.a. en renovering
eller udskiftning af alterskranken, stolestaderne og
*orglet; det sidstnævnte fornyedes dog 1984, ligesom
en ny klokke 1994 ophængtes ved siden af den gamle;
desuden blev stolestadegavlene 2002 udsmykket med
en række små malerier af Frits Gothardt Rasmussen.
Hertil kom en lang række mindre inventargenstande
ved alteret og døbefonten. Forestående (2010) er en
planlagt udskiftning af altermaleriet.
Farvesætning og istandsættelser. Interiørets farver er se
nest præget af restaureringen 2001-02, idet man dog
stadig bibeholder de naturlige træfarver i den 1900 af
rensede altertavle og den 1904 fornyede prædikestol.
Fig. 16. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2009. – Inneres gegen West.
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Som nævnt ovenfor er istandsættelser i kirkerum
met kun sparsomt dokumenteret før 1700. Endnu
1702 udmaledes kirkeinventarets brøstfældighed i dy
stre vendinger, med fremhævelse bl.a. af savnet af en
skriftestol, den forfaldne prædikestol og af det man
gelfulde altersølv.26 Siden kom der for alvor skred i
renoveringsarbejderne, omfattende allerede samme år
en fornyelse af kirkens tekstiler, gaver fra den nytil
trådte (1701) sognepræst, Peder Nygård, og videreført
1708-09 med bl.a. Mogens Schous mange inventar
gaver (herunder en †skriftestol) og den ‘sirlige’ ny
opmaling af altertavlen. En hovedreparation 1821-24
kan ikke umiddelbart spores i inventaret.23 Kirkeeje
ren Mads Christian Banks istandsættelse af altertavlen
1845-46 repræsenteredes antagelig i de gråhvide far
vespor, der endnu var synlige 1895. Til gengæld holdt
egetræsbemalingen for alvor sit indtog fra 1866, da
samtlige stole, prædikestolens rækværk og forpanelet
på øverste kvindestol samt præstens stol fik trækulør.
Alterskranken fik dog bronzefarve.9 Mere gennemgri
bende indgreb i indretningen har, ud over løbende
istandsættelse af inventarets bemaling, været fjernel
sen i koret af præste- og degnestolen o. 1913 samt
af vestpulpituret, der elimineredes i forbindelse med
orglets installering 1955. 1930 overførtes i øvrigt en
række ældre inventargenstande mv. til Struer Museum
(jf. også s. 1143).

Nyere, muret alterbord (jf. fig. 17), 191×109 cm,
94 cm højt, ca. 100 cm fra østvæggen. Bagsiden
er pudset i cement, mens de tre øvrige sider er
beklædt med alterbordspaneler, antagelig 1934,9 af
eg, med tre arkadefag, flankeret af halvsøjler i en
forenklet toskansk orden på forsiden og tilsva
rende dobbeltfag på de to kortsider. Træværket
står lakeret med forgyldning af detaljer.32
Bordet anbefaledes 1882 fremrykket ca. 1,5
alen (ca. 1 m) i forbindelse med alterskrankens
fornyelse.9 1928 stod det helt pudset i cement,
der foresloges indfarvet som alterklædet.9 Nyere
alterdug af lærred med takket kant og hulbroderi
med motiv af kors, kalk og oblat.
†Alterklæder. 1702 anskaffedes et nyt alterklæde
af »rødt blommet Damask«, svarende til †messe
haglen (se denne) og med kant af silkefrynser.14
Endvidere en alterdug af sukkerdun (fint ostin
disk lærred) med »Buntilarene« om, muligvis en
art kniplingsbesætning.33 Alle tekstiler, og vel ikke
kun messeskjorten, var en gave fra sognepræsten
Peder Nygård og hans hustru, Gertrud Elisabeth
Jersiin. Peder Nygård var 1694-1700 sognepræst
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i Trankebar i Ostindien. 1829 påtaltes savnet af
et nyt alterklæde,23 hvilket dog anskaffedes 1844,
udført i rødt fløjl.28 Fornyet 1868 i samme mate
riale med et kors af guldbrokade.9 1913 er nævnt
et klæde af brunt bomuldsfløjl, antagelig det på
fig. 40 gengivne.9
Altertavle (fig. 17-20), udført o. 1600, idet kir
kens daværende sognepræst Poul Hansen (†1600)
skænkede 10 dlr. hertil, som det var anført på en
nu forsvunden (malet) indskrift (jf. ndf.). Tavlens
nuværende, delvis afrensede, tilstand hidrører fra
en restaurering 1900, ligesom storfeltets maleri af
Anker Lund, Humlum.
Den enkle tavle er arkitektonisk opbygget med
storstykke og sidevinger på et lavt postament;
øverst topstykke med trekantgavl. Storstykket
indrammes af toskanske søjler med kuglesmyk
kede kapitæler og prydbælter med diamantbosser
på de nedre skaftled. Søjlerne er placeret foran
højrektangulære fyldinger, ligeledes indrammet af
diamantbosser. Storfeltets maleri er indsat i en
kraftig tandsnitsramme. Sidevingerne (fig. 18) er
formet som fantasifulde fuglevæsener med pryd
blomster på hovedet og volutoprullede tunger
samt mavebælter, dannet af beslagværksornamen
tik, hvori groftskårne kerubhoveder med akan
tusblade som hår og stærkt fremspringende øjen
æbler som ‘vandret lagte mandelkærner’ (Løffler
1879). Det lave postament har under søjlerne
fremspring, ligeledes med diamantbosser, gan
ske som de tilsvarende led på gesimsen. Over
den fremspringende krongesims med tandsnit er
topstykkets gavl, indrammet af lignende dobbelte
tandsnitsprofiler og smykket med liggende dob
beltvolutter på siderne. Kuglekronede spir smyk
ker gavlen og hovedgesimsen; tilsvarende kugle
led er placeret på volutterne.
Storfeltets maleri, Kristus i Getsemane, 1900,
olie på lærred, 98×107 cm, er i nedre højre hjør
ne signeret og dateret af Anker Lund. Maleriet
domineres af den centralt placerede gruppe med
den knælende Kristus, der trøstes af en stående
Fig. 17. Altertavle, 1600, med maleri, 1900, af Kristus
i Getsemane, udført af Anker Lund (s. 1197). Foto Ar
nold Mikkelsen 2009. – Altarbild, 1600, mit Gemälde,
1900, Christus in Gethsemane, von Anker Lund.
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Fig. 18. Sidevinge med fuglevæsen. Detalje af altertavle,
1600 (s. 1197). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Seitenflügel mit Vogelwesen. Detail von Altarbild, 1600.

engel med udbredte vinger og langt gyldent hår.
Både Kristus og englen har hvidlige klæder, idet
der over Kristi skuldre yderligere ligger en lys
brun kappe. I baggrundens skovlandskab, der
ligesom hovedmotivet er præget af en lys, næ
sten pastelagtig kolorit, ses th. de tre slumrende
apostle. Billedet er en gentagelse af malerens få år
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Fig. 19. (†)Maleri fra altertavles storfelt, sandsynligvis
1709, med gengivelse af Nadveren (s. 1198). Foto Ar
nold Mikkelsen 2009. – (†)Altargemälde, vermutlich von
1709, mit Wiedergabe des Abendmahls.

ældre (1897) alterudsmykning i Skørring Kirke
(Framlev Hrd., Århus Amt, DK Århus 1932).
På tavlens bagside er indsat (†)storfeltsmaleri (fig.
19), Nadveren, sandsynligvis hidrørende fra den
1709 udførte staffering (jf. †indskrift), olie på træ,
118×126 cm. Maleriet er malet på lodrette, sam
menføjede brædder, hvoraf er bevaret fire bema
lede stykker i venstre og én i højre side. Nadver
billedet viser et interiør med nadverbordet pla
ceret parallelt med billedrammens bund. Kristus,
der er gengivet under velsignelsen af vinen og

brødet, troner i midten, omgivet af apostlene,
idet Judas med pengeposen er særligt markeret i
yderste venstre side. De groft malede figurer har
kraftige mørke konturstreger og forenklede fy
siognomier og klædedragter. Farveskalaen spæn
der fra hvidt og lyse karnationsfarver via rødt,
grønt og blåt til brunt og sort. Under figurfeltet
og delvist overlappende dette er sekundært malet
skriftsteder, der dog kun er fragmentarisk beva
rede, antagelig fra 1 Kor. 3,13 og 1 Kor. 11,27-29,
i gullig skriveskrift på sort grund. Herunder anes
en ældre indskrift i gyldent på blåsort bund.
	Maleriet, der ved opsætningen af det nuvæ
rende maleri 1900 udnyttedes som bagklædning,
men siden fjernedes herfra, blev 1986 nymonte
ret på altertavlens bagside.34 Et †maleri i topfeltet,
antagelig samtidig hermed, viste Opstandelsen (jf.
fig. 20).
Tavlens arkitektoniske dele står siden 1900 af
renset i egetræets naturlige farve med en pati
neret overfladebehandling og spredt anvendelse
af forgyldning. På postament, kronfrise og topfelt
er gyldne frakturindskrifter på mørkebrun bund,
nederst skriftsted fra Es. 53,5 og herover fra Joh.
1,36; øverst er et Jesumonogram i sølv mellem to
gyldne kors. En †indskrift i postamentfeltet, frem
draget 1900, lød: »Anno 1600 døde P. Hansen,
Præst til disse 2de Sogne, gav til denne Tavle 10
Daler. Mogens Schou og Hustru Maren Holm
kjær på Vejbjærggaard lod 1709 Tavlen staffere.
Aar 1846 lod M. Bank denne Tavles Omgivelser
opmale og Malerierne restaurere«.35
Altertavlens udformning med de karakteristis
ke sidevinger, er nært beslægtet med tavlen i
Engbjerg Kirke (1607, Vandfuld Hrd.) og udgør
tillige en forenklet version af ‘hovedkirken’ Re
sens samtidige tavle, der dog antagelig skyldes en
mere dreven mester. At Humlumtavlen som den
ne oprindelig var udformet som en skriftaltertav
le med tekstfelt i storstykket, er en nærliggende
antagelse; senere gennemgribende istandsættelser
har dog fjernet eventuelle spor herfra.
Tavlens udførelse o. 1600 belyses af den oven
nævnte indskrift. Som videre anført blev den
1709 ‘siirligt’ stafferet på initiativ af kirkens da
værende patron, Mogens Schou og hans hustru.14
1845-46 blev tavlen endelig malet og forgyldt
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Fig. 20. Altertavle, o. 1600, gengivet før istandsættelsen 1900 (s. 1199). Tegning af J.
Magnus-Petersen 1895. – Altarbild, um 1600, vor der Instandsetzung 1900.

af den senere kirkeejer, Mads Christian Bank.28
Fra denne istandsættelse kan stamme den grå og
hvide oliefarve, der påvistes 1895. 1862 anbefale
des malerierne opmalet og ferniseret.20 Først det
førnævnte år restaureredes tavlen af J. MagnusPetersen, idet han dog her valgte helt at afrense
‘de oprindelige rige farver’ og nystaffere tavlen
med en egetræsfarve i forskellige nuancer med
forgyldning.36 En redegørelse for de oprindelige
farvespor kendes ikke. 1900 udskiftedes storfel
tets maleri. Som anført ovenfor renoveredes tav
len 1986 af E. B. Rosing Holm efter forunder
søgelser ved Mogens Larsen 1972 og 1983. Ved

sidstnævnte istandsættelse nymonteredes bagsidens
(†)maleri, og der gennemførtes mindre snedker
mæssige reparationer sammen med en overflade
rensning og farvemæssig udbedring. 2010 plan
lægges en udskiftning af det nuværende alterma
leri og topfeltets udsmykning med to billeder,
udført af Arne Haugen Sørensen, henholdsvis af
Kristus i Getsemane og De tre kors.
*Altertavlefigur af Jomfru Maria med barnet (fig.
21), o. 1400, et smukt regionalt arbejde, 101 cm
højt, udført af samme mester som Madonnafi
gurerne fra kirkerne i Resen (s. 1149) og Fer
ring (Vandfuld Hrd.). Maria sidder frontalt på et
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Fig. 21. *Maria med barnet, o. 1400 (s. 1199). Tidli
gere altertavlefigur, nu i Struer Museum. Foto Hugo
Johannsen 2010. – *Maria mit dem Kind, um 1400. Frühere Altarbildfigur, jetzt in Struer Museum.

tronsæde med fødderne sat bredt på et femsidet
fodstykke. Det store barn troner rankt på hendes
venstre underarm, den tilstykkede højre arm har
været rakt frem, men mangler nu ligesom dens
tilhørende attribut (vel et scepter).
	Marias ansigt er roligt med høj, glat pande,
umodellerede øjne, spids næse og en lille marke
ret hage. Hun bærer en separat krone med spor
efter seks spir, hvorfra det udslagne hår falder ned
i nakken. Marias åbenstående kappe er ført ind
over skødet, hvorfra stoffet falder i knækkende
folder til skospidserne.
Barnet sidder med parallelle fødder på mode
rens venstre knæ og holder med begge hænder

legende om en kugle, der må opfattes som et
æble. Den lilles ansigt er fyldigt, håret kortklip
pet med en krans af lokker efter tidens nyeste,
burgundiske mode.
Tronsædet har hulkantfremspring og to profi
ler, Marias krone er tappet på (tappen er nyere og
af blødt træ), og bagsiden har en smukt afrundet
huling, der er udført dels med lige jern, dels med
et smalt hult jern (tværmål 3 cm); flere gennem
skæringer ses.
Den oprindelige staffering på kridtgrund synes
i altovervejende grad at være afrenset og dækket
af en sekundær bemaling, vel fra 1700-tallet. Ma
ria og barnet har begge en sart hvidlig karnation,
hun med stærkt røde læber og kinder samt sorte
pupiller og gulligbrunt hår. Hun er iklædt en blå
kjole, under en rødlig kappe, mens Jesusbarnets
dragt er rød. Tronsædet er sort med gullige pro
filled.
Figuren forekommer så nært beslægtet med de
to ovennævnte, at alle tre må skyldes samme bil
ledskærer. Deres forekomst i to naboherreder an
tyder, at værkstedet har været forholdsvis lokalt.37
Blandt andre samtidige, dog lidt fjernerestående,
Madonnaer kan nævnes eksempler i Hørup (Lys
gård Hrd., Viborg Amt) og fra Oksby Kirke (DK
Ribe 1396ff.). Siden 1930 i Struer Museum (inv.nr.
794).
Altersølv (fig. 22), udført 1717 af Ringkøbing
mesteren Anders Jensen Klem. Kalken er 19 cm
høj og har lav, cirkulær fod, smykket med bred
godronneret kant, der harmonerer med bukkel
udsmykningen på den midtdelte knop. På fodled
det er et støbt krucifiks, 2,6 cm højt med skriftfelt,
med indgraveret kursiv: »INRI«. På den modstå
ende side er et spejlmonogram mellem cifrene for
årstallet 1717 (fig. 23): »MSMH«, sandsynligvis for
kirkeejerne Mogens Schou og Maren Holmkjær
(jf. altertavle, gravsten og †muret begravelse). En
kelt, stejlt bæger. Under vandret standkant er me
stermærke (fig. 41) for Anders Jensen Klem (Bøje
nr. 6656); under bunden desuden indgraveret
ejermærke i skriveskrift: »Humlum Kirke/ 41«.
Diske. 1) 1717, 15,2 cm i tværmål, med graveret
cirkelkors på fanen. Under bund stempel og mær
ke som kalk. 2) Nyere, af sølvplet, 18 cm i tvær
mål. Uden stempler. Altersølvet er senest istandsat
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Fig. 22-23. 22. Altersølv (s. 1200), 1717, skænket af kirkeejeren Mogens Schou og hustru, Maren Holmkjær, og
udført af Ringkøbingmesteren Anders Jensen Klem. 23. Spejlmonogram for Mogens Schou og Maren Holmkjær.
Detalje af alterkalk, 1717 (s. 1200). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 22. Silberne Altargeräte, 1717 gestiftet vom Patron
Mogens Schou und Gattin Maren Holmkjær, ausgeführt von Ringkøbing-Meister Anders Jensen Klem. 23. Spiegelmonogramm
für Mogens Schou und Maren Holmkjær. Detail von Altarkelch, 1717.

2009 af Dorthe og Ebbe Hjorth, Gettrup; ved
denne lejlighed påmonteredes en hældetud, og
bægeret lueforgyldtes indvendig, svarende til den
tidligere anvendte indsats.
†Altersølv. 1702 påtaltes behovet for at ‘om
gøre’, dvs. omstøbe kalken og disken, der begge
var i stykker. 26 Begge dele placeredes 1711 i et
indelukke under den ny fontefod (jf. s. 1203).26
Oblatæske, nyere, af sølvplet, 5 cm høj og 9 cm
i tværmål. Den enkle æske er cylinderformet,
dog med konkav profil. Låget er svagt hvælvet og
smykket med et kløverbladskors. Under bund er
ejermærke som kalk og disk nr. 1. †Oblatæske. En
blikæske, udvendigt sortlakeret, indvendig hvid,
anbefaledes anskaffet 1866.9
Sygesæt, jf. Resen Kirke (s. 1153).
Ske, 1903,9 13 cm lang; den dobbeltriflede ske
har tilspidset, perforeret skeblad. Under skaft er
mestermærke for C. M. Cohr, Fredericia, og lø
dighedsmærke.
Offerskål, o. 1900, af hvidt porcelæn med guld
kors og tilsvarende kant. Under bund mærke for
Bing & Grøndahl.
Alterkande (fig. 24), o. 1970, udført for Bent
Exner af Peter Vedel Tåning. Den 23,5 cm høje
kande har underdel med udsmykning, svarende
til alterkalken, knækket hank og tilspidset cylin

Danmarks Kirker, Ringkøbing

derformet korpus. På låget er stav med indfattet
knop af karneol. På lågets hængsel er anført me
sterstempel for Exner og mærke for sterlingsølv.
Under bund ejerpåskrift som kalk og disk. Senest
istandsat 2009 som altersættet.

Fig. 24. Alterkande, o. 1970, af Bent Exner (s. 1201).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarkanne, ca. 1970,
von Bent Exner.
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Fig. 25. Alterstager, skænket 1709 af Mogens Schou
(s. 1202). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarleuchter,
gestiftet 1709 von Mogens Schou.

*Alterkande, af tin, antagelig identisk med den,
der anbefaledes anskaffet 1844 (jf. også s. 1152).28
Kanden, der er 28 cm høj med svungent kor
pus og hank, tilhører en i samtiden velkendt type
(jf. s. 1156, fig. 27), der vekselvis er anvendt som
alter- eller dåbskande. Nævnt i Synsprot. 1913.9
Siden 1930 i Struer Museum (inv.nr. 791).
Alterstager. 1) (Fig. 25), skænket 1709 af Mogens
Schou til Vejbjerggård til gengæld for den begra
velse (se denne) som han og hans arvinger året
forinden havde fået tilladelse til at etablere under
tårnet.14 De 44 cm høje stager af messingblik har
lav, flad fod på tre kugleled, kanneleret cylinder
skaft med midtdelt godronneret knop, harmone
rende med udsmykningen på den samtidige kalk
(se denne), samt lav lyseskål med messinglysetorn.
2) Moderne, af messing, 21,5 cm høje, på løve
fødder. Under bund ejerpåskrift som altersølv.
Syvstage, nyere, af messing, 41 cm høj. Stagen
har sekskantet fod med akantusdekoration; arme
ne, der er fæstnet til den balusterformede midt
stamme, har tilsvarende akantusdekorationer og
skiftevis snoede og glatte led.
†Alterbøger. 1686 indkøbtes et kirkeritual, sup
pleret 1689 med en ny alterbog.14
Messehagler. 1) O. 1925, af rødt fløjl med guld
galoner, smykket med støbt og forgyldt sølvkru
cifiks, hidrørende fra †messehagel (se nedenfor),

skænket 1702, formentlig af sognepræst Peder
Nygård og hustruen, Gertrud Elisabeth Jersiin,
tillige med tilhørende †messeskjorte.14 Det 34
cm høje krucifiks (jf. fig. 26) viser en muskuløs
Kristusfigur, der hænger dybt i de strakte arme;
hovedet med næsten tillukkede øjne og vidje
krone luder mod højre skulder; lændeklæde med
knude på højre hofte og snip mellem benene;
fødderne er samlet med en nagle. Nederst på den
lodrette korsstamme står med fordybede versaler:
»P(.) Nyegard«. Årstallet »1694« læstes også tidli
gere på messehaglen.38 Krucifikset blev efter tra
ditionen foræret til Peder Nygård inden dennes
afrejse 1694 til Trankebar.39 2) Nyere, af gyldent,
antagelig kinesisk, mønstret silke med ryg- og
forsidedekoration, dannet som gaffelkors af brede

Fig. 26. Messehagel med sølvkrucifiks, sidstnævnte
skænket 1702 af daværende sognepræst Peder Nygård
(s. 1202). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Messgewand,
mit Silberkruzifix, 1702 eine Schenkung vom damaligen
Gemeindepfarrer Peder Nygård.
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Fig. 27. Dåbsfad, 1962, og dåbskande, anskaffet 1862
eller 1863, begge af tin (s. 1204). Foto Arnold Mikkel
sen 2009. – Taufschüssel, 1962, und Taufkanne, angeschafft
1862 oder 1863, beide aus Zinn.

guldgaloner. For af beigefarvet silke. Kirken har
desuden grøn stola af lærred med for i tilsvarende
farve og korsdekoration af smalle guldbånd.
†Messehagler mv. Kirkens messeklæder er tid
ligst nævnt 1683, dog uden specifikation.14 1689
er registreret en ny messehagel af rødblomstret
fløjl med sølvsnore og to sølvhægter, en gave fra
Enevold Blik (†efter 1684) til Strandbjerggård
og hustruen, Anna Hartvigsdatter Bruun (†efter
1684).40 1702 forbedredes beholdningen med en
ny hagel af »rødt blommet Damask« med taftfor,
sølvsnore og et støbt sølvkrucifiks på (jf. ovf.),
formentlig skænket af Peder Nygård og hustru,
sammen med en ny †messeskjorte af kattun
(bomuldsstof).14 1905 erhvervedes en hagel af
brunt fløjl med guldkanter.9 Den nuværende (nr.
1) erstatter antagelig denne.
Alterskranke, 1954, af halvcirkulær form med
retkantede kannelerede balustre i lyst poleret eg
og knæfald, polstret med lysebrunt læder. Til
hørende knæleskammel med læderpolstring, sva
rende til knæfaldet. †Alterskranke. 1710 anvend
tes ‘et stort fyrretræ’ til »stettet for Alterit«, dvs.
formentlig til alterskranken, til hvis reparation
også blytækkeren medvirkede samme år.14 1836
nypolstredes knæfaldet med læder.28 1866 blev
skranken malet med bronzefarve.9 1882 foreslo
ges opsætningen af et ‘rundt’ knæfald, svarende
til Gudum Kirke (s. 1063).9 Dette opsattes 1883,
idet håndlisten blevet udført med en stærkere
buet form og malet som mørk mahogni, mens
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det øvrige egemaledes, og balustrenes ringe fik
ægte forgyldning.9 †Alterskammel. 1913 nævnt
med betræk af brunt bomuldsfløjl, svarende til
alterklæde og messehagel.9
Døbefont (fig. 28), romansk, heraf den uregel
mæssigt formede kumme af en usædvanlig, flam
met granit, mens den sekundære fod, antagelig
fra 1800-tallets slutning, er udført af en lys rødlig
granit. Højde 88 cm. Den groft tilhuggede og
næsten kubisk formede kumme har øverst en
retkantet munding, 66×46 cm. Foden har attisk
profil med kraftig øvre vulst med overgangen til
skaftleddet. På kummen er med en mørk farve
sekundært angivet konturerne af et firbenet dyr
(måske en hjort), der springer hen over en ret
kantet genstand.
	Ifølge kirkens regnskaber 1710 flyttedes fonten,
vel fra kirkens vestende, til koret, idet den samti
dig opmuredes med en ny †fod;14 i denne fandtes
et gemme, ‘hvor under kirkens kalk og disk kan
være inden i’.26 1883 noteredes det, at fonten var

Fig. 28. Døbefont, romansk, af granit (s. 1203). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Taufbecken, romanisch, aus
Granit.
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af ‘en så uskøn og ujævn beskaffenhed, at den
i sin tid var blevet aftrukket med cement’.9 Ved
korbuens nordvange.
Dåbsfad (fig. 27), 1962, af tin, med tværmålet
35,3 cm. På fanen er indgraveret tre cirkelmedal
joner, hhv. med den velsignende Kristus i halvfi
gur med korsglorie og udbredte arme, vist i en
skyformation, den korsfæstede, kronede Frelser
og Helligåndsduen. Herimellem borter af spids
arkader og vinklaser. Under bund med fordybede
versaler: »Humlum Kirke 1962/41«.
*Dåbsfad, 1700-tallet, af messing med fortin
ning, 43,5 cm i tværmål. Fadet, hvis kant har spor
efter †hanke i begge sider, er tidligst omtalt 1860,
da det anbefaledes fortinnet.20 1910 blev det an
befalet galvaniseret med kobber på oversiden,
men fremtræder dog helt tindækket.9 På Struer
Museum (inv.nr. 5878-1).
Fig. 30. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1204). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Chorbogenkruzifix, um 1500.

Fig. 29. *Johannes, o. 1500, oprindelig opsat som sidefi
gur til †korbuekrucifiksgruppe (s. 1205). Struer Muse
um. Foto Hugo Johannsen 2010. – *Johannes, um 1500,
ursprünglich als Seitenfigur an †Chorbogenkruzifixgruppe.

Dåbskande (fig. 27), anskaffet 1862 eller 1863,20
af tin. Den 33 cm høje lågkande med svungent
korpus tilhører en i samtiden velkendt form (jf.
bl.a. s. 1155).
Korbuekrucifiks (fig. 30), o. 1500, med sekun
dært tilsatte, groft skårne arme og moderne kors
træ af eg. Den påfaldende lavstammede Kristusfi
gur, 108 cm høj, har lille hoved og korte ben; han
hænger i strakte arme med hovedet hældende
mod højre skulder, snoet vidjekrans og lukkede
øjne. Det bølgeskårne hår ligger bag skuldrene,
mens skægget er tvedelt. Brystkassens ribben og
brystvorter er svagt markerede; kort lændeklæ
de med hofte- og midtsnip. Fødderne er samlet
med en nagle. Korstræet, ca. 200 cm højt med
firpasender, er en moderne gentagelse af et ældre
korstræ, jf. ndf. Krucifiksets staffering, der reno
veredes 1993-96, viser en bemaling, som anta
gelig kan gå tilbage til 1700-tallets begyndelse
(jf. altertavlen). Under denne påvistes en ældre,
antagelig oprindelig bemaling med klar rød
lig karnationsfarve.41 Kroppen er gråhvid med
markerede bloddråber og sidevunde (i venstre
side). Hår og skæg er brunt, vidjekransen grøn
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og lændeklædet brungult. Korstræet står i træ
ets naturlige farve med bruntoning af firpassene.
Sort versalpåskrift, »INRI«, på korstræets skrift
bånd. Det ældre *(†)korstræ, 1800-tallet, af fyr
retræ, der findes på Struer Museum (inv.nr. 798),
har en rødbrun staffering; forneden på den lod
rette korsstamme er en hvid frakturindskrift på
sort bund: »See det Guds Lam som bærer Verdens
Synder Joh: 1, 28«.
	Krucifikset, der 1872 rensedes og ferniseredes,
indgik indtil o. 1877 med to tilhørende sidefigurer (jf. ndf.) og en †korbuebjælke (‘fodbrædt’) i
en †krucifiksgruppe i korbuen.9 Efter nedtagelsen
foresloges krucifikset ophængt på triumfvæggens
nordside, mens figurerne henlagdes på loftet.
1885 foresloges krucifikset dog erstattet af et ‘net’
†krucifiks af metal og eg, udført af billedhuggeren
Aksel Hansen, København.9 Det middelalderlige
krucifiks deponeredes 1930 på Struer Museum,
men blev efter en restaurering 1996 atter op
hængt i kirken, dog på et nyt korstræ. På nord
væggen.
Af de to sidefigurer, der fjernedes o. 1877, er
endnu bevaret Johannes (fig. 29), o. 1500.42 Evan
gelistfiguren, nu uden fødder, er 86 cm høj og
står frontalt med venstre hånd ved bæltet; her
fra har hængt en bog i posebind, hvis omrids og
fæstnelse endnu ses; den højre (tilstykkede) hånd
har fattet om denne eller været rakt frem med en
nu manglende genstand (muligvis et skrivered
skab). Ansigtet er vendt let opad, og kappen, der
er samlet i halsen, danner store knækkende folder
ved siderne. En nedboring i issen er ført igennem
til ryggens trugformede huling, der hovedsagelig
er udført med lige jern (måske en økse). I bag
kanten ses søm- og dyvelhuller fra fæstnelsen til
et †rygbrædt, vel det ovennævnte. Slidte farver
fra 1700-tallet; mørk rødbrun karnation, brunt
hår og grøn kappe over rød og blågrøn kjortel.
Siden 1930 i Struer Museum (inv.nr. 795). Den
tilhørende pendant, vel en stående †Mariafigur,
synes ikke bevaret.
Prædikestol (fig. 31), fornyet 1904.9 Stolen, der
omfatter fire sider af en polygon, er udført i re
næssancestil, harmonerende med altertavlen. Fire
arkadefag, indrammet af toskanske søjler med
prydbælter af diamantbosser, har kannelerede
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Fig. 31. Prædikestol, fornyet 1904 (s. 1205). Foto Ar
nold Mikkelsen 2009. – Kanzel, aufgestellt 1904.

pilastre og rosetter i hjørnesviklerne. Postamentog frisefelterne flankeres af fremspring med dia
mantbosser; volutdannede hængestykker mellem
flade hængeknopper. Kurven bæres af en otte
kantet pille og har nyere, enkel opgang. Staffe
ring i træets naturlige farver med forgyldning af
detaljer. I postament- og topfelterne er indskrif
ter i gylden fraktur med en række skriftsteder,
henholdsvis Visd. 16,26, Es. 55,6, Mark. 1,15 og
Joh. 11,28 (nederst, fra nord mod syd) og Luk.
8,11 samt Job 22,22 (øverst, fra nord til syd). I
forbindelse med restaureringen 1954 forkortedes
opgangen, således at denne sprang mindre frem
foran korbuen.Ved skibets sydøsthjørne.
*(†)Prædikestol (fig. 32a-b), ifølge malet påskrift
og regnskaber udført 1708-09, idet stafferingen
skænkedes af kirkens sognepræst Peder Nygård
(se s. 1195) og menighed.
	Kurven omfatter seks fag af uens bredde, idet
det yderste fag, vel ved opgangen er smallere end
de øvrige. Fagene er med lister tredelt i storfel
ter, postament- og topfelter; heraf er dog kun det
øverste felt af et af fagene bevaret. En enkel halv
søjle flankerer endnu et af storfelterne, mens enk
le profillister endnu er bevaret som indramning
af de øvrige felter. Fagene er på bagsiden samlet
med en sekundær fyrretræsrevle. Bevaret er lige
ledes den tilhørende bogstol. Derimod blev den
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Fig. 32a-b. Dele af (†)*prædikestol med tilhørende læsepult, bekostet 1708-09 af sognepræst Peder Nygård og kir
kens menighed (s. 1205). Foto Jesper Nørgaard Weng 2000. – Teile von (†)*Kanzel mit zugehörigem Lesepult, gestiftet
1708-09.

tilhørende †lydhimmel nedtaget 1893 og henlagt
på loftet.9
Stafferingen omfatter dels indskrifter i gul kur
siv og fraktur på sort grund, dels, i de fire stor
felter, figurmalerier af evangelisterne, der yder
ligere er betegnet i de tilhørende topfelter: »St:
Marcus«, »St: Matth:«, »St:Lucas« og St: Johannes«.
Figurerne er groft udført med brogede dragter i
grønt, rødt og hvidt. De tilhørende fodfelter har
skriftsteder, der er knyttet til de respektive evan
gelister: »Evangelium bør at Prædickes for alle
folck. Mar. 13, 10«, »Om Vender eder ti him(m)
eriges Rige er ner. Matt:[3,2]«, »Mig bør at præ
dicke Evangelium thi ieg er dertil udsendt. Luc:
4,[43]« og »Loven er gifven ved Mosen, Naaden
og Sandhed ved Jesum Chris(t)um: Joh: 1V 17
(1, 17)«. Det manglende storfag med tilhørende
topfelt for »Salvator Mundi« har sandsynligvis
vist Kristus som Verdensherre. Det yderst smalle
fag, vel oprindelig ved opgangen, har en tredelt
indskrift, der refererer til menighedens gave: »Ao
1709 Hafver/ Almuen i denne Menighed med

deris Sognepræst Hr. Peder Nygaard ladet/ Den
ne Prædickestol op[sætte]«. På læsepulten, der er
grønstafferet og endnu har bevaret en beklædning,
muligvis fra 1862, af rødt fløjl med guldgaloner,
står i indramning af røde og gule bladkartoucher
med gul fraktur på blågrøn bund: »Psal: 119/105.
Dit Ord er en Lygte for min foed og et Lys Paa
Min Vej«.
1708 aflønnedes Poul Snedker fra Lemvig (jf.
Resen s. 1160) med 10 dlr. for at udføre en ny
stol, hvortil kom udgifter til forskellige materia
ler.14 Poul Murermester bistod med stolens op
sætning, idet man dog genanvendte trappen fra
den kasserede stol.14 1709 skænkede sognefolket
og kirkens sognepræst midlerne til selve staffe
ringen (jf. også skriftestol s. 1208).14 At dømme
efter de primitivt udførte figurer, der er beslægtet
med altertavlens samtidige (†)storfelt, er maleren
antagelig den samme. 1862 anbefaledes stolens og
bogstolens beklædning fornyet af rødt fløjl med
kant af guldbrokade, måske det endnu bevarede.20
1876 egemaledes stolen, idet himlen samtidig
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repareredes. I øvrigt overlod man det til sogne
præsten og menigheden at afgøre, hvorvidt sto
len ved denne lejlighed skulle flyttes nærmere til
korbuen, dog uden at formen ændredes derved.9
Nedtaget i forbindelse med anskaffelsen af den
nuværende stol. I Struer Museum (inv.nr. 792a-b).
†Prædikestol, antagelig udført samtidig med al
tertavlen, om end den tidligst er nævnt 1703-04,
da en tømrer reparerede trappen og i øvrigt gen
nemførte en midlertidig istandsættelse.14 1708
kasseredes den som ‘ganske forrådnet, og intet
tjente af den uden tre spejle (dvs. spejlfyldinger)’.
Stolestader (fig. 11, 33), 1954, udført efter for
slag af Viggo Norn og svarende bl.a. til eksem
pler i Bøvling Kirke (s. 841). Stolene er opstil
let i to blokke med hhv. 11 stole i syd og 13 i
nord; disse omfatter kortere stader i nordøst og
sydøst samt sydvest. Let skråstillede ryglæn med
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tværrektangulære profilfyldinger ligesom for- og
bagpanelerne, samt enkle gavle med vandret øvre
afslutning og udtrækssæder. Mørkebrun staffe
ring og rødbrune stofhynder. På gavlene er opsat
24 malerier (fig. 33), udført 2002 af Frits Gothardt
Rasmussen, olie på træ, 12×12 cm, med land
skabsbilleder, der farvemæssigt er varieret efter de
fire årstider.
†Stolestader. Kirkens ældste beholdning er kun
omtalt i forbindelse med reparationer, således
bl.a. 1703-10.14 1841 fornyedes seks bænke i
kvindestolene.28 1889 afhændedes samtlige stole
for 18,77 kr.9 Herefter nyanskaffedes nye stader,
svarende til stolene i Gudum (s. 1068).9 Stolene
(jf. fig. 40) havde halvrundt topstykke med drejet
knop, der senere fjernedes, og udsvejfet forkant
1913 udgjorde antallet 11 i syd og 14 i nord, alle
oliemalede med ryglæn, men uden døre.9

Fig. 33. Udsnit af stolestader 1954 med landskabsmalerier, udført 2002 af Frits Gothardt Rasmussen (s. 1207). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Detail von Kirchenbänken 1954 mit Landschaftsgemälden, 2002 von Frits Gothardt Rasmussen.
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Præstestol, o. 1900. En højrygget armstol i nyba
rok med lyst brunt lædersæde er opstillet i korets
nordøsthjørne.
†Skrifte- og præstestole. Kirken savnede endnu
1700 en skriftestol,25 som dog udførtes 1708 af
Poul Snedker fra Lemvig. Stolen stafferedes ‘me
get smukt’ 1709 uden bekostning for kirken ved
et velvilligt offer fra sognefolket og præsten (jf.
(†)prædikestol).14 En tilsvarende †degnestol, hvis
anskaffelsestidspunkt dog ikke kendes, var place
ret overfor i koret. Begge anbefaledes dog fjernet
allerede 1882 og erstattet af en plads til præsten
bag alteret, mens kirkesangerens sæde skulle være
i øverste mandsstol.9 Ændringerne var dog end
nu ikke foretaget 1913.9
†Lukkede stole mv. 1794 er nævnt en lukket stol
i kirken, forbeholdt den daværende ejer af Vej
bjerggård (Hans Billeschou).43 En lukket stol til
ejerne af Strandbjerggård er nævnt i koret 1913,
vel identisk med den lukkede stol her, der for
langtes fjernet 1862, idet brugerne, ‘hvis de har
lovlig ret til et sådant’, anvistes særskilt stolestade
i kirken.20 Herudover er 1913, ligeledes i koret,
anført tre mindre kirkestole med ryglæn, men
uden døre.9 Disse er vel identiske med de gamle
stole, der allerede 1879 anbefaledes fjernet og er
stattet med faste bænke med rygpaneler.9 1913
fandtes i skibet desuden to lukkede mands- og
en tilsvarende kvindestol med døre, alle oliema
lede.9
Løse stole. Et antal løse bøgetræsstole med flet
sæder, hvoraf eksemplarer, anskaffet hhv. 1960
(tre) og 1972 (to), er opstillet i skibet.9
†Bænke. 1856 anbragtes to bænke i det nye vå
benhus.20
Kister og skabe En rødmalet kiste til altertøjet
er nævnt 1913.9 1903 anskaffedes et skab med
lås til opbevaring af kirkens altersølv, senest 1988
udskiftet med en stålboks bag alteret.9
Pengeblok, nyere. Ved våbenhusindgangen på
sydvæggen er ophængt firkantet blok af fyr med
spejlfyldinger på siderne, svarende til stolestader
ne, og pengerille foroven. Mørkebrun staffering.
Dørfløjene i kirkens hovedindgang og imellem
våbenhus og skib er begge fra 2003.
†Pulpitur. 1709 lod Mogens Schou til Vejbjerg
gård over sin begravelse i tårnet udføre et pulpi

Fig. 34. Kirkeskib, 1971, »Haabet af Oddesund« (s.
1209). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Votivschiff,
1971, »Die Hoffnung von Oddesund«.

tur, der ‘med sin staffering er kirken til prydelse’.14
Som anført 1812 fandtes tidligere stolestader her;
disse var dog fjernet på daværende tidspunkt.23 At
dømme bl.a. efter fig. 8 og opstillingen af orglet
o. 1916 (jf. ndf.) var pulpituret placeret i skibets
vestende og udformet, ikke som et hævet galleri,
men som en lukket stol på gulvet med to rum,
flankerende indgangen. De enkelte aflukker var
mod skibet skærmet med vinduer, mens selve fa
cadevæggen havde pilasterudsmykning under en
profilgesims. Fjernet ved restaureringen 1954.
Orgel (jf. fig. 16), 1984, med 10 stemmer, to ma
nualer og pedal, bygget af Bruno Christensen &
Sønner,Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Rør
fløjte 8', Principal 4', Blokfløjte 2', Mixtur 2-3 kor.
Svelleværk: Gedakt 8', Fugara 8', Koppelfløjte 4',
Principal 2', Sesquialter 2 kor; tremulant. Pedal:
Subbas 16'. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Facaden
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har hvidlig staffering med gyldent bølgeformet
ornamentik over piberne. I tårnrummet.
†Orgel, o. 1916,9 med tre stemmer, oktavkop
pel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri
ved M. Sørensen.44 Synet anbefalede orglets an
skaffelse 1915 og foreslog en placering på vest
pulpituret.9
*Orgel, 1955, med fire stemmer, bygget af Th.
Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Ge
dakt 8', Principal 4', Gemshorn 2', Oktav 1'. Siden
1985 i Vile Kirke (Harre Hrd., Viborg Amt).45 I
tårnrummet.
Salmenummertavler (jf. fig. 36), nyere, ophængt
på triumfvæggen i nord og på skibets sydvæg. De
enkle, sortmalede tavler har hvidmalede metaltal
til ophæng og hvide påskrifter i antikva. †Salmenummertavler med løse tal anskaffedes 1901,9
antagelig identisk med de eksemplarer, der ses
fig. 40. Tavlerne havde udskåren ramme i mid
delalderstil med rosetprydet midtdekoration og
småspir.
Præsterækketavle, 1936,9 med påskrift i antikva
i sort og rødt på lys grøn grund; enkel profil
ramme i mørk olivengrønt og mørkerødt. Tavlen
er placeret på nordvæggen i kirkens vestende. En
ældre †tavle, nævnt 1880 (Uldall 1880), sås på ski
bets vestvæg, syd for tårnarkaden.
Et †maleri, forestillende Kristus, ophængtes i
kirken 1885.9
Belysning. Kirken har to lysekroner, begge i ski
bet (jf. fig. 16, 36). 1) O. 1850, skænket af ana
tomen, professor, dr.med. Ib Ibsen (†1862), bar
nefødt i sognet, til minde om hans far, Peder Ib
sen (†1848), og søn, Carl Ludvig Theodor Ibsen
(†1849). Kronen har 2×6 arme, hvorimellem
prydarme, og due som topfigur; giverindskrift i
fordybet antikva på hængekuglens nedre del; på
den øvre del er dekoration af Æskulapstave:
»Givet til Humlum Sogns Beboere af Ib: Ibsen Pro
fessor i det/ Lægevidenskabelige Facultet ved Kiö
benhavns Universitet, som et/ Minde om hans Fader,
Peder Ibsen, der i henved et halvt Aarhundrede/ bo
ede paa Breinholt hvor han döde d:28 October 1848,
og om hans Sön/ Carl Ludvig Theodor Ibsen, der i
Fædrelandets Tjeneste, under/ Udövelsen af sit Kald
som Læge, og Opfyldelsen af sine/ Pligter mod liden
de Medmennesker, offrede/ Livet ved Ekernförde d: 5
April 1849.«
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Fig. 35. Klokke, 1300-tallet (s. 1209). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Glocke, 14. Jahrhundert.

Østligst i skibet. 2) 1939, med 2×6 arme og hæn
gekugle med årstal og påskrift i fordybede versa
ler: »1939. Alt af Naade«. I skibets vestende. Seks
trearmede og syv toarmede lampetter, alle nyere,
er placeret i kor, skib og tårn.
Kirkeskib (fig. 34), »Haabet af Oddesund«, byg
get 1971 af Ivar Sørensen. Den 111 cm lange
jagt, der er en model af »Erna af Marstal« fra
1856, er sort og grøn over vandspejlet og rustrød
under.
Begravelsesudstyr. En †ligbåre er tidligst nævnt
1686. 1699 indkøbtes træ til en ny.14
Klokker. 1) (Fig. 35), 1300-tallet (jf. Uldall,
Kirkeklokker 33). Den enkle klokke, der har
tværmålet ca. 75 cm, har på legemets øvre del
mellem rammelinjer et skriftbånd, hvori er ind
præget enkelte bogstavlignende tegn, nogle
bølgeformede linjer og muligvis et træ, en lod
ret stav med to par sidegrene, en figur, der har
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Fig. 36. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen Ost.

været tolket som et støbermærke;46 endvidere
ses et enkelt profilbånd over slagringen. Repa
rationer af klokke og klokkestol er nævnt 1699,
da bl.a. akslen udskiftedes,47 og 1808.27 Istand
sat af Aug. Nielsen, Thubalka, Vejle, 1970. Op
hængt ved denne lejlighed i ny slyngebom af eg.9
I nordre glamhul. 2) 1994, med tværmålet 99
cm. Støbt i Holland af firmaet Eijsbouts, som
angivet med reliefversaler foroven på klokke
legemet. Indskriften indrammes af figurfriser,
hhv. med Kongernes tilbedelse og med stående
og siddende, tilsyneladende tilbedende figurer.
Endvidere læses på legemet en femlinjet ver
salindskrift i relief, forfattet af biskop Georg S.
Geil,Viborg:
»Derfor lod man mig støbe
Derfor lod man dig døbe:
At vore stemmer siden
Skal prise Gud i tiden
Til evighedens lyse dag.«

I slyngebom i samtidig klokkestol af eg.

gravminder
Gravsten. 1) (Fig. 37), 1750-75 (o. 1764(?)), over
ukendt (muligvis Peder Jensen).48
Af rødlig sandsten, 178,5×116 cm. Indskrift i
kursiv, hhv. fordybet (hovedfelt) og relief (top
felt). Den store skriftsten har ovalt skriftfelt med
personoplysninger, der næsten er borteroderet.
Dog anes »..64«, vel for 1764, muligvis dødsåret
for den omtalte. Herover felt med formanende
appel til beskueren (»Vandrings Mand stat…«).
Teksten indrammes af bladværk; i hjørnerne
evangelistmedaljoner, foroven tv. og th. Mattæus
og Markus, forneden Lukas og Johannes; imellem
sidstnævnte forkrænkelighedssymbolerne, vinget
timeglas og kranium over korslagte knogler. Ind
muret på våbenhusets sydside.
2) O. 1781, over Niels Jensen Ballebye, *i Ba
ling i Toring (Balleby i Tørring Sogn), g.m. Met
te Olufsdatter (Dahl) fra Wadskiergaard (Vad
skærsgård, Tørring Sogn) i 20 år, ejer af Strand
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bygård i 17 år, (†1767); hustruen (†1791) var 2o
g.m. Søren Hansen i 12 år; sidstnævnte var født i
Holstebro og afgik ved døden på Strandbjerggård
(1781).
	Lys, kalksten, 186×125 cm. Gravstenen, hvis
overflade er stærkt eroderet, har indskrift med
fordybede versaler, heraf enkelte kursiverede. Efter
personalia læses formanende indskrift. I hjørnene
dydefigurer, øverst tv. og th. Troen og Håbet, for
neden antagelig Kærligheden (med en flamme)
og Retfærdigheden (med sværd og vægt). På vå
benhusets vestside.
3) (Fig. 38), o. 1786, over Jørgen Billeskov (Bil
leschou) til Vejbjerggård, *10. maj 1710 i Eng
om (Engum) Præstegård, 1741 g.m. Dorethe
Margrethe Maylund, *3. juli 1716 på Nørkiær

Fig. 38. Gravsten, o. 1786, over Jørgen Billeschou til
Vejbjerggård (†1776) og Dorethe Margrethe Maylund
(†1786) (s. 2111). Foto Arnold Mikkelsen 2009. –
Grabstein, um 1786, für Jørgen Billeschou in Vejbjerggård
(†1776) und Dorethe Margrethe Maylund (†1786 ) .

Fig. 37. Gravsten, o. 1750-75, over ubekendt, (s. 1210 ).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Grabstein, um 1750-75,
für Unbekannten.

(Nørkjær); i ægteskabet var fem sønner og ni
døtre, hvoraf en søn og seks døtre dog afgik ved
døden før forældrene. Jørgen Billeschou døde 4.
feb. 1776 på Vejbjerggård, efterfulgt af hustruen,
†17. maj 1786, idet hun »sammesteds gik ud af
Tiiden (…) for i Foreening med sin salige Herre
at modtage den Naadeløn, som de sande Troende
har at forvente paa hiin Dag«.
	Indskriftsten af hvidlig kalksten, 124×81 cm,
med tekst i reliefversaler. I hjørnerne kerubhove
der, mens skriftfeltet foroven og forneden smyk
kes af forkrænkelighedssymboler, timeglas og kra
nium over korslagte knogler. Stenen blev 1856
udtaget fra tårnets sydside og indmuret i sin nu
værende placering i den tilmurede dør på kirkens
nordside.20
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Fig. 39. Begravelses- eller lyseskjolde, 1918, over Niels
Poulsen Jepsen (†1918) (s. 1212). Foto Arnold Mik
kelsen 2009. – Begräbnis- oder Leuchterschilde, 1918, für
Niels Poulsen Jepsen (†1918).

†Murede begravelser. 1876 blev påvist en grav
krypt under stolestaderne for ejerne af Strand
bjerggård. Heri fandtes en kiste med tilhørende
†kisteplade af bly for Berte Kaas, *1637, †på
Strandbjerggård 13. nov. 1707 eller 1709, første
hustru af Jacob Iversen Krabbe († 1727). Endvi
dere fandtes en muret begravelse i tårnrummet
for Mogens Schou til Vejbjerggård, jf. †pulpitur.
Begravelsesskjolde (lyseskjolde). På kirkens loft
er henlagt et større antal begravelsesskjolde fra
de første årtier af 1900-tallet.49 Skjoldene, hvis
dimensioner veksler mellem ca. 31-34,5 cm i
højden og 23-24 cm i bredden, er alle af jern
blik, enten af skjoldform eller tværoval, uregel
mæssigt formet kontur, alle med korsdekoration
foroven, sort staffering og indskrift i hvidlig
fraktur og skriveskrift; skjoldene har parvist væ
ret opsat på alterstagerne ved de omtalte perso
ners bisættelse, jf. fig. 40.50 Tilsvarende *skjolde,
til dels pendanter til de nævnte, findes siden
1956 i Nationalmuseet (nr. 4, 5 og 8), jf. bl.a.
eksempler i Nørre Nissum, Tørring (s. 697) og
Resen (s. 1171).
1) 1903, over (…) Lisa (…) Kirstine (H)ansen,
*13. sept. 1823, †14. nov. 1903. 2) 1905, over
Mariane Paulsen, Pallisgaard, *i Struer 25. jan.
1816, †25. jan. 1905. 3) 1905, over graver Ofver

sen, Pallisgaard, *2. okt, 1868, †15. marts 1905.
*4) 1906, over Maren Vognsgaard, *20. april
1842, †12. febr. 1906. Nationalmuseet (inv.nr.
3713/1956). 5) 1909, over Ane Margrethe Toft
rum, *26. sept. 1882 i O. Breddalsgaard (Bredals
gård), †16. febr. 1909 i V. Toftum. *Pendant i Na
tionalmuseet (inv.nr. 3714/1956). 6) 1913, over
Chr. Dahl Christensen, Sønderlund, *6. marts
1863, †19. aug. 1913. Begge skjolde er bevaret.
7) 1913, over Elise Kyllesbæk, *16. marts 1825,
†9. sept. 1913. Begge skjolde er bevaret. 8) 1914,
over Karen Østergaard, Hedegaard, *1. nov. 1830,
†2. marts 1914. Pendant i Nationalmuseet (inv.nr.
3712/1956). 9) 1915, over Kirsten Kirkeby, *17.
april 1819, †21. marts 1915. 10) 1917, over Peder
Jensen Bramstrup, *12. juni 1838, †3. juli 1917.
11) (Fig. 39), 1918, over Niels Poulsen Jepsen, *4.
jan. 1843, †5. nov. 1918. Begge skjolde er bevaret.
12) Over ukendt. Både datering og navn er bort
eroderet.
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors, o. 1875, over
gårdmand Jens Johan Rasmussen af Storelund,
*1795, †22. dec. 1866, og hustruen, Christence
Albrethsdatter, *1795, †14. juni 1875. Korset, der
måler 112×76,5 cm, er udformet som et kløver
bladskors med tilspidsede blade, hvori mindre
bladornament.51 Korset er fæstnet til en gen
brugt gravsten, o. 1750, over ukendt; lys sandsten,
192×127,5 cm, med ulæseligt skriftfelt; i topfeltet
er Kristi Opstandelse, i hjørnerne cirkelmedaljo
ner med evangelistsymboler og nederst korslagte
knogler med kranium. På venstre del af stenen er
sekundært udsparet et, nu forsvundet, felt, for
mentlig til en indskrifttavle. På kirkegårdens syd
vestlige del.
På rundhøjen øst for koret findes et gravsted
for familien Møller på Vejbjerggård, som angivet
på indskrifttavle af sandsten, indsat i en lav tegl
mur, foran hvilken er opsat i alt 13 monumenter,
heraf otte grottesten. Ældst blandt disse er monu
menterne over de ældste medlemmer af familien
Møller på Vejbjerggård, løjtnant Thomas Chri
stian Møller, *13. april 1787, †2. marts 1854, og
hustru, Lucie, født Krarup, *15. aug. 1797, †11.
jan. 1862; endvidere over sidstnævntes mor, Kier
stine Krarup, født Thomsen, *12. april 1767, †10.
okt. 1854 på Vejbjerggård.
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Fig. 40. Interiør mod øst. Foto KglBibl. – Inneres gegen Ost.

kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1984- (Synsprot.); diverse
dokumenter.
Struer Museum. Synsprotokol 1927-83 (Synsprot.); indberetning ved Elmer W. Fabech, Ølgod 1994
og 1996 (krucifiks).
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Humlum Kirkes rgsk.,
1683-1710 (C-KRB-209); Menighedsrådsarkiver. Hum
lum Kirke. Kirkeprotokol 1862-1926 (M 19206, Synsprot.); Viborg Landstings skøde- og panteprot. 25. juni
1794 (B 24-712); Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og
panteprot. 11. maj 1842 (B 77a-SP12).
RA. DaKanc. D 19-3. Indlæg til sjællandske registre,
1699-1771 (indb. 16. juni 1700).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker II, 1880, 248-49 (Uldall 1880). Indberetninger. J.
B. Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder); J.
Magnus-Petersen 1895, 1900 (altertavle); Chr. Axel
Jensen o. 1934 (fortegnelse over inventar og grav
minder, deponeret i Struer Museum); Mogens Larsen
1972 (inventar); Mogens Larsen 1983 (altertavle); E.
B. Rosing Holm 1988 (altertavle og (†)altermaleri);
Ebbe Nyborg 2000 (inventar på Struer Museum); Hu

go Johannsen, Birgitte Bøggild Johannsen og Rikke
Garfield Lagersted-Olsen 2009 (bygning, inventar og
gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM. Altertavlen ved
J. Magnus-Petersen 1895; Plan, snit og facader samt re
staureringsforslag ved Sv. Fritz 1943; plan og facader
i forbindelse med påtænkt udvidelse af våbenhus ved
Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen 1997-98 (tryk);
forslag ved menighedsrådet til udvidelse af våbenhu
set 1998 (tryk). Horsens Museum. Plan, snit og facader
i forbindelse med opførelse af våbenhus ved Viggo
Norn 1952.
Litteratur. Benny Boysen, »Herremand og menig
hed i Humlum kirke«, Struerfolk, 3, 1988, 5-15 (Boysen
1988); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Humlum kirke, Ringkøbing
amt, NNU rapportblad, Nationalmuseet 2009 (Hylleberg Eriksen 2009).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravmin
der ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog figurer
af Maria og Johannes ved Ebbe Nyborg og orgler ved
Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam
Gebauer. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø. Re
daktionen afsluttet januar 2010.

1214

SKODborg herred

1
Vitae sanctorum danorvm, M. Cl. Gertz (udg.), Kbh.
1908-12, 544; Scriptores minores historiæ danicæ medii
ævi, 1, M. Cl. Gertz (udg.), Kbh. 1917-18, 127.
2
Oldemoder 112.
3
Repert II, nr. 1392 (uvis dag 1461); nr. 4141 (uvis dag
1477); nr. 8514 (uvis dag 1497).
4
Kronens Skøder II, 343-44, 501.
5
Kronens Skøder IV, 68.
6
LAVib. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens vi
sitatsbog 1732-38 (C 4-844a).
7
LAVib. Viborg Landstings skøde- og panteprot., lyst 25.
juni 1794 (B 24-712).
8
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herreders skøde- og panteprot., lyst 11. maj 1842 (B 77a-SP12).
9
Synsprot.
10
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
11
PræsteindbWorm I, 82.
12
Christen Daell, »Humlum stationsby«, HaÅrb 1947,
87-106.
13
Ved udarbejdelsen af sognebeskrivelsen 1878 (SB38)
angives dens dimensioner som 2 m høj og 18 m bred,
jf. også skrivelse fra NM til Viborg Stiftsøvrighed af 15.
marts 1988. En oldtidshøj vest for kirkegården, »Kon
gehøj« (SB36), er bortkørt ved grusgravning, men
rummede en ring af guldtråd og blå perler.
14
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-1710 (C-KRB209).
15
1876 ønskedes en låge anbragt på søndre kirkegårds
dige; men muligvis skete det først o. 1885, da ønsket
gentoges, jf. Synsprot.
16
Et lille jernkors kroner vestlågens pyramider; tidli
gere har den sikkert haft kugler, således som det sås på
sydlågen i dens oprindelige skikkelse. En kugle skulle
1914 påsættes den midterste portpille mod øst, jf. Synsprot.
17
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4). 1867 ønskedes nordre lå
ges stolper fornyet, men formentlig er den nedlagt ef
terfølgende, og det må bero på en fejl, at den nævnes i
kirkebeskrivelsen 1913, der til gengæld ikke medtager
den søndre låge, jf. Synsprot.
18
Året forinden var der på Rysensteen købt fire plan
ker (»knapholter«) til kirkestetter, som afhentedes i
Harboøre. 1696 betalte man bl.a. Jacob Andersen ved
Struer for syv egetræer: endvidere Morten Handberig
i Lemvig for fire store egetræer og Niels Nielsen sam
mesteds for et, jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 16831710 (C-KRB-209).
19
Til sammenligning kan peges på kvaderstenskirken
i Lomborg, som ved dendrokronologisk datering af
tagværkerne kan henføres til tiden o. 1235-50 (s. 726).
20
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1855-74 (C 40-4).
21
Ifølge Løffler 1879 var skibet oprindelig helt af
kvadre, men antagelig for hovedpartens vedkommende
nedbrudt i senmiddelalderen (‘sildig-papistisk tid’) og

Fig. 41. Mestermærke for Anders Jensen Klem (s.
1200). Detalje af alterkalk, 1717. Foto Arnold Mikkel
sen 2009. – Meistermarke von Anders Jensen Klem. Detail
von Altarkelch, 1717.
genopført i marksten. Heroverfor Uldall 1880, der op
fattede kirken som en helhed, uanset materialets for
skellighed. Benny Boysen har som den første fremsat
tanken om, at det kvadersatte kor kan have fungeret
sammen med en trækirke, hvorefter markstensskibet er
tilføjet efter en længere pause, jf. Boysen 1988.
22
Sml. f.eks. Lomborg (s. 731) og Fabjerg (s. 1097). Se
endvidere Thomas Bertelsen, Danmarks senmiddelalderlige kirketårne. Studier i dansk bygningskultur 1400-1550
I, Århus Universitet 2007 (ph.d.-afhandling).
23
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
24
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
25
RA. DaKanc. D 19-3. Indlæg til sjællandske registre
1699-1771.
26
LAVib. Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
27
LAVib. Ribe bispeark. Indb. om kirke- og præste
gårdssyn 1807-10 (C 4-708).
28
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. 1826-45 (C 40-2).
29
Uldall 1880.
30
Hylleberg Eriksen 2009.
31
Indb. fra Sven Fritz 17. sept. 1943 samt fra Otto
Norn og Egmont Lind 6. aug. og 6. okt. 1954 i NM.
Korrespondanceark.
32
Alterbordspanelerne blev stafferet og forsynet med
forgyldning 1956 af Nic. Nielsen Borch, Struer, som
anført på altertavlens bagside.
33
Ordets første led kunne muligvis være en forvansk
ning af det franske »point«, der bl.a. betegner syede
kniplinger. En variation heraf var point lace, en art
kniplingsimitation, oprindelig udviklet i England, jf.

Humlum kirke

Marie Henschen (red.), Hemmets handarbetslexikon, 12,
Malmø 1991, 48-53, spec. 52.
34
Indb. ved E. B. Rosing Holm 1988; jf. også indb. ved
Mogens Larsen 1972.
35
Jf. Løffler 1879; indb. ved J. Magnus-Petersen 1895.
36
Som anført på bagsiden af alterbilledets blændram
me gennemførtes restaureringen af Chr. Christensen
Gade, jf. indb. ved Mogens Larsen 1972.
37
Imod taler Madonnaernes udmærkede kvalitet, der
er svær at forbinde med et værksted i så lille en by som
eksempelvis Holstebro. Om figurgruppen, her dog da
teret til 1300-tallet, jf. senest Sissel F. Plathe og Jens
Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler, 1, Odense
2010, 418.
38
Jf. C. Klitgaard (ved J. Søndergaard Jacobsen), »En
gammel Bryllupsvise«, HaÅrb 56, 1962, 127.
39
Boysen 1988 12. Om Peder Nygård, der 1694 blev
skibspræst på Ostindienfareren »Charlotte Amalia« og
siden virkede i nogle år som præst ved den danske me
nighed i Trankebar, jf. Klitgaard 1962 (note 38) 127-33.
40
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-1710 (C-KRB209). Om Enevold Blik og hans hustru, der 1684 bort
skødede Strandbjerggård, jf. Nielsen 1894 163. DaAdÅrb II, 1891, 38 anfører dog ingen oplysninger om
parret efter 1656.
41
Elmer W. Fabech, »Triumfkrucifikset fra Humlum
Kirke«, Fram, 1993, 159-63. Jf. også indb. fra samme
med overslag 13. febr. 1994 og 2. juli 1996 i Struer
Museum.
42
Om figuren, dog her urigtigt med formodet provi

1215

niens fra Resen Kirke, jf. senest Plathe og Bruun 2010
(note 37) 1, 419; 2, 768.
43
I forbindelse med bortsalget af kirken 1794 fra Hans
Billeschou via Christen Jensen til Oluf Nielsen Balleby
noteres det i skødet, at den lukkede stol »bliver alene
til Sælgers brug saalenge han eller familie opholder sig
paa Weiberggaard«. Jf. LAVib. Viborg Landstings skødeog panteprot. 25. juni 1794 (B 24-712).
44
M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens
1923. Orglet har opusnummer 168.
45
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
46
Nyrup, Kirkeklokker 217.
47
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1683-1710 (C-KRB209). Jf. også Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
Arbejdet udførtes af Christen Tømmermand fra Struer.
48
Peder Jensen, daværende ejer af Brejnholt, afgik net
op ved døden 1764. Det kan dog ikke af indskriftens
nuværende tilstand afgøres med sikkerhed, hvorvidt
gravstenen er sat over ham.
49
1956 registreredes skjoldene af Bjarne Stoklund, jf.
utrykt afhandling, Offerlys ved begravelser. En studie i tradition og statuskommunikation.
50
Om brugen, jf. S. Ellkier-Pedersen, »Offerlys og
mindeskjolde«, Vejle Amts Årbog 1982, 7-60. Som påvist
af Bjarne Stoklund, jf. note 49, fandt skjoldene navnlig
udbredelse i tidsrummet o. 1850-1920, idet anvendel
sen især var lokaliseret til Nordvestjylland, Sydøstjyl
land, Nordøst- og Vestslesvig samt på Bornholm.
51
Faye, Støbejernskors nr. 192.

DIE KIRCHE VON HUMLUM
Gebäude. Die Kirche, die seit 1638 als Annex von
Resen Kirke erwähnt wird, liegt markant in der
Landschaft auf einem Höhenzug westlich der
Landstraße Struer-Thisted (Abb. 15) und ist nur
von einzelnen Besitztümern sowie Pfarrhof und
Gemeindehaus umgeben (2006).
Die ältesten Teile des Gebäudes – Chor und
Schiff – unterscheiden sich von der Mehrzahl der
romanischen Gebäude in der Umgebung darin,
dass Granitquader nur für den östlichen Teil von
Chor und Schiff benutzt wurden, während der
übrige Teil des Schiffes aus rohem und gespalte
nem Feldstein besteht. Die Erklärung für diese

markanten Unterschiede scheint darin zu liegen,
dass die östlichen Teile des Steingebäudes als An
schluss an eine ursprüngliche †Holzkirche ge
baut wurden, welche erst nach einiger Zeit vom
westlichen Teil des Schiffes abgelöst wurde. Am
Quaderteil der Kirche fällt im Übrigen die ein
fache Behandlung von Sockel und Chorbogen
ins Auge. Möglicherweise wurde das Steinge
bäude erst im zweiten Teil des 13. Jahrhunderts
begonnen, zu einem Zeitpunkt, an welchem die
romanische Kultur langsam verschwand. Die Da
tierung des Schiffes mit seiner flachbogigen Tür
unter spitzbogigem Spiegel (nur im Norden be
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wahrt, doch verblendet) lässt sich schwer bestim
men; möglicherweise muss dieser Abschnitt auf
die erste Hälfte des 14. Jahrhunderts zurückge
führt werden.
Später im Mittelalter wurde der Chorraum der
Kirche mit Gewölbe versehen, eine Erneuerung,
die vermutlich auf um 1500 datiert werden muss,
da man laut Jahresringdatierung (Dendrochrono
logie) auch das Dachwerk über diesem Abschnitt
auswechselte. Der Turm wurde vermutlich auch
zu dieser Zeit errichtet. So wie die Mehrzahl der
Türme in der Umgebung verfügt er über nordsüd-gewandte Dachgiebel, deren ursprüngliche
Gestalt (vermutlich mit Pinakeln geschmückten
Kämmen) jetzt stark reduziert sind.
Der Kirche fehlte lange ein Waffenhaus, und
erst 1856 versuchte man durch die Einrichtung
eines gewölbten Turmraumes zu diesem Zweck
Abhilfe zu schaffen. 1954 wurde ein traditionel
les Waffenhaus vor der Südtür gebaut – eine An
baute, die bei einem Totalumbau 2002 verlängert
und mit Taufzimmer und Toilette versehen wur
de.
Inventar. Von der mittelalterlichen Einrichtung
sind noch verschiedene Gegenstände bewahrt.
Am ältesten davon ist das romanische Taufbec
ken, welches auffallend grob gehauen ist (Abb.
28), und die Glocke, die vermutlich im 14. Jahr
hundert gegossen wurde (Abb. 35). Aus dem
Spätmittelalter ist eine *Altartafelfigur von Maria
mit dem Kind bewahrt, vermutlich um 1400, und
Teile einer Kruzifixgruppe von um 1500 (Kru
zifix und *der Evangelist Johannes, Abb. 29-30).
Die nachreformatorische Neueinrichtung des
Kirchenraumes repräsentiert vor allem die Altar
tafel, die verwandt mit der Tafel in Engbjerg ist
und ursprünglich vermutlich als Katechismus-

oder Schriftaltartafel gestaltet war. Für deren
Herstellung stiftete der Gemeindepfarrer in den
Kirchen von Resen und Humlum, Poul Hansen
in 1600 10 Taler. Eine größere Renovierung der
Kirche wurde während der ersten Jahrzehnte des
18. Jahrhunderts unter dem Kirchenbesitzer Mo
gens Schou (†1729) zu Vejbjerggård und seiner
Gattin Maren Holmkjær durchgeführt. Reminis
zenzen an diese Renovierung sind das (†)Altar
gemälde (1709), die Altarleuchter (1709) und die
silbernen Altargeräte (1717), letztere von Anders
Jensen Klem aus Ringkøbing (Abb. 19,22,25)
gefertigt. Eine Reihe Neuanschaffungen wurden
auf Initiative des Gemeindepfarrers Peder Ny
gård und die Gemeinde vorgenommen (z.B. das
noch erhaltene Rückenkreuz des Messgewandes
von c. 1694 und *(†)Kanzel, 1709, Abb. 26, 32).
Das 19. Jahrhundert ist nur durch kleinere Ge
genstände repräsentiert, der prächtigste unter ih
nen ist der große Kronleuchter, der um 1850 von
dem Anatom, Prof. Dr. med. Ib Ibsen (†1862) zur
Erinnerung an seinen Vater und Sohn (vgl. Abb.
16, 36) gestiftet wurde. Die letzten gut 100 Jahre
waren durch eine Reihe großer Instandsetzun
gen und Erneuerungen geprägt, teils um 1900
(z.B. die Altartafel, 1900, Abb. 17; die Kanzel
(1904, Abb. 31), teils 1954 im Zuge der Restau
rierung durch Viggo Norn (u.a. Altarschranke
und Gestühl, vgl. Abb. 17, 33). Die Farben des
Kircheninneren sind seit neuestem durch die
Restaurierung von 2001-02 geprägt.
Grabmale. Neben drei teilweise erodierten Grab
steinen aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhun
derts (Abb. 37-38) hat die Kirche eine größe
re Anzahl Begräbnis- oder Leuchterschilde be
wahrt, die sehr typisch für die Umgebung von
um 1900 sind (z.B. Abb. 39).

Venø kirke
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Kirche aus Südost.

venø
skodborg herred
Venø (»Vinninghøø«) nævnes 1512 i visitatsopteg
nelserne fra Hardsyssels Provsti, hvilket vidner om,
at en kirke eller et kapel med tilhørende sogneret
tigheder allerede eksisterede på daværende tidspunkt
(jf. s. 586).1 Sognet (»Vernør Sogn«), som i juridisk
henseende hørte under Skodborg Herred,2 havde dog
næppe egen præst og anføres da også 1597 som anneks til Hjerm og Gimsing kirker (Hjerm Hrd.),3 mens
selve kirkebygningen, der regnes for landets mindste,
tidligst omtales 1638 som »en capel« eller »en lidell ki
ercke«.4 Opførelsen af den nuværende, oprindelig strå
tækte, kirke, der antagelig erstattede et ældre kapel af
træ, kan være sket i årtierne efter reformationen, sva
rende til andre nybyggerier i afsides beliggende sogne
på småøer eller lignende udkantsområder, jf. s. 1220.
En tilknytning til hovedgårdene Volstrup og Kvistrup
i Hjerm og Gimsing sogne, synes at have haft gammel
hævd.5 Ejerskabet til kirken blev dog først opnået un
der Christen de Linde til Volstrup, der i juli 1720 bød

Danmarks Kirker, Ringkøbing

på Venø Kirke ved en auktion og formentlig dermed
erhvervede kirken.6 Kirken lå under Volstrup (jf. også
dåbsfad, 1777) indtil 1832, da Øllegaard Grib, datter af
Venøs første sognepræst, Adam Frederik Grib, og enke
efter Mogens Christian Schow til Bustrup, overdrog
tienden til Jens Riis Pedersen (†1863), Sønderskov på
Venø.7 Halvdelen heraf blev dog bortsolgt, mens resten
tilhørte Jens Riis Pedersens sønnner, Peder Chr. Staun
strup Jensen, Nørreriis, og Mads Peder Jensen, Sønder
riis, indtil kirken 1911 overgik til selveje.8
	Efter forslag fra Thomas Just Jermiin, provst i Hjerm
Herred, og på Ribebiskoppen, Hans Adolph Brorsons
anbefaling blev et selvstændigt pastorat på Venø op
rettet 1749 »formedelst den sær(deles) vanskel(ige) og
farlige overfart, som endog har kostet en Præstes liv«.
Det beskedne og lidet attraktive embede, hvortil kon
gen havde kaldsret, blev lagt under Skodborg Herred
og samtidig gjort tidsbegrænset, idet præsten lovedes
forfremmelse efter seks års tro tjeneste.9
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Kirken lå tidligere sammen med præstegården
helt ensomt øst for Venø By midt på den lang
strakte ø (jf. fig. 2-3). Sommerhusbebyggelse og
beplantning med lægivende træer har op gennem
1900-tallet ændret situationen, og såvel kirken
som den nuværende præstegård (1871) ligger i
dag skjult i et plantagelignende område på en
sydover faldende skråning.
Kirkegårdens hegn og indgange. Den lille, næsten
kvadratiske kirkegård har tilsyneladende bevaret
gamle grænser, som markeres af jorddækkede,
udvendig stensatte diger. Deres vedligeholdelse
nævnes allerede i de tidligst bevarede regnska
ber som en årligt tilbagevendende post, således
1683.10 1710 betaltes for 40 læs tørv til at tække
kirkegårdsdiget med. Alligevel klagedes o. 1800
over de forfaldne kirkegårdsdiger.11
Den eneste indgang findes i vest og lukkes af
to hvidmalede tremmefløje af træ, ophængt i

en hvidkalket forhøjelse af kampestenssætnin
gen.
†Indgange. Kirkegården havde tidligere flere ind
gange, og 1808 nævnes således, at alle tre stetter
var nedfaldne.12 Den tidligste omtale af disse fod
gængerlåger er fra 1689, da man købte tømmer
på Salling, herunder egebrædder, som benyttedes
til at ‘klæde stetterne med’.10Arbejdet udførtes af
en tømrer fra Gimsing og omfattede bl.a. et hvir
velkors. 1699 fik en tømrer fem dages løn for at
‘hugge’ den søndre stette med nyindkøbt egetøm
mer. Endnu ved kirkens beskrivelse 1862 fandtes
hovedindgangen, ‘ligporten’, i syd, mens der her
udover var en låge i vest mod præstegården.8 Efter
opførelsen af våbenhuset 1863 sløjfedes porten i
sydhegnet, og man nøjedes med én indgang i vest
ud for indgangen til det nye våbenhus.13
	Et †klokkehus nævnes 1694, da en tømrer
udførte reparationer på det i fem dage.10 1697

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 målt 1817 af Boesen og omtegnet 1867. Tegnet 1999 af Anna Brinch Thorsen. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Kirke og præstegård, set fra sydøst. Foto o. 1880. – Kirche und Pfarrhaus, aus Südosten.

oplagde man fyrrebrædder på det. Alligevel sy
nes man 1703 at have fornyet det. En tømrer fra
‘Thyland’, som blev hentet og sejlet tilbage af to
karle, arbejdede 14 dage på klokkehuset. Tøm
meret, som købtes i Holstebro, omfattede fire
egestolper (‘ben’) af 10 alens længde (6,3 m), en
løsholt på 5½ alen (3,4 m), tre fyrrebrædder til
tækning samt et fyrretræ til spær, to lægter og
nagler af egetræ. 1720 krævede dets tagkonstruk
tion atter istandsættelser.
	Nord for kirkegården er anlagt en parkerings
plads, og her er o. 1984 opført et ligkapel (arkitekt
Møller Nielsen, Struer),14 som også rummer toi
let og redskabsrum. Bygningen, der står i blank
mur, er teglhængt og af røde, håndstrøgne mur
sten.
	Kirkediget hegnes indvendig af træer, fortrins
vis birk.Tidligere var der ingen beplantning; men
1897 opsattes et pigtrådshegn på hovedparten af
diget for at holde fårene ude.8 Senere plantedes
fyrretræer, men da de truede med at ødelægge
diget, fjernedes de 1933.13

bygning
Kirken er Danmarks mindste og består af et simpelt
langhus, som er opført i 1500-tallet, men i øvrigt sav
ner nærmere daterende enkeltheder. Det er opført i to
omgange, og muligvis for den østligste dels vedkom
mende i tilslutning til et ældre †kapel, der kan have
været af træ. Et våbenhus ved vestgavlen er tilbygget
1863. Orienteringen er omtrent solret.

Den simple langhuskirke, som kun har vinduer på
sydsiden, hvor døren også fandtes tidligere, måler
udvendig ca. 12×6,3 m og kan således indskrives
i to kvadrater. Materialet er marksten, suppleret
med tegl til hjørner og muråbninger.
Byggeriets etaper. Sylden, som for langsidernes
østre seks meter springer markant frem, angiver
et første afsnit, der har været kvadratisk i plan og
efter alt at dømme er opført i tilknytning til et
†kapel? af træ. En teglmuret bane over den vest
ligste af de fremspringende syldsten (jf. fig. 1) må
repræsentere dette afsnits oprindelige vesthjørner,
der i lighed med langhusets øvrige hjørner er sat
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Fig. 4. Tværsnit set mod øst. 1:150. Målt og tegnet af
Peter Duun 1999. – Querschnitt gegen Ost.

af store teglsten. Der har været et enkelt kurve
hanksbuet vindue mod syd, som udvendig er fal
set, indvendig smiget og afdækket med brædder,
der tillige tjener som fodrem for loftsbjælkerne
på dette sted (jf. fig. 4 og 9).
Det er uvist, hvor længe det østre afsnit har
stået alene sammen med det formodede træka
pel. Der behøver ikke at være gået mange år, og
antagelig har det hele tiden været meningen at
forlænge det påbegyndte stenbyggeri i samme
materiale. Langhusets vestre del adskiller sig i øv
rigt fra den østre ved sin mindre fremspringende
syld, ligesom de benyttede sten, der også omfatter
enkelte kvaderhuggede, generelt er større og lagt
i mere uordentlige skifter. Vestafsnittets sydside
havde oprindelig ligeledes kun et vindue, kurve
hanksbuet som det østre, men uden udvendig fals
og plankedække over indersidens smigede van
ger. Vest herfor indsattes langhusets eneste †dør,
som tilmuredes 1863, men hvis fladbuede stik er
synligt i det ydre.

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Peter Duun 1999, suppleret
og tegnet 2010 af Hugo Johannsen. – Grundriss.

Både den østre og vestre taggavl er bevaret. I den
østre er sekundært brudt en åbning, hvorigen
nem der via en stige er opgang til loftsrummet.
Den firkantede fløj sidder under et fladbuet stik,
der er indmuret i den råt brudte åbning. Lugen
skal være indmuret 1879, da den hidtil benyttede
stige til en loftslem inde i langhuset fjernedes.13 I
den vestre taggavl er et rundbuet glamhul, hvori
klokken er ophængt. Da kirken endnu i begyn
delsen af 1700-tallet havde en klokkestapel, er
det nuværende arrangement formentlig yngre.
Datering. Langhuskirken er opført i løbet af
1500-tallet (jf. kalkmalerier) og repræsenterer en
type, der også kendes fra andre af de kirker, som
opførtes efter reformationen på flere småøer og
halvøer, men intetsteds dog i så diminutive di
mensioner.15
Tilføjelser og vedligeholdelse. Det lille våbenhus ved
vestgavlen er opført 1863.8 Materialet er mursten
i normalformat, og den firkantede indgangsdør i
vestgavlen, flankeres af to små vinduer.Taget, hvis
gavlspær flugter med facaden, er hængt med røde
vingetegl.
	I forbindelse med opførelsen af våbenhuset blev
den hidtidige syddør blændet, og i stedet er vest
herfor indmuret et fladbuet vindue helt op mod
gavlen.16 Den seneste større istandsættelse, som
gennemførtes 1991-92 i henhold til projekt ved
firmaet Arkitekterne (Olaf Brusch, Johan Due
lund og Ib Lydholm),Thisted, angik hovedsagelig
det historiske inventar foruden vægge og lofter.
Et radikalt forlag til hovedistandsættelse (idéoplæg
2007 ved arkitekterne Bonde og Ljungar, Ejby)
omfattende både kirke, kirkegård og omgivelser
ne med nyt sognehus ved præstegården er under
planlægning, men endnu ikke gennemført.14
Gulve. Koret, som er ét trin hævet, har ferni
seret bræddegulv i lighed med stolestaderne. I
midtergangen er der røde teglsten på fladen, lagt
i kvadratmønster med fuge; i våbenhuset teglfli
ser på fladen uden fuge. Gulvene skal senest være
fornyet 1940.8 – †Gulve. Ved kirkesynet o. 1780
siges gulvene at være ujævne og belagt med kam
pesten.11 1839 var gulvene i stolestaderne fortsat
af kampesten og ønskedes derfor omlagt, enten
med brædder eller kantstillede mursten.17 1862
lå der røde mursten i koret og midtergangen,
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Fig. 6. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Kirche aus Südwest.

mens stolestaderne havde bræddegulv, men alle
rede året efter ønskedes korets gulv ændret til et
bræddegulv, hvorefter situationen har svaret til de
nuværende forhold.8
Tagværkerne er af fyr med et lag hanebånd og
spærstivere. Langhusets nuværende tagværk skal
være lagt op 1910,13 mens våbenhusets antagelig
går tilbage til opførelsen 1863.
Tagbeklædning. Både langhuset og våbenhuset
har røde vingetegl. – †Tagbeklædning. Ved omta
len 1638 (se s. 1217) siges kirken at være stråtækket (tækket med langhalm);18 men 1686 lagde en
murermester tagsten på kirkens østre ende. Af ma
terialerne havde ‘major Grubbe’ (d.e. oberstløjt
nant Gabriel G.) på Gudumkloster 1684 foræret
kirken 200 brugte tagsten, og året efter betalte
kirken for 300 tagsten samt diverse materialer til
tagværket.10 I de følgende år nævnes vedligehold
else af tegltaget flere gange.
Opvarmning. O. 1950 fik kirken indlagt elek
tricitet, og opvarmningen ændredes til elektrisk
betjente plade- og rørovne.8 Tidligere havde kir
ken været opvarmet af en †kakkelovn, som var

opsat 1896 i langhusets nordvestre hjørne samti
dig med opførelse af en skorsten.
	Kirken omgives af et pikstensbrolagt fortov. Det
nævnes 1860, da det indskærpedes, at man skulle
holde det vel renset.32
kalkmalerier
I forbindelse med kirkens istandsættelse 1991 af
dækkede konservatorerne Mogens og Karsten V.
Larsen på nordvæggen flere lag kalkmalerier, af
hvilke kun de to af udsmykningens vestlige del
bevaredes og suppleredes, mens fragmenterne på
den østlige del atter tildækkedes efter konserve
ring. På langhusets sydvæg fandtes ingen farve
spor.
O. 1600 har man på nordvæggen malet en ræk
ke stolegavle (jf. s. 1222), af hvilke de fire vest
ligste blev bevaret (fig. 7), mens to på den øst
lige del er overkalket (se ndf.). Gavlene og det
tilhørende vægpanel er malet med cinnoberrød
farve, mens konturer, profiler og andre detaljer
er opstreget med sort. Gavlene er af en karakte
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Fig. 7. Stolegavle malet på nordvæggen o. 1600 og 1686 suppleret med initialer for kvindelige kirkegængere (s.
1222). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Gestühlgiebel um 1600 an die Nordwand gemalt und 1686 mit Initialen weiblicher
Kirchgänger ergänzt.

ristisk renæssancetype (jf. f.eks. Flynder s. 909)
med stejle trekantede gavlkroner, indrammet af
spir, hvis kugleled sås at være indridset i kalken
med passer. Maleren har omhyggeligt redegjort
for arkitektoniske detaljer (æggestav, tandsnit og
profiler) og fyldingernes ornamenter. En karak
teristisk detalje er de blomster, som er fastgjort
til gavlene – en hentydning til traditionen for at
udsmykke eller ‘maje’ kirken.
Mellem gavlene over vægpanelet ses årstallet
»1686« og fragmenter af ejerinitialer (versaler)
for de kvinder, som havde deres pladser her i
nordrækken. De delvis bevarede initialer, som er
malet i flere omgange (jf. årstallet) har alle »D«
for D(atter) som sidste bogstav – et bogstav, som
mærkværdigvis er blevet spejlvendt ved en se
kundær opmaling. Mellem de to østlige gavle ses
nu »(S) I D« over »M M D« og årstallet.19 Herfter
følger mod vest: »D« fra to over hinanden malede
initialer, og mellem de to vestligste gavle »(A) N
N (O)(?))« over årstallet.

De malede stolegavle har utvivlsomt dannet en
dekorativ afslutning for kirkens bænke, som man
af økonomiske og muligvis tillige pladsmæssige
grunde ikke har ladet udføre.20 Rester af lignen
de kalkmalede stolegavle på nordvæggen er også
påvist i andre nordvestjyske kirker, bl.a. Hover
(Hind Hrd.) og Skarrild (Hammerum Hrd.).21
De skyldes formentlig samme maler, hvilket er
særlig tydeligt for Skarrilds vedkommende.
†Kalkmalerier. 1) O. 1575(?). Rester af et Jesu
monogram (jf. fig. 8), malet med sort, rødbrunt
og hvidt, konstateredes østligt på nordvæggen,
hvor det lå på et kalklag, som var ældre end sto
legavlenes.
2) O. 1600. På nordvæggens østlige del afdæk
kedes 1991 tre gavle af den ovenfor beskrevne
type (jf. fig. 8), blot højere end de vestlige (185
cm mod 164 cm) og i indberetningen derfor ka
rakteriseret som ‘herskabsstole’(?). Af ejerinitialer
påvistes her de vel også sekundære »... L D« over
årstallet »1(6)84«.
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inventar
Oversigt. Den ældste inventargenstand udgøres af den
romanske døbefont, der hører til områdets vanlige bæ
gerbladstype. I betragtning af kirkens formentlig re
lativt sene datering (s. 1220) er denne dog antagelig
hidført fra en anden lokalitet. Derimod kan *messe
hagelens applikerede krucifiksgruppe og alterstagerne,
der i hvert fald for den førstnævntes vedkommende
og måske også i sidste tilfælde stammer fra senmiddel
alderen, principielt fra første færd have hørt til inven
tarbeholdningen.
Anskaffelsen af kirkens hovedinventarstykker, al
tertavlen, hvoraf dog kun sidefløjene er bevaret, og
prædikestolen tilhører 1600-tallets første halvdel. Fra
samme tid, 1636, er klokken, et værk af støberen Knud
Olsen. 1700 fik kirken nyt altersølv, skænket af den
daværende sognepræst, Mads Hessel og hustruen, Mar
grete Reenberg; kalkens bæger blev dog omstøbt 1846
af kirkeejeren, Jens Riis Pedersen. Et tidligere ejerpar
major L. W. Høeg til Kvistrup og Hedevig Cathrine
Zytphen forærede 1777 et dåbsfad af kobber.
	I løbet af 1800-tallet blev kirkens indre nyudsty
ret, tidligst med en opmaling af altertavlen 1845 (jf.
(†)sidefløje), og siden, i århundredets sidste årtier med
nye stolestader (1880), en helt ny alterudsmykning
(1882) og en alterskranke (1882). Fra de seneste 100
år stammer bl.a. kirkens krucifiks (1909), syvstagen
(1939), orglet (1977) og dåbskanden (2003).
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet er far
vemæssigt præget af en hovedrestaurering, 1991-92, til

Fig. 8. Eftermiddelalderlige †kalkmalerier, afdækket
på nordvæggen 1991 (s. 1222). Foto Mogens og Kar
sten Larsen 1991. – Nachmittelalterliche †Wandmalereien
1991 an der Nordwand enthüllt.
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dels udført som en renovering af den inventaristand
sættelse, der 1964 gennemførtes af Ernst Trier,Vallekil
de, idet dog alterskranken og stolestaderne 1977 blev
opmalet i forbindelse med orglets fornyelse. Et projekt
til en gennemgribende renovering, bl.a. af kirkens hi
storiske inventar, er under overvejelse (2010).
Ældre istandsættelser er kun sparsomt oplyst i de
ældre regnskaber. Dog blev kirkens armod og slette til
stand særligt fremhævet 1686-87;10 endnu 100 år efter,
1791-92, var tilstanden åbenbart stadig problematisk,11
hvilket dog 1809 afløses af et mere tilfredsstillende
skudsmål.22 1845 nymaledes altertavle, alterskranke og
prædikestol, måske med den blå-hvide staffering, der
tidligere fandtes på den sidstnævnte; også stolestaderne
stod endnu o. 1862 i mørk perlefarve, der dog efter
1880 afløstes af en egetræsstaffering, formentlig den
‘meget dystre farve’, som endnu frem til restaureringen
1964 prægede rummet.23

Alterbord, en nyere rammekonstruktion af fyrre
træ,24 er placeret umiddelbart op til østvæggen og
måler 94 cm i højden, 150×74 cm i længde og
bredde. Moderne antependium af lysegråt hørlær
red med broderet gyldent cirkelkors. Tilhørende
alterdug af hvidt lærred med okkergult og sort
broderi af Den gode Hyrde, med tilhørende ind
skrift (Sl. 23,1-2) i middelalderprægede majusk
ler. †Alterklæde, omtalt 1683 som ‘uldent og bro
get’.10 Nyanskaffelser er nævnt 171025 og 1823.26
En beklædning af rødt silkefløjl, dog betegnet
som temmelig falmet og slidt, nævnt o. 1862, er
stattedes siden af en yngre, omtalt 1915, antagelig
identisk med det på fig. 21 gengivne, smykket
med kors af guldgaloner.8
Alterprydelse (jf. fig. 9), 1882, udformet som et
indrammet maleri af Jesus hos Martha og Maria,
skænket af kirkens menighed og udført af Anker
Lund som en kopi af Anton Dorphs altermaleri
fra 1874 (dog uden dennes halvrunde øvre afslut
ning) i København Skt. Stephans Kirke.13 Male
riet, der er udført i olie på lærred, 108×82 cm, er
indsat i en enkel ramme, stafferet i lysegråt, blåt
og teglrødt med spredt forgyldning. På fodstykket
står med sorte versaler: »Et er fornødent«, jf. Luk.
10,42. 1893 repareredes rammen omkring bille
det;8 den oprindelige egetræsstaffering blev 1930
gråmalet.8 Senere restaureringer, herunder nystaf
fering af rammen, gennemførtes 1963 og 1993.
(†)Altertavle, antagelig o. 1600, med senere staf
fering. Tavlen har været udformet som en tidlig
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luthersk fløjaltertavle med storstykke og tilhøren
de sidefløje samt halvcirkulært topstykke, alle dele
indrammet af ‘udskårne forsikringer’.24 Heraf er
endnu bevaret sidefløjene (fig. 10a-b), nu ophængt
på sydvæggen; begge har inden for en udskåret
ramme i lavt relief med enkle bladornamenter
bemalede felter, 121×51 cm (lysmål), med en ud
smykning, antagelig fra nystafferingen 1845, gan
ske svarende til den samtidige †udsmykning af
altertavlen i Nees Kirke (s. 1002-04). Rammeor
namenterne står forgyldt på teglrød bund, mens
profillisterne er hhv. gyldne, grønne og hvide. De
to sidefelter viser enkle kristne allegorier,27 pla
ceret på podier under et ophængt draperi og på
en stærkt blå farve; under motiverne er forkla
rende indskrifter i gullig kursiv (enkelte ord dog
i antikva) på sort bund. Felterne gengiver hhv.
Lovens Tavler over skriftstedet: »Loven er given
ved Moses(.) Joh. 1 17« og et brændende lys i
en stage over »Naaden og Sandheden er bleven
wed Jesum Christum(.) Joh. 1.17«. At dømme ef

ter Nees-altertavlen var felterne placeret hhv. på
den nordre og den søndre fløj. †Topfeltet, der viste
Tro, Håb og Kærlighed, ‘symbolsk fremstillet’,24
har sandsynligvis som i Nees haft en kalk med
korslagt kors og anker. I †storfeltet var et maleri
af Nadveren, hvorunder et skriftsted: »Maa hvert
Menneske prøve sig selv, og saaledes æde han af
Brødet og drikke af Kalken (1 Kor. 11,28)«. Figu
rerne i storfeltet, der sammen med tavlens øvrige
malerier o. 1862 berømmedes som ‘intet mindre
end kunstværker’, blev dog mere kritisk karak
teriseret af Løffler (Løffler 1879) som »fuldstæn
dige Karikaturer«. Storfeltet blev 1939 overført til
Struer Museum,8 men er siden kasseret.28
Altertavlens anskaffelse og oprindelige ud
formning, herunder den oprindelige staffering
af de bevarede sidefløje, er ikke nærmere belyst.
1710 repareredes og ‘udstafferes’ tavlen,10 lige
som en nystaffering gennemførtes 1845.17 Må
ske hidrører i det mindste side- og topfelternes
bemaling fra dette tidspunkt, jf. den samtidige

Fig. 9. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen Ost.
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Fig. 10a-b. Sidefløje fra †altertavle, o. 1600, med Lovens Tavler og et brændende lys
i en stage som hentydning til Nåden og Sandheden ved Jesus Kristus (s. 1224). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – a-b Seitenflügel von †Altarbild, um 1600, mit den Gesetzestafeln und einer brennenden Kerze in einem Leuchter als Hinweis auf die Gnade und die
Wahrheit in Jesus Christus.

staffering af altertavlen i Nees (s. 1002-03). Ved
opsætningen 1882 af den nuværende altertavle
blev de kasserede dele lagt op på kirkens loft,
hvor de dog 1933 omtaltes som ‘stærkt medtaget
af ælde’.13 Som nævnt ovf. placeredes sidefløjene
1939 i kirken, hvor de istandsattes af Chr. Gade,
Humlum,8 mens storfeltet overførtes til Struer
Museum. 1993 gennemførtes en overfladerens
ning af sidefelternes malerier ved E. B. Rosing
Holm.
Altersølv (fig. 11), skænket 1700 af sognepræst
Mads Hessel (†1700) og hans hustru, Margrete
Reenberg;10 heraf er kalken (antagelig kun bæge
ret) omstøbt 1846 på initiativ af den daværende
kirkeejer, Jens Riis Pedersen. Den 17 cm høje
kalk med tværmålet 9,8 cm har lav, sekstunget
fod, indknebet, profileret skaftled med pærefor

Danmarks Kirker, Ringkøbing

met knop og glat bæger. Ved mundingsranden
er to indgraverede giverindskrifter med skrive
skrift, nederst: »Anno 1700 Haver Hr Mads Hes
sel og Margrete Reenberg Foræret denne Kalk
og Disk til Wenöe Kierke« og herover: »Bekostet
omgjordt Anno 1846 af Jens Riis Kierkeeier til
Wenøe Kierke«; endvidere ejernavn, »Venø Kir
ke«, indgraveret i versaler mellem tremulérstik.
På den vandrette standkant ses mestermærket:
»IW«, antagelig for Jens Weilgaard (1785-1863),
Holstebro (jf. Bøje, II, nr. 6723-24); under foden
står med fordybede versaler vægtangivelsen: »Er
tilsam(m)en 24 lod«. Kalkens bæger blev som
nævnt omstøbt 1846.29 Den tilhørende disk er 14
cm i tværmål og har cirkelkors på fanen. Under
bund er ejermærke som på kalk, samt initialerne:
»MH«, vel for Mads Hessel. †Altersølv. 1683 næv
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Fig. 11. Altersølv, skænket 1700 af sognepræst Mads Hessel og hustru, Margrete
Reenberg. Kalken er omstøbt 1846 på initiativ af Jens Riis Pedersen (s. 1225). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Silberne Altargeräte, gestiftet 1700 von Gemeindepfarrer Mads
Hessel und Gattin, Margrete Reenberg. Der Kelch wurde 1846 auf Initiative von Jens Riis
Pedersen umgegossen.

nes en kalk og disk af messing.10 Et †kalkklæde af
lærred anskaffedes 1685.10
	Kirken ejer for tiden hverken oblatæske, ske,
alterkande (bortset fra en glaskande) eller syge
sæt. †Oblatæske af hvidt porcelæn med guldkors,
anskaffet 1908.8
Offerskål, nyere, af sølv. †Offerskål af hvidt por
celæn med guldkors, anskaffet 1908.8
†Ske, anskaffet 1903.8
1844 foresloges en †alterkande anskaffet,17 mu
ligvis identisk med en porcelænskande af sort
porcelæn med gyldent kors, omtalt o. 1862.8 Jf.
også fig. 21.
Messehagler. Kirkens ældste *messehagel (fig.
12-13) kan formentlig identificeres med den
1683 nævnte ‘messehagel af rødt fløjl med brode
ret kors bag på’, en senmiddelalderlig applikeret
og broderet krucifiksgruppe.10
Selve hagelen af rødt silkefløjl med rundet
rygstykke, 104×78 cm, har sekundært for af
hørlærred, øget i kanterne ved en senere mon
tering. Forsiden eller brystet, 95×75 cm, har på
midten tre lodrette guldindvirkede agramaner og
foroven en split, der atter lukkes med en hægte;
endvidere samles hagelen på højre skulder af to

hægter. Rygstykkets kors med påfaldende korte
tværarme måler ca. 100×35 cm, men er forkor
tet både foroven og forneden ved monteringen
på den yngre hagel. Afkortningen er camou
fleret med dobbelte vævede bånd med spinkelt
grenmønster, påsat både ved halsudskæringen og
hagelens underkant. Selve korset, der sekundært
har været sprættet af den yngre messehagel og
atter er påmonteret, lidt forskudt fra venstre, er
udført med broderier i sølv- og guldtråd samt
silke i forskellige farver på en lærredsvævet hør
bund. Langs korsets kontur løber en dobbeltbort,
til dels beskadiget på korsets øvre del, yderst med
en smal kant, inden for hvilken er en bredere
skakbrætmønstret bort; denne er gentaget som
adskillelse mellem broderiets hovedmotiv og et
nedre felt, hvorover er indsat en yngre rektan
gulær indsats i to sammensyede dele af vævet og
broderet silkereps med bladmønster, til dels på en
bund med geometriske mønstre.
	Krucifiksgruppen omfatter en fremstilling af
den korsfæstede Kristus, ved hvis fødder står en fi
gurgruppe med Johannes Evangelisten og en tur
banprydet kvinde, der holder den segnede Guds
moder. Selve korstræet er dannet af en bort med
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rosa midtparti og kant af gylden siksakbånd. Kors
træets øvre del har dog ved en senere ændring væ
ret løftet af og er sekundært nymonteret med gro
ve kastesting, dog dækkende Kristi hænder og den
hvidlige navneseddel med senere påsyet »INRI« i
mørkerøde kontursting. Kristusfiguren, der måler
ca. 24 cm, har antagelig været udført i silkebroderi
på en bund af sølvtråd; heraf er dog kun bunden
bevaret. Frelseren hænger dybt i strakte arme med
hovedet ludende på højre skulder; snipper af læn
deklædet flagrer ud mod både højre og venstre
side. Gruppen af de tre sørgende, der trods ned
slidning er væsentligt bedre bevaret end Kristusfi
guren, er udført som et kvalitetsfuldt arbejde med
nuanceret redegørelse for dragtfolder og detaljer.
Den afmægtige Maria i midten har hvidtligt ho
vedlin, blå kjortel og gylden kappe. Hun holdes
tv. af Johannes Evangelisten, der har skulderlangt
gyldent hår og tilsvarende dragt, hvorover en fol

Fig. 13. Detalje af krucifiksgruppe fra *messehagel (s.
1226). Foto Birgitte Bøggild Johannsen 2010. – Detail
von Kruzifixgruppe auf *Messgewand.

Fig. 12. *Messehagel, tidligst nævnt 1683, med senmid
delalderlig applikeret krucifiksgruppe (s. 1226). Foto
Lennart Larsen 1989. – *Messgewand, erstmals 1683 erwähnt, mit spätmittelalterlicher, applizierter Kruzifixgruppe.

derig rød kappe. Til højre står en kvinde med ka
rakteristisk blålig turbanprydelse på det udslagne
gyldne hår; hun støtter ligeledes Maria og bærer
en sølvindvirket kjole med rødlig manchet og
grøn kappe. Bag figurgruppen anes forneden et
grønligt jordsmon. Under det indsatte felt er en
oval dekoration, formet som en rød krans mulig
vis tornekronen, hvorfra et blåligt bånd hænger. I
kransens midte er tilsyneladende et ansigt.
Det er navnlig de sidstnævnte figurer, der kan
medvirke til en foreløbig ikonografisk og stilistisk
karakteristik af korsbroderiet. Fremstillingen af
den segnede Maria og navnlig den modeklædte
kvinde med turbanen th. indgår som et almin
deligt delmotiv af figurrige Golgathascener fra
1400-tallets anden halvdel og tiden o. 1500, både i
Nederlandene, Nordtyskland og Danmark.30 Præ
cise forlæg eller paralleller blandt samtidige brode
rede tekstiler kan dog ikke udpeges, selvom selve
arbejdets kvalitet gør det nærliggende at formode
en udenlandsk, måske nordtysk proveniens.31
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Fig. 14. Alterstager, antagelig 1500-tallets første halvdel
(s. 1228). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarleuchter,
vermutlich erste Hälfte 16. Jahrhundert.

Som anført er hagelen tidligst omtalt 1683, og
det må derfor bero på en misforståelse, når man
1823 i forbindelse med anskaffelsen af en ny ha
gel hævdede, at hverken hagel eller messeskjorte
havde været i kirken de sidste 40 år og ‘måske
aldrig har været anskaffet til kirken’(!).26 O. 1862
omtaltes den dog atter utvetydigt, som værende
af rødt silkefløjl med broderi af gyldent lærred
og silke, hvilket dog var angrebet af tidens tand.8
I forbindelse med en planlagt overdragelse af ha
gelen til Struer Museum sendtes den 1931 til
Nationalmuseet til nærmere undersøgelse.14 Den
har siden befundet sig her (inv.nr. D87/1989).
	En †messehagel af silkefløjl med halvægte (guld)
tresser anskaffedes 1906.8 Endnu i brug 1933.
Alterstager. 1) (Fig. 14) muligvis identisk med
de 1683 omtalte to små messinglysestager.10 De
to stager, der dog indbyrdes afviger noget fra hin
anden, tilhører en sengotisk type fra o. 1500-50.
Den ene, der er 31 cm høj, hviler på tre tæer
i form af små løvefigurer; lav profileret fod og
lyseskål, hvorimellem konisk cylinderskaft med
tre skaftringe; heraf er den midterste profileret;
fornyet lysetorn af jern. Pendanten, der oprinde
lig ligeledes har haft tæer (jf. tre mærker under
foden), måler 32,5 cm i højden. Både fod og ly
seskål er kraftigere profileret, mens skaftet har to

i stedet for tre profilringe; lysetorn af jern som
ovenfor. På fodleddet er indgraveret ejermærke i
versaler: »Venø Kirke«. 2) Nyere, af guldbronzeret
metal, 19,5 cm høje. †Alterstager. 1911 nævnes to
gamle †trælysestager.8
Syvstage, 1938, 39 cm høj, med ottesidet fod i
tre afsæt og giverindskrift i fordybet skriveskrift
på de to nedre fodled: »Cath Holdt Struer, nu
Vanløse(.) Julen 1938(.) Guds Fred«.
†Alterbog, omtalt 1683 sammen med en gam
mel salmebog; den førstnævnte fornyedes 1691.10
Alterskranke, fornyet 1882 med ‘drejede stokke’,
dvs. balustre,8 er af halvrund form med åbning i
nord og syd. Håndliste og knæfald er stafferet i
teglrødt, mens balustrene er grå; blå knælehyn
der. Knæleskammel, nyere, betrukket med gråt
tekstil, svarende til alterklædet. †Alterskranke, tid
ligst nævnt 1835 i forbindelse med forslag om
en udvidelse og læderpolstring af knæfaldet.26
Istandsættelser anbefaledes atter 185832 og 1861,
da knæfaldet foresloges betrukket med rødt fløjl
i lighed med †knæleskamlen.32 Som anført o. 1862
var skranken på daværende tidspunkt blåmalet.8

Fig. 15. Døbefont, romansk, af granit (s. 1229). Foto
Arnold Mikkelsen 2009. – Romanisches Taufbecken aus
Granit.

Venø kirke

Fig. 16. Dåbsfad, 1777, skænket af major L.W. Høeg på
Vilstrup og hustru, Cathrine Hedevig Zytphen, første
gang gift med sognepræst Adam Frederik Grib, Venø
(s. 1229). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Taufschüssel,
1777, gestiftet von Major L.W. Høeg aus Vilstrup und Gattin Cathrine Hedevig Zytphen.

Døbefont (fig. 15) romansk, af granit, heraf kum
men af en lys rødgrå, finkornet sten, hvorimod
foden er af en afvigende, mørkegråt og storkor
net sten; 83 cm høj. Foden har form af en groft
tilhugget, omvendt terningkapitæl med firsidet
vulst ved overgangen til kummen. Denne, der har
tværmålet 67 cm, tilhører områdets nordvestjyske
bægerbladstype (jf. Mackeprang, Døbefonte 156
ff., 407),33 idet profileringen ved mundingsran
den dog er ganske forenklet. Placeringen har va
rieret. O. 1862 stod den tæt uden for koret, men
foresloges 1879 flyttet til kirkens vestende; ved
samme lejlighed afrensedes en sekundær over
kalkning.8 1882 flyttedes fonten dog tilbage til
sin tidligere plads ved alterets nordside.
Dåbsfad (fig. 16), ifølge indskrift på bærehank
skænket 1777 af major L. W. Høeg til Bækmark
og Kvistrup og hustruen Hedevig Cathrine Zyt
phen.34 Fadet, der er af kobber og har tværmålet
40,5 cm, har fire bærehanke, hvoraf én viser gi
vernes initialer: »LWH« og »HCZ« samt årstallet
1777. På de tre øvrige er graveret bladværk og
blomster. Tilhørende nyere futteral af træ. Dåbskande (fig. 17), 2003, af messing, 25 cm høj. På
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hanken er graveret med versaler: »Venø Kirke
2003«; under bunden står, ligeledes med versaler:
»Carl Hansen«. †Dåbskande af tin blev anskaffet
1912.8
Krucifiks, anskaffet 1909.13 Den enkle figur af
træ har lukkede øjne, let skrånende arme og kort
lændeklæde; lysegrå staffering og enkelt, umalet
korstræ, dog med hvidlig navneseddel med mør
kegrå versaler. Ophængt på nordvæggen over dø
befonten.
Prædikestol (fig. 18), 1600-tallets første fjerdedel.
Den enkle stol i renæssancestil omfatter en kurv
med fire arkadefag, hvilende direkte på en muret
pille inden for et fodstykke af kraftige bjælker.35
De enkelte fag flankeres af pilastre eller flade ram
mestykker med beslagværksornamentik, hvori er
indsat hvirvelrosetter og diamantbosser af skif
tende form. Arkaderne udgøres af kannelerede
pilastre med tandsnitprydede bueslag; i sviklerne
bladornamenter. Postamentet har diamantbosser
på hjørnerne og tværrektangulære fyldingsfelter,
mens kronfrisen tilsvarende har kerubhoveder
som hjørneprydelser; heraf mangler dog det syd
ligste.36 Endvidere ses både foroven og forneden

Fig. 17. Dåbskande, 2003 (s. 1229). Foto Arnold Mik
kelsen 2009. – Taufkanne, 2003.
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Fig. 18. Prædikestol, 1600-tallets første halvdel (s. 1229). Foto Arnold Mikkelsen
2009. – Kanzel, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts.

et broget repertoire af profiler, både med tandsnit,
æggestav og kvaderdekoration, der ligesom ke
rubhovederne og rammestykkernes ornamentik
har paralleller i samtidige eksempler i området.37
Nyere læsepult og opgang. Stafferingen er tilpas
set det øvrige inventar med en enkel farveskala,
omfattende to nuancer af gråt, teglrødt og mel
lemblåt med forgyldning af udvalgte detaljer. På
kronfrisens felter læses et skriftsted, anført med
sorte versaler (Luk. 11,28). Stolens staffering er
ændret talrige gange, tidligst nævnt 1845,17 da

den muligvis fik den o. 1862 omtalte bemaling
med blåt, dog med hvide forsiringer og forskel
ligt farvet snedkerarbejde.8 En †beklædning af
rødt fløjl (jf. fig. 21) omtales flere gange, tidligst
1861 i forbindelse med en fornyelse heraf.32 En
ny opgang, den nuværende(?), anskaffedes 1876.8
1880 fik den egetræsstaffering med sortfarvede
lister, lysere panelfelter, ligeledes i egefarve, og
forgyldte englehoveder.8 Senere istandsættelser
er nævnt 1930, 1963 og 1993. Placeret i korets
sydøsthjørne.

Venø kirke
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Fig. 19. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Inneres gegen West.

Stolestader (jf. fig. 19). Fornyet 1880 efter for
billede i Nørre Nissum (s. 660);8 stolene, hvis
nuværende antal omfatter 17, heraf syv i nord og
ti i syd,38 har glat gavl med vandret afsluttet, pro
fileret topstykke og svungen vange fortil, jf. også
eksemplerne i Gudum (s. 1068).Ved kirkesange
rens plads i den forreste stol i mandsrækken er
indsat bogreol, mens den nederste stol i sydvest
er forsynet med låge. Stafferet i teglrødt. Den op
rindelige bemaling var egetræsfarvet.8
†Stolestader. Som anført ovf. har kirkens ældste
stole formentlig været ganske enkle, idet de dog

på nordvæggen (og måske tilsvarende i syd) ud
smykkedes med illusionistiske, kalkmalede gavle i
renæssancestil (s. 1221). 1844 beordredes stolene
repareret, dvs. enten malet eller helt fornyet.17
Stolene stod o. 1862 i mørk perlefarve; 1876 øge
des sædernes bredde.8 Året efter stafferedes sto
lene ved altret, dvs. enten en del af de ordinære
stolestader, udvalgte herskabsstole eller skrifteog degnestolene (se disse).13
Præstestol, moderne, lysegrå staffering med pol
stret sæde. †Præstestole. En armstol, anskaffet 1898
og ompolstret 1906 fjernedes 1945, da en ny
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Fig. 20. Præsterækketavle nr. 1, o. 1800 (s. 1234). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Pastorentafel Nr. 1, um 1800.

armstol af eg, tegnet af arkitekt Svend Fritz, blev
anskaffet.8
†Skrifte- og degnestole. 1703 foresloges stolen,
hvoraf kirken på daværende tidspunkt pga. sog
nets lidenhed måske kun havde den samme,
istandsat med træ fra kirkens beholdning.10 O.
1862 nævnes dog stole, både til præst og kirke

sanger eller degn, en på hver side af alteret, begge
af fyr og stafferet med mørk perlefarve. Præstens
stol var desuden smykket med et fyldingspanel.8
Stolene fjernedes dog henholdsvis 1876 (degne
stol) og o. 1898.8
†Bænke. 1863 nævnes to bænke i det nyopførte
våbenhus.8

Venø kirke

1233

Fig. 21. Indre set mod øst. Ældre foto o. 1900. – Inneres gegen Ost.

	En †fyrretræskiste med låg fandtes 1911 ved vå
benhusets nordvæg, mens et †skab til opbevaring
af alterklæderne samtidig nævnes til venstre for
alteret, jf. også fig. 21.8
Pengebøsse. En sortmalet bøsse, o. 1850, af me
tal med pengetragt i låg og påskriften »Kollekt«
i hvid antikva på forsiden, er opsat på vestvæg
gen, syd for indgangen. †Pengebeholdere. O. 1862
er nævnt en klingpung (‘en lille fløjlspung på en
stav’), der dog var kasseret 1911.8 1933 nævnes
foruden den førstnævnte, en bøsse af træ,13 for
mentlig identisk med den fattigbøsse, der er an
ført o. 1862 i Synsprotokollen, hvori samtidig no
teredes savnet af en regulær pengeblok.8
Dørfløje, hidrørende fra hovedistandsættelsen
1928-29, omfatter en fyldingsdør mellem skib
og våbenhus, rødstafferet med blå profiler, og en
yderdør af egerevler med gangjern af sortmalet
smedejern. †Dørfløje. En dør i syd, omtalt 1862,
var af jernbeslået egetræ, uden fylding og med en
staffering af lys perlefarve.8
†Pulpitur, tidligst nævnt 1831,26 formentlig pla
ceret i skibets nordvesthjørne, hvorfra det dog

fjernedes 1896.8 1856 anbefaledes loftet herover
omlagt.32 Det er dog tankevækkende, at kirkesy
net o. 1862 konstaterede savnet af et pulpitur.8
Orgel, 1977, af standardtype, med fire stemmer,
bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition:
Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Ok
tav 2'. Anhangspedal.
*Orgel, med én stemme, anskaffet o. 1966. Stod
tidligere i Hodsager Kirke, Ginding Hrd., hvortil
det leveredes o. 1900 af Joh. P. Andresen & Co.,
Ringkøbing.39 Disposition: Geigenprinzipal 8'.40
Kombineret bas- og diskantkoppel.41 Manualom
fang: C-f '''. Mekanisk aktion. Bælgene trædes af
den spillende via to trædeskamler. Instrumentet
har efterfølgende befundet sig i Struer Museum
(1977-1990) og Viborg Gråbrødre Klosterkirke
(1990-2003). 2004 indlemmedes det i Skt. An
dreas Kirkes Orgelsamling, København.42 †Harmonium, anskaffet efter 1925 og 1940 placeret ved
kirkens sydside lige over for kakkelovnen.
Salmenummertavler. To nyere, stafferet i gråt i
enkel, teglrød profilramme og med hvidmalede
metaltal, beregnet til ophæng. Antagelig identiske
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med de eksemplarer (dog i et antal af fem), der o.
1930 ændredes fra påskrift med kridt til hængetal
af aluminium.13 †Salmenummertavler. Nævnt op
malet 185832 og formentlig identisk med de tre,
der omtales o. 1862.8
Præsterækketavler, ophængt henholdsvis på vestog sydvæggen. 1) (Fig. 20), o. 1800, 151×143,5
cm, i enkel profilramme, stafferet i gråhvidt og
sort. Præsternes navne er anført med hvid kursiv
på sort bund i to spalter fra nr. 1-28. O. 1862
ophængt på nordvæggen.8 2) 1939, 151×74 cm,
med ramme og præsteliste som nr. 1, her fra nr.
29-38. Tidligere på sydvæggen.8
Belysning. Kirken har to nyere lysekroner af mes
sing, der omtales 1933 som skænket ‘af venner’, hhv.
med otte arme samt et tilsvarende antal prydarme
(øst) og med seks arme (vest).43 †Lampetter. 1911
er nævnt en messinglyseholder til fem lys, mens
en lampet, ligeledes af messing, ved prædikestolen
havde to lys.8 1933 omtales i alt otte væglampetter,
foruden den ovennævnte ved prædikestolen.13
†Kirkeskib, 1956, skænket af garnhandler Mads
Toftesen Madsen.8 Skibet er endnu nævnt o.
2001 som en tomastet model fra slutningen af
1800-tallet.44
To †knagerækker fandtes 1911 på sydvæggen;
fjernet 1963.8
Begravelsesudstyr. En gammel †ligbåre af fyr er
nævnt 1683 og foreslås fornyet 1700.45
Klokke (fig. 22), 1636, støbt af Knud Olsen, med
tværmålet 44 cm. Øverst på legemet er mellem
dobbelte profiler og bladborter en indskrift i reli
efversaler; som skilletegn liljeornament. Den no
get forvanskede tekst lyder: »Cinvtvs(!) Olai zi
tamevs (ærarivs?) me f(e)ci(t) Anno 1636 (Knud
Olsen, klokkestøber(?) udførte mig)«. Herunder
er indgraveret årstallet 1600 (»MDC«); det er
dog uvist, hvortil dette – sekundært anførte(?)
– hentyder. På slagringen er yderligere profile
ring. Klokken, der ringes med udvendigt tov, er
ophængt i glamhul i skibets vestgavl; slyngebom
af eg, udført 1946 af firmaet Aug. Nielsen, Thu
balka, Roslev. Klokken, der ifølge traditionen er
hidført fra Volstrup (Hjerm Hrd.), nævnes tidligst
1683 med karakteristikken ‘lille’.10 Tidligere op
hængt i et †klokkehus, der bl.a. repareredes 1694
og 1703 (s. 1218).

gravminder
På kirkegårdens nordside findes en gravsten (fig.
23), o. 1810, over Georg Frederik Andreas Kyhn,
sekondløjtnant ved de annullerede bataljo
ner, *29. aug. 1788, †18. jan. 1810 på Venø. Af
Ølandskalksten, 197×69 cm. Stenen, hvis over
flade bærer stærk præg af slitage,46 har revnedan
nelse fra øvre højre til nedre venstre hjørne, lige
som nedre højre hjørne helt mangler. Indskrift i
fordybede versaler inden for en konturlinje. Efter
personalia er en lang gravskrift, der beskriver af
dødes pludselige død:47
»I 6 Dage skjænkede
han en øm Moder48 og en varm
paaskjønner af hans ædle
Hjerte den reneste Fryd. Kraft
fuld som den unge Eeg, skjøn
som den blomstrende Rose
tilsmilede han Moder og Ven et
kort Farvel. Ak! Det blev det
sidste. Et stød af Dødens vældige
arm. Eegen styrtede; et Pust
af dens gidige (dvs. giftige) Aande. Rosen visnede.«

Gravstenen blev renoveret o. 1998, og en afskrift
af dens tekst med udgangspunkt i en læsning
1933 i Synsprotokollen placeredes ved gravstedet,
der er indhegnet af granitborner med jernkæder
imellem.
	En samling af ensartede støbejernskors, formet
som spidsbuede kors med gennembrudte spidser
i korsenderne, krabbeblade på kanterne og trefli
gede blade i hjørnerne mellem korsarmene,49 er
placeret på kirkegårdens sydlige del, sat over en
række af kirkens seneste ejere, bosiddende hhv.
på Sønderskov (Søndergård), Nørreriis og Søn
derriis. 1) O. 1883, over Jens Riis Pedersen, *14.
okt. 1799 i Flynder, †15. marts 1883 på Sønder
gaard. 2) Else Madsdatter Riis, *18. marts 1815
på Nørskov, †21. jan. 1902 i Sønderriis. 3) Peder
Christian Staunstrup Jensen, *19. okt. 1858 i Ga
degaard på Venø, †16 marts 1928. 4) Birtheline
Jensen, f. Sørensen, *16. jan. 1866 i Jenstrup, †28.
nov. 1945.
På kirkegården syd for kirken nævntes 1862 et
†gravsted, indrammet af et ‘ret smukt gravgitter’,
for øens tidligere sognefoged, Jens Jensen Bor
bjerg.8
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frem til 1965, 2. rev. udgave, 2001 (http://www.venoe.dk/
om_venoe/Venoe_afhandling_1965.pdf) (Hansen 2001).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inventar og grav
minder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog org
ler ved Ole Beuchert Olesen. Latinsk og tysk oversæt
telse ved Peter Zeeberg og Mirjam Gebauer. Redakti
onssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk
tilrettelæggelse Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
januar 2010.

Fig. 22. Klokke, 1636, støbt af Knud Olsen (s. 1234).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Glocke, 1636, von
Knud Olsen gegossen.

kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Ved embedet. Synsprotokol 1926- (Synsprot.).
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Venø Kirkes rgsk.,
1683-1710 (C-KRB-502); Præsteark.. Kirkeprotokol
1862-1926 (C 491-7) (Synsprot.); Skodborg Vandfuld
Herreds fogedark. Skøde- og panteprot. 1831-1833 (18.
juli 1832) (B-077B).
RA. DaKanc. D 19-3. Indlæg til sjællandske registre
1699-1771 (indb. 15. juni 1700); DaKanc. D 26-114.
Jyske registre 1749-50 (1. febr. 1750).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker VI, 1891, 117-18 (Uldall 1891). Indberetninger. J. B.
Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder); Mo
gens og Karsten V. Larsen 1991 og 1993 (kalkmalerier);
E. B. Rosing Holm 1993 (inventar); Hugo Johannsen,
Birgitte Bøggild Johannsen, Laura Bjerrum og Rikke
Garfield Lagersted-Olsen 2009 (bygning, inventar og
gravminder).
Litteratur. M. S. J. Sønderriis, »Venø før og nu«, HaÅrb
1925, 115-36 (Sønderriis 1925); Jørgen E. Hansen, Venø

1
Troels Dahlerup, »Visitationen af Hardsyssels kirker
1512-13«, HaÅrb 1960, 92-93, 127. Muligvis lå kirken
på daværende tidspunkt under Resen og Humlum kir
ker, der besøgtes umiddelbart forinden, jf. samme 93
og Hansen 2001 13.
2
PræsteindbWorm I, 82.
3
KancBrevb 3. maj 1597.
4
PræsteindbWorm I, 82, 97. Som refereret i Sønderriis
1925 117, dog uden dokumentation, skulle der des
uden i Gimsing Kirke have været en særlig stol for
øens beboere.
5
1597 klagede de tre kirkers tidligere sognepræst, Jens
Madsen, således over at være kommet fra sit kald på
grund af en tvist med Ludvig Munk (†1595), davæ
rende ejer af de to gårde, jf. note 1. Hans far, Oluf
Munk (†1569), fik i øvrigt 1542 skøde på Volstrup til
lige med to gårde på Venø, jf. Frederik I’s Registranter (1.
dec. 1542).
6
RA. Rtk. 2245.123. Dokumenter vedrørende kon
gens ved auktioner 1710 og 1711 bortsolgte kirker.
Købet ses dog ikke tinglyst.
7
LAVib. Skodborg-Vandfuld Herredsfogedark. Skøde- og
panteprot. 1831-33 (18. juli 1832) (B-077B).
8
Synsprot.
9
Om kaldets oprettelse 25. juli 1749 og udnævnelsen
af den første sognepræst, Adam Frederik Grib, 2. jan.
1750, jf. H. A. Brorson. Visitatsberetninger og breve, L. J.
Koch (udg.), Kbh. 1960, 208-09, 222-24. Om embedet
præciseredes det, at den nye sognepræst skulle nyde
‘al den indkomst og rettighed, som forrige sognepræst,
kapellan, degn, skoleholder og »substitut« hidtil af be
meldte ø har nydet, hvorimod han ved en anden skal
forsyne degnestolen og selv informere ungdommen’,
jf. RA. DaKanc. D 26-114. Jyske registre 1749-50 (1.
febr. 1750). Allerede i den første tid føltes kaldet og
den tilhørende embedsbolig på 10-12 fag, som provst
Jermin havde forpligtet sig til at opsætte, dog så li
det attraktivt, at Brorson indtrængende måtte formane
præsterne om tålmodigt at udholde besværlighederne
med en henvisning, ikke blot til »de gamle Propheter,
som gick i huler og paa biergene«, men også til den
lovede forfremmelse (»Naar Frugten faar sin Moden
hed, eller sidder sin tiid ud, saa smager den ret«), jf.
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Fig. 23. Gravsten, o. 1810, over sekundløjtnant Georg
Frederik Andreas Kyhn, der døde pludselig, ramt af et
hjerteslag under skøjteløb på fjorden (s. 1234). Foto
Rikke Garfield Lagersted-Olsen 2009. – Grabstein,
um 1810, für Leutnant Georg Frederik Andreas Kyhn, der
plötzlich beim Eislaufen im Fjord an einem Herzschlag starb.
samme, 235-38, 313-15, specielt 314; se desuden Johan
Hvidtfeldt, »En mærkelig Præsteskæbne«, HaÅrb 1936,
14-19; Jens Bækgaard, »Venø Præstekald i 200 Aar«,
Struer Dagblad 28.-29. dec. 1949. Om tilhørsforholdet
til Skodborg Hrd. se i øvrigt LAVib. Ribe bispeark. Præ
steindb. til biskop Bloch 1766-69 (C 4-774).
10
LAVib. Landsbykirkernes rgsk.1683-1710 (C-KRB502).
11
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C4-190).
12
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
13
Jf. kirkens beskrivelse, anført 1933 i Synsprot. 1926-94.
14
NM. Korrespondanceark.
15
Jf. M. Mackeprang, Vore Landsbykirker, Kbh. 1944,
151-52 med henvisning bl.a. til kirkerne på Drejø,
Strynø (Sunds Hrd., Svendborg Amt), samt Agersø og
Omø kirker (Vester Flakkebjerg Hrd., Sorø Amt, DK
Sorø 955, 958).
16
Indsættelsen af vinduet omtales ikke direkte i de
gennemgåede kilder; men i kirkebeskrivelsen 1862 si
ges der at være to firkantede vinduer (dvs. rammerne)

i syd foruden en dør. 1864 ønskedes kirkens vestlige
vindue på den sydlige side kittet og malet, svarende til
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DIE KIRCHE VON VENØ
Gebäude. Die Kirche, die sich inmitten der lang
gestreckten Insel am südöstlichen Ende des Dor
fes befindet, lag früher isoliert in der nackten
durchwindeten Landschaft mit dem 1871 errich
teten Pfarrhof als einzigem Nachbarn (Abb. 2-3).
Später wurden zum Windschutz verschiedene
Bäume gepflanzt, u.a. Birken innerhalb der stein
besetzten Erddeiche, welche den Kirchhof durch
die Jahrhunderte eingezäunt hatten.
Diese Kirche, die als Dänemarks kleinste gilt,
wurde vermutlich im Laufe der zweiten Hälfte
des 16. Jahrhunderts erbaut. Sie besteht aus einem
nur ca. 12 Meter langen Gebäude mit einem 1863
am Westgiebel hinzugefügten Waffenhaus. Das aus
Feldsteinen in zwei Etappen erbaute Haus wurde
mit Ziegelsteinen für Ecken und Details ergänzt.
Wahrscheinlich hing der erste Teil zunächst mit
einer älteren †Holzkapelle(?) zusammen, welche
doch vor 1600 (siehe Kalkgemälde) durch den
westlichen Teil des Langhauses ersetzt wurde. Das

Gebäude verfügte schon immer nur über Fenster
gegen Süden. Die zwei östlichen sind ursprüngli
che und nach außen hin korbbogig, während ein
drittes flachbogiges Fenster nahe bei der West
ecke erst 1863 eingesetzt wurde, als die ursprüng
liche, östlich davon gelegene Tür zeitgleich mit
dem Bau des Waffenhauses zugemauert wurde.
Die weißgetünchte Kirche hat Dächer aus roten
Hohlpfannenziegeln, die um 1700 ein Strohdach
ersetzten, welches 1636 erwähnt wird.
Kalkmalereien. Bei der Instandsetzung der Kir
che 1992 enthüllte man an der Nordwand eine
Reihe Kalkmalereien. Die interessantesten unter
ihnen stammen von um 1600 und imitieren Ge
stühlgiebel. Die Giebel sollten zweifelsohne die
Bänke ‘ergänzen’, die man aus wirtschaftlichen
Gründen nicht mit Giebeln und Rückenlehnen
versehen konnte. Ähnliche Surrogate sind von
einzelnen anderen westjütländischen Kirchen be
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kannt. Zwischen die Giebel, von denen nur die
westlichsten bewahrt sind, wurden später die Jah
reszahlen »1684« und »1686« gemalt und die In
itialen der weiblichen Kirchgänger.
Inventar. Der älteste Inventargegenstand ist ein
romanisches Taufbecken vom für die Umgebung
charakteristischen Kelchblatttyp (Abb. 15). Das
Becken kann doch, wenn man die relativ späte
Datierung der Kirche berücksichtigt, von einem
anderen Ort herstammen. Dahingegen kann die
applizierte Kruzifixgruppe des spätmittelalterli
chen *Messgewands und die vermutlich aus der
gleichen Zeit stammenden Altarleuchter (Abb. 1214) zum ursprünglichen Inventar gehört haben.
Aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts
stammen die Kanzel (Abb. 18) und die Altar
tafel, von der nur die Seitenflügel mit späterer
Bemalung erhalten sind (Abb. 10). Aus der glei
chen Zeit stammt außerdem nur die Glocke, ein
Werk des Gießers Knud Olsen von 1636 (Abb.
22). 1700 erhielt die Kirche neue, vom damaligen

Gemeindepfarrer Mads Hessel und Gattin Mar
grethe Reenberg gestiftete Altargeräte (Abb. 11).
Ein früheres Besitzerpaar, Major L. W. Høeg zu
Kvistrup und Hedevig Cathrine Zytphen stifte
ten 1777 eine Taufschale aus Kupfer (Abb. 16).
	Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde das In
nere der Kirche neu ausgestattet, u.a. mit neuem
Gestühl (1880), einer neuen Altarausschmückung
und einer Altarschranke (beide 1882). Aus den
letzten hundert Jahren stammen u.a. das Kruzi
fix der Kirche (1909), der siebenarmige Leuch
ter (1939), die Orgel (1977) und die Taufkanne
(2003) (Abb. 17). Farblich ist die Kirche durch
die Hauptrestaurierung 1991-92 geprägt.
Grabmale. Auf dem Friedhof findet sich ein Grab
stein (Abb. 23) für Georg Frederik Andreas Kyhn
(†1810), der während eines Besuches bei seiner
Mutter plötzlich umkam. Außerdem gibt es süd
lich der Kirche eine Reihe gusseiserner Kreuze
vom Ende des 19. Jahrhunderts und Beginn des
20. Jahrhunderts.
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VANDFULD HERRED o. 1800. Herredet talte dengang 10 sognekirker: Harboøre, Engbjerg, Hygum, Hove,
Vandborg, Ferring, Dybe, Ramme, Fjaltring og Trans. I Thyborøn opførtes 1908 en kirke, som indtil 1921 lå under
Agger Sogn i Thisted Amt, herefter Harboøre Sogn, indtil Thyborøn 1954 blev et selvstændigt sogn. Udsnit af
Videnskabernes Selskabs kort over Skivehus, Bøvling og Lundenæs amter 1800. 1:180.000. – Die Harde von Vandfuld um 1800. Die Harde zählte damals 10 Pfarrkirchen. 1908 wurde in Thyborøn eine Kirche errichtet, die bis 1921 zum
Pfarrbezirk von Agger (Thisted Amt) gehörte; danach zu Harboøre bis 1954, als Thyborøn ein selbständiger Pfarrbezirk wurde.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

79

1246

Vandfuld herred

1

8

2

9

10

3

11

4

12

5

13

6

14

15

7

16

ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Vandfuld Herred, af granit, 1:10. Målt af Peter Duun 2009-10 og Hugo
Johannsen 2011, tegnet af Merete Rude 2011. Fig. 1-7: Korbuekragbånd. 8-16: Bygningssokler. 1. Engbjerg (nord).
2. Engbjerg (syd). 3. Dybe. 4. Ferring. 5. Trans. 6. Hove. 7. Hygum. 8. Ramme. 9. Fjaltring. 10. Trans. 11. Ferring.
12. Engbjerg. 13. Dybe. 14. Hygum. 15. Hove. 16.Vandborg. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Härde von
Vandfuld. Abb. 1-7. Kämpfer des Triumphbogens. Abb. 8-16. Sockel.
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Südostansicht der Kirche.

harboøre kirke
vandfuld herred
Sognenavnet optræder muligvis allerede 1231 i Kong
Valdemars Jordebog under formen »Øræn«.1 1255
blev Harboøre (»harthboøræ«) af Christoffer I overladt til Ribebispen som erstatning for de jorder, der
var blevet sat under vand af kronens mølle i Ribe.2
I Ribe Oldemoder er kirken (»harthboør«) o. 1350
ansat til 4 skilling sølv, hvilket svarer til middeltakseringen blandt kirkerne i Skodborg Herred, hvor den
hørte til i ældre tid.3 Det lavtliggende sogn synes, i
hvert fald fra 1500-tallet, at have været jævnligt udsat
for ‘havgange og sandflugt’, hvilket o. 1550 gjorde det
nødvendigt for præsten at flytte til nabosognet, Engbjerg.4 Dette er antagelig en væsentlig bevæggrund
for, at Harboøre som led i den kirkelige reorganisering under Christian III 1555 netop foresloges lagt
under Engbjerg Sogn (s. 1333). Samtidig befaledes
kirken nedbrudt, idet materialerne skulle anvendes

til den fremtidige hovedkirkes bygning.5 Selvom den
sidstnævnte beslutning af ukendte årsager ikke blev
effektueret, bestod annekteringen under det mindre
nabosogn helt frem til 1810.
Af kirkeregnskaberne fra 1600-tallets første årtier
fremgår, at sognefolket i vid udstrækning bidrog med
frivillige pengegaver til kirkens forbedring, bl.a. i kølvandet på den store pest 1602. En donation med karakter af en votivgave kom bl.a. fra Mads Christensen
Sand i Vejlby, der fra 1642 og for resten af sin levetid lovede at skænke kirken indtægterne af årets første fangst
i håbet om, at »Gud Aller[naadigst] sparre hans Skiib,
och Helbred«.6 1671 solgtes Harboøre sammen med
et flertal af områdets kirker af kronen til generalmajor
Henrik Ruse (Rüsensteen) og blev året efter lagt ind
under det nyoprettede baroni, Rysensteen.7 Ejerskabet
under slægten Juul-Rysensteen (Juel af Rysensteen, jf.
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s. 813) ophørte 1798, to år efter baroniets ophævelse,
da kirken med tilhørende kaldsret afhændedes til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrik Christian
von Schmidten til Urup.8 1801 videresolgte de Harboøre til et andet konsortium, der omfattede byfoged
i Lemvig, Hans Jacob Lindahl, birkeskriver i Rysen
steen Birk, Arent Peder Warelmann, købmand i Lemvig, Christen Christensen Aggersborg og gårdejer Lars
Sørensen i Dybe. Allerede 1802 påbegyndte konsortiet
bortsalget af kirketienden til sognemændene og birkedommer Bendix Ahlefeldt Claudi (Claudis andel blev
dog erhvervet af kirkens sognepræst, Peder Høyland).
Hele transaktionen var afsluttet 1809.9 Kaldsretten tilhørte dog kongen siden 1802.10
Den middelalderlige †kirke, hvis snævre forhold
længe havde været følt utilstrækkelig for de mange
kirkegængere, blev nedrevet i løbet af sommeren 1909;
dog bevaredes tårnet (s. 1261). Grundstenen til den nye
bygning blev lagt 13. aug. samme år i korets sydøstre
hjørne, hvilket udvendigt markeredes med tre kors (jf.
s. 1259), og 11. sept. 1910 kunne kirken indvies. Under byggeriet benyttedes Harboøre Missionshus. 1912
skete overgangen til selveje. I kølvandet på de mange

drukneulykker under 1. Verdenskrig, hvor mange lig
drev i land ved Harboøre, opførtes 1920 med støtte
fra staten et kapel på kirkegården, der samtidig blev
udvidet (s. 1251).
Sognet udgjorde 1810-24 et selvstændigt pastorat,
men fik sidstnævnte år Engbjerg, den tidligere hovedkirke, som anneks. 1877-85 var Carl Moe (1848-1927)
sognepræst ved begge kirker. Som en hovedskikkelse
inden for Indre Mission blev hans embedstid af afgørende betydning for den kirkelige vækkelse i området,
ligesom han også siden efter at have fået præsteembede
i Skanderup ved Kolding (DK Ribe 2574, 2576) bevarede en stærk tilknytning til sognet (jf. også s. 1298).11
1921-54 var Thyborøn lagt under Harboøre Kirke (s.
1313).
Sagn. Kirken var oprindelig tænkt anlagt øst for
Skøttesgård, men blev om natten flyttet til sin nuværende placering. Afstanden til havet var dengang en mil
(7,5 km), hvorimod der nu kun er en fjerdingvej (1,8
km). I gammel tid var der dog 3,4 mil (25,5 km) mod
vest.12 I lighed med bl.a. Hygum Kirke (s. 1370) kendes også fra Harboøre en beretning om et imaginært
ligtog fra kirken som et velkendt dødsvarsel.13

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 over den sydlige del af sognet med Røn, Stausholm,Vrist og Vejlby jorder. Kopieret
1841 af Dreyer, sammentegnet af Jørgen Wichmann. – Katasterkarte über den südlichen Teil der Gemeinde mit den Ländereien Røn, Stausholm,Vrist und Vejlby.
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Fig. 3. Ligkapel og kirke set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordostansicht von Leichenkapelle und Kirche.

Kirken, hvis tårn hæver sig som et markant pejlemærke i det lave sletteland af hævet havbund,
ligger i landsbyens østre udkant, tæt ved landevejen Lemvig-Thyborøn. Sognet, som er klemt
inde mellem Vesterhavet og Limfjorden, ligger på
marint forland ved foden af det høje, bakkede
morænelandskab mod sydøst. Det præges af de
mange strandsøer og har tidligere ofte været hærget af sandflugt og stormflod med oversvømmelser og afskæring fra højlandet til følge.
Den store kirkegård, som i kraft af sine mindesmærker over druknede fiskere og sømænd (s.
1297) er blevet kaldt ‘de store katastrofers kirkegård’,14 er udvidet i flere omgange. Således i 1877
med ca. 20 alen mod nord og 1894 mod syd, da
man samtidig planerede den meget ujævne del
af kirkegården.15 Atter 1904 blev arealet udvidet,
nu i øst, på den nedbrændte præstegårds grund

(jf. fig. 2), som erhvervedes med midler fra frivillige bidrag. I 1920 bevilgede staten penge til
en stor kirkegårdsudvidelse mod nord, motiveret
af behovet for yderligere begravelsesplads til de
mange druknede, som under verdenskrigen var
drevet i land ved Harboøre, jf. bygningstavle s.
1252. Den store udvidelse mod nord inddrog tillige vejen nord for kirken, jf. fig. 2, 6d), som nu
flyttedes mod syd og ændredes til den nuværende
Søndergade. En ejendom, som endnu 1947 (jf.
fig. 4) lå mellem kirkegården og Søndergade, er
senere inddraget som en del af kirkegården, mens
tomten efter købmand Røns forretning, beboelse og lager ved kirkepladsens sydgrænse indgik
i parkeringsplads og vej.
Kirkegårdens hegn og indgange. Vestsiden hegnes
syd for hovedindgangen af en teglstensmur afdækket med udadvendte tagsten. Den er hvidkalket
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samtidig med den i 2010 anlagte parkeringsplads.
Teglmuren afløste et kampestensdige, som er bevaret nord for indgangen og hegner den øvrige
del af kirkegårdens vestside. Mod syd langs Søndergade og omkring præstegårdshaven samt den
nærmest tilgrænsende del af østsiden er opført en
teglstensmur, her i blank mur og med afdækning
af indadvendte tagsten. Den store nordlige udvidelse afgrænses af et samtidigt (1920 ) betonstøbt
hegn, som dog senere er afløst af det nævnte kampestensdige i vest.
Hovedindgangen i vest ud for kirketårnet (jf.
fig. 4) lukkes af jerntremmefløje med en lille fodgængerlåge i midten. De er ophængt i murede,
hvidkalkede piller, som afdækkes af sadeltage
med røde tagtegl. Pillerne er formentlig opsat i
forbindelse med udvidelsen 1894, men fornyet
1963, da indgangen blev gjort bredere og for-

synet med de nuværende låger, udført af Carl
Christensen, Thyborøn. En låge i øst, som giver
adgang til graverhuset og præstegården, har tilsvarende piller og låger. Endelig er der i vest som
adgangsvej til ligkapellet yderligere en kørelåge
med galvaniserede jerntremmefløje som hovedindgangens.
Inden for kirkegårdens vestre hegn er der o.
1920 plantet læhegn, som muliggør udsmykning
af gravstederne med planter, som ellers ikke ville
kunne tåle det hårde vejrlig.
†Hegn og indgange. Istandsættelser af et stensat
dige nævnes jævnligt i de gamle regnskaber fra
slutningen af 1500-tallet og senere. Således 1630,
da en stenpikker fik betaling for at omlægge diget mod syd. Hertil hentede kirkeværgerne med
deres egne heste og vogne 50 læs sten, mens sognemændene forærede 24 læs kampesten ‘for hvis

Fig. 4. Luftfoto af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947 i KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südwesten.
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Fig. 5. Den gamle præstegård og kirken set fra nordøst. Blyantstegning af Gustav Møller, 12. juli 1851. Lemvig
Museum. – Der alte Pfarrhof und die Nordostansicht der Kirche.

velgerning Gud dem belønne’.16 Ved et kirkesyn
1769 siges indhegningen at være et tørvedige
blandet med havsten,17 men 1791 anførtes, at kirkegården var uden hegn.18 Dette var formentlig
en overdrivelse, om end tilstanden utvivlsomt
var ringe. 1807 blev kirkegårdsdiget således opsat
og istandsat,19 men 1809 siges det atter at være
brøstfældigt og behøvede 1811 nogen reparation
for det nordres vedkommende.20
Ved kirkens beskrivelse 1862 omtales hegnet
som værende af engtørv, og da kirkegården o.
1894 blev udvidet mod syd, erstattedes et dige
af jord og sten med et stakit.15 Ældre fotografier
af kirken (jf. fig. 56) viser netop sådanne (have)
stakitter omkring kirkegården.
Kirkegårdens hovedindgang fandtes i vest allerede 1629, da diget omsattes fra ‘porten’ og norden om til ‘østre stette’.16 Køreporten har formentlig været kombineret med en fodgængerlåge, idet man 1637 indkøbte egetræ til den vestre
stette. Ved synet 1766 var de tømrede stetter af
træ, omend brøstfældige, hvorfor man ønskede,
at de måtte blive opmurede af sten.21 1791 skal

kirkegården imidlertid hverken have haft porte
eller stetter,18 men 1810 var begge slags indgange
i god stand.20 Ved beskrivelsen 1862 udgjorde en
ligport med tilhørende fodgængerlåge i vest og
en ‘stakitdør’ i øst ved præstegården fortsat kirkegårdens eneste indgange.15
Bygninger på og ved kirkegården. På kirkegårdens
nordre del er 1920 opført et ligkapel (fig. 3) efter tegninger af kirkens arkitekt K.Varming. Den
rektangulære bygning er fire fag lang, og gavlene
vender mod nord og syd. Materialet er svarende
til kirken grå cementsten, som er støbt på stedet
af sogneboerne, mens taget er hængt med røde
vingetegl. Langsiderne har fire firkantede vinduer, adskilt af støttepiller. Hovedindgangen i syd er
en rektangulær dør, som krones af et tympanon
med reliefkors, flankeret af de græske bogstaver
alfa og omega. En tilsvarende dør i nordgavlen
gav oprindelig adgang til offentlige toiletter, men
er blændet efter disses nedlæggelse og indretning
af lagerrum og kølekammer. Kapellets indre har
gulv af Ølandsfliser, hvidkalkede vægge og brunbejdset træloft delt af lister. Nordvæggen brydes
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Fig. 6a. Plan og sydfacade til projekteret kirke ved A. E. Andersen 1907. 1:300. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. –
Grundriss und Südfassade für projektierte Kirche.

af en rundbuet alterniche, som flankeres af døre
til de ovennævnte rum bag nordgavlen.22 Et kalkmaleri forestillende englen, der vælter stenen fra
Kristi grav, smykker nichens øvre halvdel. Signeret i nedre højre hjørne af maleren og præsten
»C. L.Toft 1920«. Omkring buen er med versaler

malet citat fra Joh. 11,25: »Jeg er opstandelsen og
livet«. Opstandelsestanken er yderligere tydeliggjort ved indmuring af gravsten nr. 4 (s. 1303)
under kalkmaleriet.
En bygningstavle (fig. 66) er på sydmuren, øst for
indgangen, o. 1920 opsat i form af en genanvendt
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Fig. 6b. Kælderplan, vestfacade og tværsnit til projekteret kirke ved A. E. Andersen 1907. 1:300.Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Untergeschoss,Westfassade und Querschnitt für projektierte Kirche.

gravsten (nr. 3) fra o. 1750, af rødlig kalksten,
180×116 cm. Indskrift i fordybet antikva mellem
fletkors, alfa og omega foroven og en krone i midten, indsat i det centrale skriftfelt, der har halvrund
øvre afslutning. Heri omtales kirkegårdens udvidelse og kapellets opførelse på statens bekostning

efter tegning af kirkens arkitekt, K.Varming, et
byggeri, der var foranlediget af, at der »under Verdenskrigen 1914-18 drev mange Lig i Land paa
Harboøre Strand«. Herunder er et mindevers i fire
rimede strofer, signeret med initialer for den daværende sognepræst, Jørgen Christian Berthelsen.
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Fig. 6c. Længde- og tværsnit til projekteret kirke ved A. E. Andersen 1907. 1:300. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv.
– Längs- und Querschnitte für projektierte Kirche.

Indskriften indrammes af gravstenens oprindelige
figurudsmykning og ornamentik, i hjørnerne prydet med evangelistmedaljoner (Mattæus og Markus foroven tv. og th., Lukas og Johannes forneden
tv. og th.). Skriftfeltet krones af et timeglas på et
kranium, mens en, til dels beskadiget, fremstilling

af en siddende figur, tilsyneladende en putto med
oprakte arme (svarende til Verdensdommeren),
ses forneden. Senere er foran indgangen opsat et
vindfang med stolper af galvaniseret jern.
På kirkegårdens sydvestre del, syd for hovedindgangen er opført en toiletbygning, som står
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Fig. 6d. Situationsplan, planer og tværsnit til projekteret kirke ved A. E. Andersen 1907. 1:300.Thyborøn-Harboøre
Lokalarkiv. – Situationsplan, Pläne und Querschnitt für projektierte Kirche.

hvidkalket og teglhængt. Mellem kirkegårdens
østmur og præstegården er i nyeste tid opført en
træklædt graverbygning, som rummer maskinhus
og værksted for graveren, der har kontor med
videre i en fløj af præstegården ved siden af konfirmandstuen.

†Bygninger på og ved kirkegården. Et nødtørftshus
ønskedes 1914 flyttet fra en plads i øst til kirkegårdens sydvestre del.15 Den gamle præstegård øst
for kirken (jf. fig. 2, 5, 56) brændte 1904, hvorefter grunden inddroges som kirkegård, og en ny
præstegård opførtes længere mod øst.
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Fig. 7a. Sydfacade og plan. 1:300.Ved K.Varming, 1909.Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Südfassade und Grund
riss.
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Fig. 7b. Nord-, øst- og vestfacade. 1:300.Ved K.Varming, 1909. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Nord-, Ost- und
Westfassade.
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Fig. 7c. Længde- og tværsnit. 1:300.Ved K.Varming, 1909. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Längs- und Querschnitte.

Harboøre kirke

bygning
Kirken er opført 1909-10 på samme sted som
den middelalderlige forgænger, hvis tårn indgik
i den nye bygning. Umiddelbart inden nedrivningen af den gamle kirkes kor og skib, påbegyndt 5. juli 1909, undersøgte Chr. Axel Jensen
fra Nationalmuseet såvel bygning som inventar (s.
1263, 1290). Grundstenen, hvis plads er markeret
med tre kors på korets sydøstre hjørne (fig. 69,
s. 1248), nedlagdes 13. august 1909, og 11. sept.
1910 kunne den nye kirke indvies.23 Tegningerne
skyldtes arkitekt K.Varming, København, og opførelsen var givet i entreprise til murermester J. P.
Andersen, Struer, med en konstruktør Andersen,
sammesteds, som konduktør. Endvidere medvirkede tømrer Jens Hansen Christensen, Aalestrup,
snedker N. C. Kirk Nielsen og malermester Anders Melchiorsen, begge Harboøre, samt glarmester Trillingsgaard, Lemvig.
Opførelsen af en ny og større kirke var virkeliggørelsen af et længe næret ønske i menigheden.
Allerede ved kirkesynet 1769 noteredes, at kirken næppe var rummelig nok til menigheden,17
og 1791 mente sognepræsten, at der behøvedes
flere stole, ‘da kirken ellers er for liden til den
ne folkerige menighed’.18 Den almindelige utilfredshed med den gamle kirke kommer markant
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til udtryk i Carl Moes erindringer: ‘Den gamle,
smalle, grimme og skrøbelige kirke med pulpitur
på kryds og tværs og med en dør i begge ender,
var hundekold og ligefrem frygtelig, når begge
døre åbnedes, og det peb igennem den. I de tider
kendte man ikke til varme i kirkerne.Til gengæld
kunne der være kvælende om sommeren’.24
1904 drøftedes fjernelse af pulpituret til fordel
for en udvidelse af kirken, og et regnskab herfor blev fremlagt.15 I en betænkning af 5. nov.
1906 anbefalede kgl. bygningsinspektør Vilhelm
Petersen imidlertid, at man i stedet for diverse
udvidelser rev den middelalderlige kirke ned og
opførte en ny bygning i stedet.25
Et projekt til en ny kirke, opført nordøst for
den gamle, er signeret af A. E. Andersen, Struer,
og dateret juni 1907 (fig. 6a-d). Tegningerne viser en bygning, bestående af skib og et kor med
polygonal apside, flankeret af præsteværelse og
trappehus til fyrkælder. Skibet afsluttes i vest af et
tårnparti med våbenhus, venteværelse og opgang
til pulpitur og klokkestokværk. Kirken var tegnet
i nyromansk stil og antagelig tænkt opført i røde
teglsten med skifertækkede tagflader. Arkitekten
var den samme ‘Constructør Andersen’, som blev
konduktør på den opførte kirke.26
Varmings projekt, som er dateret maj 1909 (fig.
7a-c), opførtes på den gamle kirkes plads og ud-

Fig. 8. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1974, suppleret af Hugo Johannsen og tegnet af Merete
Rude 2010. – Grundriss.
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Fig. 9. Kirken set fra nordøst. Foto o. 1910 i KglBibl. – Nordostansicht der Kirche.

nyttede så meget som muligt af det eksisterende
tårn, som dog forhøjedes. Kirken består af kor
og skib samt en udbygning mod nord bestemt til
sakristi, fyrrum og trappe til et pulpitur. Sakristiet
er ved kirkens restaurering 1959 inddraget som
en korsarm med stolestader, ligesom pulpiturets
nordre halvdel er udskilt som øverum for korsangerne.
Materiale og teknik. Det udvendige murværk,
som hæver sig over en skråkantet sokkel, er af
grå betonsten, støbt på stedet af dansk cement,
grus og ‘singels’ fra Harboøre Strand. Indvendige
mure og skillevægge er opført af mursten fra den
gamle kirke eller af nybrændte, flammede sten.
Det var oprindelig hensigten, at den nye kirke
skulle hvidtes udvendig, men da man fandt, at
betonstenene var så omhyggeligt forarbejdet og
tog sig godt ud i det smukke murarbejde, nøjedes
man med at hvidte forhøjelsen af det gamle i forvejen hvidkalkede tårn.

Ydre. Kor og skib belyses gennem store rundbuede vinduer, mens korsarmen har biforieåbninger mod øst og nord samt et triforium i
nord til overetagen, alle underdelt af småsøjler
af kridtsten (fig. 7b, 11). En udvendig dør i vest
indrammes af en rundbuet åbning med tympanon, hvorpå læses i fordybede versaler: »Herren er
nær«. Korgavlens cirkelvindue står nu blændet, og
tagfladerne er hængte med røde tegl.
Indre. Altervæggen brydes af en rundbuet blæn
ding, mens kor og skib forbindes af en bred,
rund korbue med kragbånd og profileret stik.
Ved inddragningen af sakristiet som korsarm er
den oprindelige rundbuede arkade forstørret og
fremtræder nu som en rektangulær åbning (jf.
fig. 7c, 27 og 46). Pulpituret har derimod bevaret sin fladbuede form. Kirkens trælofter er for
skibets vedkommende fremhævet med buede
langsider, der forbinder væggene med det flade
loft.
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Fig. 10. Kirken set fra nordvest. Foto o. 1910 i KglBibl. – Nordwestansicht der Kirche.

Tårnets nedre del repræsenteres som nævnt af
den middelalderlige tilbygning (s. 1265), som
over en kraftig gesims af cementsten er forhøjet med et nyt klokkestokværk, hvis murflader
er trukket ind i forhold til den nedre del. Der
er rundbuede, parvis koblede glamhuller mod
alle fire verdenshjørner, og det ombyggede tårn
krones af et stejlt, tegltækket pyramidespir over
en profileret krongesims. Tårnets tidligere norddør er blændet og omdannet til en skabsniche,
mens en ny firkantet indgangsdør til våbenhuset

Danmarks Kirker, Ringkøbing

er etableret i sydsiden. Den indfattes af granit og
krones af et rundbuet tympanon, hvori med fordybede versaler læses: »Herren kommer«. De oprindelige glamhuller mod vest er bibeholdt, men
omdannet til vinduer, indsat i en blændmur.
Varmings nye kirke fremtræder i en enkel nyromansk stil med detaljer, som til dels er lån fra
den hjemlige arkitektur (Tveje Merløse, Venge
Klosterkirke).27 Skibets flerpasformede loft er
derimod inspireret af de norditalienske lofter
fra 1300-tallet (f.eks. San Zeno og San Fermo

80
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Maggiore, begge i Verona), som danske arkitekter
kendte fra deres studierejser og gerne benyttede
i deres eget kirkebyggeri, f.eks. Carl Brummers
ombygning af valgmenighedskirken i Holstebro
1905-06 (s. 318).
Gulvene blev nylagt ved restaureringen 1959,
da man fornyede bræddegulvene i stolestaderne,
mens der i våbenhuset, midtergangen, skibets
østende, sakristiets gang og i det ét trin hævede
kor er lagt gule mursten i kvadratmønster over et
underlag af Leca-plader. Sakristiets hævede fyrretræsgulv står afrenset for gamle fernislag, mens
de nye gulve i stolene måtte ferniseres. – †Gulve.
De oprindelige gulve i både kor og skib var lagt

af brædder over et betonunderlag, mens der i våbenhuset lå gule mursten.
Lys og varme. Kirken fik indlagt elektrisk lys i
1932. Ved restaureringen 1959 blev en †kalorifere fra 1929 afløst af et oliefyret varmluftsanlæg
opstillet i det gamle fyrrum i sakristiet.
Farveholdning. Kirkens indre står med hvidkalkede vægge, mens skibets loft ved restaureringen
1959 blev malet i grå og blålige farver som led i
kirkemaleren Ernst Triers nystaffering af inventaret.
Vindfløj. Tårnspiret krones af en vindfløj, udformet som en fisk, der både er et gammelt
Kristussymbol og en hentydning til sognets hovederhverv.28

Fig. 11. Korsarm set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Kreuzarm aus Nordosten.
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Fig. 12. Plan 1:300, målt af K.Varming 1908, jf. fig. 13, suppleret af Hugo Johannsen efter Chr. Axel Jensen 1909 og
tegnet af Merete Rude 2011. – Grundriss.

den nedrevne †kirke
Kendskabet til den middelalderlige kirke, som
på nær hovedparten af tårnet blev sløjfet 1909,
skyldes i det væsentlige den indberetning (Jensen
1909), ledsaget af en serie fotografier samt en opmåling, som Chr. Axel Jensen fra Nationalmuseet
udfærdigede umiddelbart inden nedrivningen.
Kirken bestod af kor og skib, antagelig opført i
1200-tallets anden halvdel. Senere i middelalderen, formentlig o. 1500, tilføjedes det nu delvis
bevarede vesttårn, ligesom selve kirken blev forhøjet.
Den lange og smalle kirke målte fra korets til
skibets gavl ca. 25,75 m, mens skibets udvendige bredde var ca. 7,45 m. Materialet var rullesten med en udvendig skal af overvejende gullige
eller rødgule mursten, som også var benyttet til
muråbningerne. På korets nordside sås, at murene
hvilede på syldsten, og sammesteds var levn af en
falsgesims bevaret under den senere forhøjelse.
Heraf fremgik, at korets murhøjde har været meget beskeden, kun ca. 3,5 m. Tilsvarende synes
gældende for skibet, hvis oprindelige gesims dog
ikke var bevaret, men kun markeret i nord, hvor
tårnets østmur hvilede på skibets murkrone. På
sydsiden savnes tilsvarende markering; men til
gengæld har tårnets østmur respekteret en fremspringende murklods med sparrenkop-gesims (jf.
fig. 22), som kan være levn af en fodtinde på
gavlkammen. Den ældste kirkes lave højde be-

kræftedes desuden yderligere af skibets vestgavl,
som sås tydeligt under nedrivningen (jf. fig. 23).
Ved undersøgelsen påvistes spor af muråbninger, som dog ikke alle synes at stamme fra opførelsestiden. Oprindelige var skibets døre, af hvilke
den søndre havde bevaret sin udvendige fals og
rundbuede stik (jf. fig. 22), mens sidstnævnte i
nord var borttaget ved indsættelsen af et eftermiddelalderligt vindue. Tilsvarende havde koret
i nord et rundbuet, falset vindue (jf. fig. 20, 72),
hvis ydre åbning måltes til ca. 100×64 cm med
en lysningsbredde på ca. 36 cm. En ligeledes falset
vinduesblænding i altervæggen adskilte sig ved
buens form (kurvehanksbuet) og sin større bredde på ca. 116 cm.29 På det foreliggende grundlag
er det vanskeligt at afgøre, om dette vindue også
var oprindeligt eller ændret ved en senere fornyelse i lighed med en række andre vindueslevn (se
nedenfor).
Korbuen med rundbuet helstensstik og fremspringende teglskifte som kragbånd tilhørte antagelig også det oprindelige anlæg.
Skibets oprindelige taggavle af rullesten var bevaret, mens korets stammede fra en eftermiddelalderlig reparation.
Datering. Den lavstammede, langstrakte kirke synes med sine detaljer at skulle henføres til
1200-tallets anden halvdel, og det er svært at
forene Chr. Axel Jensens iagttagelser med hans
vurdering af den forhøjede kirke inklusive tårnet som et samlet anlæg fra tiden o. 1500 – en

80*

1264

Vandfuld herred

Fig. 13. Plan, facader og snit. 1:300. Målt af K.Varming 1908. – Grundriss, Fassaden und Schnitt.

opfattelse, som senere er gentaget i håndbogslitteraturen (Trap). Bortset fra de usædvanlige proportioner adskiller grundplanen sig ikke fra den
romanske landsbykirkes, og det bevarede nordvindue i koret, hvor de smigede vanger er afløst
af fals, kendes fra senromanske kirker, eksempelvis Kolby på Samsø.30 De lave mure er derimod
et træk, som bl.a. har flere paralleller på egnen,
jf. Lemvig og Gudum.31 Også den lave rejsning
på skibets ældste tag, hvis vestre gavlspær havde
efterladt aftryk på gavlen (jf. fig. 13, 23), harmonerer med den romanske tradition.
Ændringer og tilføjelser. Ved undersøgelsen 1909
påvistes på skibets nordside yderligere vinduesspor,
som antoges at være oprindelige. Disse vinduer,
som ikke nødvendigvis var samtidige, stammer

dog snarest fra moderniseringer gennemført i tiden mellem kirkens opførelse og dens forhøjelse
o. 1500. Således sås øst for den oprindelige dør to
blændede, fladbuede vinduer, af hvilke det østre
var halvt borttaget af et stort, eftermiddelalderligt
vindue. Fordelingen antyder, at der øst herfor har
været endnu et, som er helt slugt af en nyere lysåbning. Det bedst bevarede af disse meget lave vinduer målte 80×82 cm i murflugten. Endelig påvistes østligst i nordmuren et meget usædvanligt vindue (fig. 21) med trinvis, aftrappet afdækning og
særdeles stejl underkarm i det ydre, hvor åbningen
målte 97×47 cm. Lysningen var sekundært lukket
af et fladbuet *vindue, 58×33 cm med blyindfattet
glas og vindjern (NM inv.nr. D 7114). Motiveringen for denne afvigende udformning er uvis.
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Fig. 14. Nordfacade 1:300, målt af Chr. Axel Jensen 1909 og tegnet af S. A. Claudi-Hansen. – Nordfassade.

Ombygning o. 1500. Ombygningen af den senromanske kirke indledtes med opførelsen af det
endnu delvis bevarede tårn, hvis østside udgår
fra kirkens vestgavl. Den omstændighed, at tårnet i første omgang respekterede den lave kirke,
forklarer, at sporet efter dettes tag er bevaret (jf.
fig. 23). Tilbygningen hviler på en markstenssyld
og er opført af røde og gullige mursten, suppleret med rullesten, der dominerer de indvendige
vægge. Tårnrummet, der i eftermiddelalderlig tid
omdannedes til våbenhus, dækkes af et samtidigt
hvælv og forbindes med skibet af en spidsbuet
arkade. Et rundbuet, udvendig falset vestvindue
belyser rummet, hvorfra der er opgang til de øvre
stokværk gennem et trappehus i nordvesthjørnet.
Den falsede, fladbuede underdør giver adgang til
en spindel (nu med cementerede trin), som belyses
af en smal sprække i nord.Trappehuset udmunder
nu i mellemstokværket, men synes oprindelig at
have været højere og tillige givet adgang til klokkestokværket, således som det endnu ses i de beslægtede trappehuse i Lemvig (s. 348) og Ferring
kirker (Vandfuld Herred). I mellemstokværket,
hvis markstensvægge nu dækkes af hvidtekalk,
anes på de tre frie sider en åbning (blændet med
normalsten) med vandret afdækning.32

I klokkestokværket, hvis vægge til dels er af
mursten, ses de blændede, dobbelte glamhuller
mod øst, nord og vest. Det østre par havde oprindelig samme højde som de øvrige, men var opmuret i bunden efter forhøjelsen af skibet og dets
tag (jf. fig. 23). Ved opbygningen 1909-10 blev
der i vestsidens glamhuller indsat små trævinduer
i en blændmur. Glamhullerne var spidsbuede og
udvendig falsede, men afdækningen i vest og syd
var sekundært ændret til rundbuer i forbindelse
med skalmuringen af de pågældende sider. Det
nordre af vestsidens glamhuller var desuden udvidet i bredden af hensyn til klokkens ophængning
(jf. fig. 16).
Da kirken blev nedrevet 1909, stod tårnet med
nord-sydvendte taggavle, som var glatte og kun
smykket af kammenes toptinde. Det er muligt, at
taggavlenes simple udformning er resultat af en
senere reparation, og at de oprindelig har været
prydet af blændinger i lighed med de beslægtede
tårne i Lemvig og Ferring.
Kirkens forhøjelse, som med udgangspunkt
i korhvælvets kalkmalerier må henføres til tiden o. 1500, er ikke nødvendigvis gennemført i
umiddelbar forlængelse af tårnbyggeriet, jf. opmuringen af østsidens glamhuller. Forhøjelsen af
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Fig. 15.Ydre set fra sydøst. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Südostansicht des Äußeren.

korets flankemure over den delvis bevarede falsgesims androg ca. 1 m, mens skibets må skønnes
at have været tilsvarende. I det forhøjede kor
indbyggedes et hvælv, hvis kapper hvilede på
forlæg.
Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse.
De bevarede kirkeregnskaber fra årene 1584 til
1653 giver en række oplysninger om løbende
istandsættelser og ændringer, mens oplysninger
ne for de efterfølgende halvandet hundrede år
er få og meget summariske. De ændringer, som
iagttoges forud for nedrivningen, kan derfor ikke
altid tidsfæstes med sikkerhed.
Det fremgår, at kirken underkastedes hovedreparationer i årene omkring 1800. Hovedreparationen 1790 indebar i alt væsentligt en udskiftning
af tagbeklædningen over kor og skib, hvor det
eksisterende blytag erstattedes med tegl, svarende
til tårnets.18 Ved synsforretningen 1795 kunne

bygningen derfor erklæres ‘i skikkelig og forsvarlig stand’ både ind- og udvendig.20
En ny hovedreparation 1803 afspejles i synet
samme år, da det bl.a. summarisk noteredes, at
‘loftet samt pulpiturer var nyt og godt, gulvet
jævnt og belagt med mursten, mure og vægge,
såvel ud- som indvendigt i fuldkommen stand,
tømmerværket til dels nyt, vinduerne nye og gode samt porte og døre ligeledes’.20 Ifølge kirkens
regnskabsbog havde man til reparationen købt
5000 mursten hos godsejer Tang på Nørre Vosborg.19 De involverede håndværkere var Gregers
Murermester, Holstebro, og Jacob Tømmermand,
mens vinduerne udførtes af Søren Prang. Endelig
fik murermester Jens Larsen, Lemvig, betaling for
tagsten. Selvom oplysningerne ikke er klart definerede, er det fristende at henføre kirkens store
fladbuede, falsede vinduesindfatninger og de afsprossede trævinduer til denne istandsættelse. Det
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er ligeledes muligt, at murene i vidt omfang er
blevet skalmuret ved samme lejlighed.
Ved besigtigelserne forud for kirkens nedrivning (Uldall 1892, Jensen 1909) bemærkedes, at
korets taggavl var helt ommuret af mursten i normalformat, mens korets østside og hele kirkens
sydside var skalmuret med samme materiale lagt
i krydsskifte. Også store dele af tårnets syd- og
vestside står fortsat med nyere skalmure. Selvom
dele af disse skalmuringer muligvis stammede fra
hovedreparationen 1803, er de naturligvis gentaget ved mange lejligheder, både tidligere og senere. Således fortingede man 1621 med tre murere,
der var på kost i 35 dage, om at mure på kirkens
søndre og nordre side.16 1600 indsatte en murer
600 mursten i tårnet, 1631 indkøbtes 800 mursten i Lemvig, som en murer og hans to hjælpere
indsatte i tårnets søndre side, og 1635 var turen
kommet til tårnets vestre side. Endelig reparerede
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Jens Murermester i Resen kirkens østre ende, korets sydside og tårnets øst- og vestside.
Gulve. 1621 blev det befalet kirkeværgerne at
lægge gulv af havsten under mands- og kvindestolene, da ‘sognefolkene godvilligt havde foræret
kirken en sum penge’.16 To år senere afregnedes
med stenpikkeren for kampestensgulvet. Korgulvet blev 1633 hævet og nylagt af en murermester. 1803 var gulvet i kirkens gang belagt med
mursten, bortset fra våbenhuset (tårnrummet),
som 1810 manglede gulv.20 1843 ønskedes stolestadernes kampestensgulve afløst af brædde- eller
murstensgulve, mens gulvet i våbenhuset skulle
brolægges. 1855 blev murstensgulvet i kirkens
gang afløst af bræddegulv som i stolene, mens
våbenhuset nu skulle have et gulv af velbrændte
mursten.
Døre. Omdannelsen af tårnrummet til våbenhus indebar etablering af en udvendig, kurve-

Fig. 16.Ydre set fra sydvest. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Äußeres gegen Südwesten.
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Fig. 17. Koret og skibet set fra nord. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Nordansicht von Chor und Schiff.

Fig. 18.Ydre set fra nordøst. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Nordostansicht des Äußeren.
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hanksbuet dør i nordmuren, som fungerede indtil
opførelsen af den nye kirke, da den blændedes, og
den indvendige niche indrettedes til skab. Etableringen af denne dør omtales ikke i kilderne,
men det kan være sket allerede i 1600-tallet som
følge af pulpiturernes tilkomst, hvorved brugen
af de hidtidige døre vanskeliggjordes. Opgangen til pulpiturerne har også givet anledning til
en blænding af tårnarkaden med to døre, en til
kirkens midtergang og en til en pulpiturtrappe.
Kønsopdelingen af pulpiturstolene motiverede
yderligere en opgang fra koret til det såkaldte ‘nye
fruentimmerloft’ via et trappeløb i triumfmuren,
nord for korbuen (jf. fig. 13). Adgangen hertil
kunne ske gennem en præstedør i korets nordvæg
(jf. fig. 20, 72), tilsyneladende indsat 1844.33
Vinduer. Det er uvist, hvor længe de middelalderlige vinduer var i funktion; men i lighed med
dørene (jf. ovf.) kan opstillingen af pulpiturerne
også her have medført ændringer. Således viste
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undersøgelsen 1909, at man ved tilmuringen af
syddøren havde omdannet den øvre, rundbuede
del til et lille vindue, som kan have givet lys til
stolene under pulpituret. Opsætningen af prædikestolen ved skibets sydside kan også have medført ændringer og betinget den uregelmæssige
fordeling af vinduerne her. Et nyt vindue ved
prædikestolen nævnes således 1649, da en glarmester fra Lemvig indsatte glas i otte små vinduer
i korets sydvindue.16 Der må være tale om blyindfattede ruder svarende til den vinduesrude, som
skånedes ved nedrivningen 1909 (jf. fig. 21 og s.
1264). Ved skalmuring af tårnets sydside 1631 fik
murermesteren desuden betaling for indmuring af
tre vinduer, hvorefter glarmesteren leverede glas
hertil. Det er dog uvist, om der er tale om tre nye
vinduesåbninger eller udskiftning af vinduesglas i
forhåndenværende vinduer. Indmuringen o. 1800
af store fladbuede vinduer indebar tillige udskiftning af de gamle, blyindfattede ruder til fordel

Fig. 19.Ydre set fra nordvest. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Nordwestansicht des Äußeren.
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Fig.20-21. 20.Vindue (s. 1263) og præstedør (s. 1269) i korets nordside. 21.Vindue, østligst i skibets nordside (s.
1264). Foto Chr. Axel Jensen 1909. – 20. Fenster und Pfarrtür in der Nordseite des Chores. 21. Fenster, ganz östlich in
der Nordseite des Schiffes.

for oplukkelige trævinduer – en disposition, som
kendetegner hovedparten af landsbykirkerne, hvor
man ønskede mere lys og luft. Behovet for ventilation i den tætpakkede kirke (jf. Carl Moes ytringer s. 1259) kan desuden have motiveret de lavtsiddende åbninger, som endnu 1909 sås på korets
sydvæg og skibets nordside (jf. fig. 15, 14).
Tagværker. Indtil nedrivningen havde kirken tilsyneladende bevaret de senmiddelalderlige ege
tagværker, der begge havde lodrette spærstivere
og hanebånd – et sæt i koret og dobbelt i skibet,
hvis tømmer var nummereret på en usædvanlig
måde (fig. 71). Ved en eftermiddelalderlig reparation var skibets tagværk forstærket med krydsbånd (jf. fig. 13).
Fig. 22. Detalje af skibets sydvestre hjørne med oprindelig dør (s. 1263) og eftermiddelalderligt vindue (s.
1270). Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Detail der südwestlichen Ecke des Schiffes mit ursprünglicher Tür und nachmittelalterlichem Fenster.
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Tagbeklædning. Tårnet kan være ‘født’ med tegltag, mens selve kirken stod med blyklædte tage
indtil hovedreparationen 1791 (jf. ovf.). Tårntagets vestre side blev 1635-36 repareret af en
murermester og hans hjælper med 672 tagsten
indkøbt i Lemvig.16 1639 omstøbte og omlagde
Hans Blytækker og to medarbejdere taget på kirkens søndre side. 1647 udførte blytækkeren tilsvarende reparation af 20 skippund bly på nordsiden.
Den økonomiske fordel ved at udskifte bly med
tegl var dog ikke ganske uproblematisk. Herom
vidner udgiften 1807 til rørtag på de steder, hvor
tagstenene var afrevne i stormende vejr.19
Opvarmning. I 1817 betaltes for leje af en
kakkelovn;19men først efter 1897 installeredes en
permanent ovn i skibets sydøstre hjørne (jf. fig.
13, 50).15

†KALKMALERIER
Som anført i Chr. Axel Jensens indberetning 1909
(jf. også fig. 24-25, 50, 53-54, 72) fandtes kalkmalerier fra både senmiddelalderen og nyere tid.
1) (Fig. 24, 54, 72), o. 1500. En række dekorative udmalinger i rødt og sort sås på korets hvælv samt over korbuens østside og over
søndre og nordre skjoldbue. Korhvælvet havde
en seksoddet stjerne i ribbeskæringen og sparremønstrede hvælvribber, indrammet af prikker.
Særlig bemærkelsesværdige var de hjerteforme
de eller ‘kræmmerhuslignende’ ornamenter, anvendt som topdekoration i korhvælvet, et motiv,
der med forskellige variationer genfindes i en
række af egnens kirker (Nørlem, s. 609; Tørring, s. 680; Hygum s. 1382, Ferring og Dybe).

Fig. 23. Den nye kirke under opførelse 1909-10, set mod det senmiddelalderlige tårns østside med spor efter skibets
oprindelige og senmiddelalderlige tage (s. 1264, 1265). Foto i Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Die neue Kirche
im Bau 1909-10, gegen die Ostseite des spätmittelalterlichen Turms mit Spuren der ursprünglichen und spätmittelalterlichen
Dächer des Schiffes.
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Fig. 24. Kalkmalerier o. 1500 på korhvælvet (s. 1271).
Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Kalkmalereien auf Chorgewölbe um 1500.

De indbyrdes lighedspunkter, om end ikke nøje
identitet, mellem eksemplerne har ført til formodningen om tilstedeværelsen af et lokalt fællesskab, den såkaldte ‘Lemviggruppe’, hvis repræsentanter dog ikke nødvendigvis har tilhørt
samme værksted.34 Ud over de nævnte fandtes
på vægfladerne dekorationer med bånd, hvorfra udgik stilke med hjerteblade (jf. fig. 72). På
nordmuren var et indvielseskors.
2) Eftermiddelalderlige dekorationer påvistes
dels på korets østmur bag altertavlen, udformet
som en tæppelignende udsmykning i blåt og gult,
dels på triumfvæggens vestside over korbuen.
Sidstnævnte (fig. 25, 50, 53) viste en udsmykning,
antagelig fra o. 1750, med rocaillelignende kartoucher, bladværk med tulipanlignende blomster
og vindrueklaser.

Fig. 25. Eftermiddelalderlige †kalkmalerier, o. 1750, over korbuen (s. 1272). Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Nachmittelalterliche †Kalkmalereien um 1750.
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Fig. 26. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Westen.

INVENTAR
Oversigt. De vigtigste inventargenstande fra den 1909
nedrevne kirke, herunder altertavle, altersølv, døbefont,
korbuekrucifiks, prædikestol og klokke, blev 1910
overført til den nye bygning og beskrives nedenfor.
Den †kirkes indretning og inventar er omtalt s. 1290.
Til den nye kirke anskaffedes flere genstande, herunder
alterbord, altermaleri og -skranke, stolestader og pulpiturer samt orgel. Endvidere suppleredes bl.a. altersølvet
og dåbsudstyret.
Større istandsættelser og inventaranskaffelser knytter sig ikke mindst til kirkens jubilæer, senest 100-året

for indvielsen 1910.35 1959 fik kirken nyt altersølv, et
antal ringkroner og pengebøsser, mens inventaret nymaledes af Ernst Trier fra Vallekilde, og fonten flyttedes til skibets østende. 1985 opsattes et nyt orgel, der
efter en midlertidig placering 1968 på pulpituret over
korsarmen anbragtes på det oprindelige orgelpulpitur i
vest. Samtidig blev bl.a. stolestaderne nymalet og renoveret.15 Senest, 2010, er alterskranken stafferet, korets
belysning forbedret og inventarbeholdningen suppleret med et par gulvstager med tilhørende opsatser til
blomster.
Farvesætning. 1959 blev inventar malet i lysere toner,36 hvilket 1985 og atter 2010 er nyopfrisket.
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Alterbordet, 1910, består af enkel rammekonstruktion med panelværk af fyrretræ; 225×79 cm, 113
cm højt, opsat 110 cm fra østvæggen. Under alterbordet er placeret tre tidligere kirkegårdsmonumenter for tre småbørn (jf. mindetavle nr. 1 og
gravminder nr. 1-2). Alterbordsomhæng, 1977,15 af
gulbrunt fløjlsvelour; nyere hvid lærredsdug med
broderet alterbryn, hvori mønster af kors og kalk
med oblat (jf. s. 1195). Ældre †alterklæde, 1910,
af rødt fløjl med guldtresser og guldkors, skænket 1905 af Ynglingeforeningen i Harboøre. En
†alterdug (jf. fig. 48) havde udsmykning af store
klokker og kors. Den var udført i fransk og engelsk syning og skænket 1905 af »hellige Kvinder
paa Harboøre«.15
Altertavle (fig. 28), 1606, formentlig et værk af
Kristen Spend, Lemvig, med malerier i stor- og
topstykke, signeret af Axel Hou 1910. De ældre (†)altermalerier, udført 1845 af J. B. Gjørup,
Lemvig, er opsat på korsarmens nordvæg.

Altertavlen er arkitektonisk opbygget med tredelt storstykke med sidevinger på højt postament,
kronet af et topstykke, ligeledes med sidevinger og
topgavl. De enkelte felter indrammes af søjler med
prydbælter, hvori beslagværksornamentik, mens
kapitælerne har æggestav over en glat hals med
skaftring. Postamentet har glatte, profilindrammede fremspring, mens de tilsvarende led i stor- og
topstykkets friser er smykket med kerubhoveder.
Sidevingerne og topgavlen har flade rulleværkskartoucher med et broget udvalg af dekorative
motiver fra mesterens vanlige repertoire, bl.a. medaljoner, frugtophæng og volutter. Nichespir med
spidser eller løgprydelser står yderst på stor- og
topgesimsen samt kroner topgavlen.
Altermalerier. Stor- og topstykkets felter har malerier i olie på lærred, signeret forneden th. i storstykket: »Axel Hou.1910«. Stor- og sidefelterne,
der måler henholdsvis 102×94 cm og 102×60,5
cm, viser Jesus, der velsigner de små børn, jf. Mark.

Fig. 27. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Osten.
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Fig. 28. Altertavle, 1606, med malerier af Axel Hou, 1910 (s. 1274). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altartafel, 1606,
mit Gemälde von Axel Hou, 1910.

10,16, som angivet under storfeltet. Jesus, der er
iklædt rødlig kappe over lysebrun kjortel og har
gulbrunt hår samt skæg, favner skærmende en
flok børn, der alle er iklædt samtidsdragter og
antagelig portrætterer medlemmer af menigheden ligesom de øvrige personer i storstykket. Bag
Jesus står to kvinder, begge med spædbørn, mens
sidefelterne viser både mænd, kvinder og børn,
alle vendt mod den centrale frelserskikkelse. En
lille pige yderst tv. med det gyldne hår flettet i
rosenkrans om hovedet holder en buket med
røde primulaer. Gruppen er vist foran en lys- og
mellemblå baggrund, der hentyder til himlen og

havet. Maleren har udført beslægtede versioner af
samme motiv til Bangsbo Strand Kirke (Horns
Herred, Hjørring Amt, 1903) og Skt. Simeons
Kirke, København (1913). Også her er gengivelsen af personer og baggrund tilpasset den særlige lokale sammenhæng.37 I Harboøre knytter
emnevalget sig utvivlsomt til alteret og korets
placering på den †kirkegård, hvor fire småbørn
lå begravet (jf. mindetavle nr. 2 og gravminder
nr. 1-2). Topfeltets maleri, 56×86 cm, gengiver
et englekor, der ledsager den himmelske lovsang
med violin- og guitarspil. Postamentfelterne har
indskrifter i grå versaler på lys rødlig bund, hen-
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Fig. 29. (†)Sidefelter fra altertavle, 1606, med apostlene Jacob og Simon, udført 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig (s.
1276). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – (†)Seitenfelder von Altarbild, 1606, mit den Aposteln Jacob und Simon, 1845 von
J. B. Gjørup, Lemvig.

holdsvis fra Ap.g. 3,25, Mark. 10,16 og Mark.
11,9 (Matt. 21,9), læst fra venstre mod højre.
(†)Altermalerier (fig. 29-30), udført 1845,38 af J.
B. Gjørup, Lemvig, omfatter storstykkets midtog sidefelter; olie på træ, hhv. 71×87,5 cm og
98×53,5 cm, idet storfeltet er beskåret foroven,
jf. fig. 48. I overensstemmelse med malerens velkendte motivvalg (jf. s. 1349 og 1388) viser sidstnævnte Nadveren efter Leonardo da Vincis forlæg,
mens sidefelterne gengiver monokrome figurer
i brunt på grålig baggrund af apostlene Jacob
(tv.) og Simon (th.), begge kopieret efter Thorvaldsens figurer i København Vor Frue Kirke.

Apostlenes navne er angivet med gul skriveskrift
på de tilhørende sokler. Det tilsvarende †topfelt
gengav Kristi Dåb (jf. fig. 48 og 22, s. 1389) indsat
i et landskabsprospekt og vist »med så små figurer
som muligt« (Jensen 1909).
†Altermalerier, enten altertavlens oprindelige eller yngre, dateret 1703 (jf. nedenfor), er omtalt
1769 og karakteriseret som ‘slette’; storfeltet viste
Nadveren, mens topfeltet illustrerede Kristi Opstandelse. Sidefelterne (eller alene postamentfelterne) havde indskrifter med forgyldte bogstaver,
der gengav nadverordene. Endvidere sås, vel i postamentet, årstallet 1703 og kirkeejerens adelige
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Fig. 30. (†)Storfeltsmaleri fra altertavle, 1606, med Den hellige Nadver, udført 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig (s. 1276).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – (†)Altargemälde, 1606, mit dem Heiligen Abendmahl, 1845 von J. B. Gjørup, Lemvig.

våben, formentlig Gregers Daa og Jeanne Marie
Rüsensteens, svarende til altertavlerne i Lomborg
og Rom, s. 744, 792.17
Den nuværende altertavle fremstår i en skikkelse præget af Ernst Triers restaurering 1959,
idet stafferingen i harmoni med altermalerierne
er holdt i lyse farvetoner med lysegrå, turkise,
bleg- og teglstensrøde, blå og okkergule nuancer
foruden hvidt. På tavlens bagside er fæstnet mindetavle nr. 2.
Tavlens tilblivelse 1606 er omtalt med flere enkeltheder i kirkens ældste regnskaber. Træet blev
hentet i Lemvig og Fjaltring, mens to snedkere,
hvis redskaber siden fragtedes til Bøvling, var i
aktion i seks uger og tre dage. Den ene af disse
var antagelig Kristen Spend, hvis arbejder er hyppigt forekommende i både Skodborg og Vandfuld

Danmarks Kirker, Ringkøbing

herreder (jf. bl.a. s. 652, 658, 688, 715, 797, 839,
899, 1001 og 1398). Malerarbejdet udførtes af
Morten Maler og hans medhjælper i fem uger;
den førstnævnte fragtedes, vel efter endt arbejde,
til Holstebro.16 1703 blev tavlen opmalet, hvilket
markeredes med årstal samt kirkeejerens og hans
hustrus våbenskjolde, som nævnt ovenfor Gregers Daa og Jeanne Marie Rüsensteen.17 En nyopmaling gennemførtes 1844-45, sandsynligvis af
Lemvigmaleren J. B. Gjørup, der bl.a. erstattede
de ældre altermalerier med sine egne.33 Tavlen
nystafferedes og forgyldtes 1875,39 vel med den
egetræsmaling og guldbronzering, der konstateredes 1909, idet †indskrifter i skriveskrift, gult
på sort, var anført på fodstykket; herunder og på
kronfrisen anedes dog ældre indskrifter i fraktur,
ligesom der påvistes to lag ældre stafferinger un-
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Fig. 31. Alterkalk nr. 1, sammensat af fod og skaft fra
o. 1600 samt bæger fra 1910 (s. 1278). Foto Arnold
Mikkelsen 2009. – Altarkelch Nr. 1, bestehend aus Fuß
und Schaft um 1600 sowie Becher von 1910.

der egetræsmalingen. Ved opstillingen i den nye
kirke 1910 fornyedes altermalerierne, mens rammeværket stafferedes i blåt og rødt. 1959 lysnedes
stafferingen af Ernst Trier, Vallekilde.40 1994 blev
både de nuværende og de ældre altermalerier
istandsat.41
Altersølvet. Kirken har to sæt med kalk og tilhørende disk. Heraf hidrører kalk nr. 1 (dog med
nyere bæger) fra den gamle kirke, mens det andet
sæt, der er af sølvplet, nyanskaffedes 1910 sammen med oblatæske og alterkande (se ndf.).
1) Alterkalk (fig. 31), sammensat af ældre fod og
skaft fra o. 1600 samt glat bæger fra 1910, 18,5
cm høj. Sekstunget fod, der er drevet stejlt op

mod en knop med rudebosser med graverede
versaler: »IHESVS«. På fodens ene led er et støbt
krucifiks, 3 cm højt, mens der på et andet er sekundært graveret årstal og initialer i versaler for
giverparret: »M. I. HYOM/ K.S.D. BIE/ 1675«,
dvs. for sognepræst Mads Jensen Hygum (†1677)
og K(irsten) Sørensdatter Bhie.42 På fodens vandrette standkant er sammenskrevne initialer: »PP
(eller D)S« (fig. 73), vel mestermærke for guldsmeden, der dog ikke er identificeret.43 Tilhørende disk (jf. fig. 32), skænket 1959 af anonym giver
sammen med alterkande nr. 2; 17 cm i tværmål.
Under fanen mesterstempel for Bent Exner og
lødighedsmærke for sterlingsølv. †Disk. Nævnt
sammen med kalken 176617 og endnu registreret
1910.15
2) Alterkalk, 1910, af sølvplet, anskaffet fra Dansk
Paramenthandel. 23 cm høj, udformet som kalk
nr. 1, dog med gennembrudt stjernemønster på
lodret standkant og ovale bosser uden indskrift
på knoppen. Tilhørende disk, 15,5 cm, med graveret cirkelkors på fanen. Under bund er mærker
for Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia, for Landsforeningen for Dansk Arbejde samt mærke for
sølvplet.
Oblatæsker. 1) Af metalblik, 10,5 cm i tværmål,
7,5 cm høj. På låget er med versaler anført: »Den
danske Diakonissestiftelse, Kjøbenhavn 500 kirkebrød«. Æsken er muligvis identisk med den
sortlakerede blikæske, der anskaffedes 186233 og
1883 oplakeredes samt forsynedes med et opstående, forgyldt †kors15 2) 1906,33 af porcelæn. 14
cm i tværmål, 6,5 cm høj. Sort med guldkant og
-kors. Under bund mærke for Bing & Grøndahl.
3) (Jf. fig. 32), af sølvplet, 9,5 cm i tværmål, 5,5
cm høj. På låget kløverbladskors; under bunden
indpræget med trambulérjern: »H«. Antagelig
identisk med oblatæske, anskaffet 1910 (jf. ovf.).
4) Af sølv, udført af Bent Exner, formentlig 1959
svarende til disk nr. 2 og alterkande nr. 2. Under
både æskens og lågets bund er identiske stempler
for Exner og sterlingsølv.
Alterkander. 1) 1910, af porcelæn, 31,5 cm høj;
sort med guldkors og -kanter. Mærke under bunden for Den Kongelige Porcelænsfabrik. 2) (Jf. fig.
32), 1959, af sølv, 20 cm høj; af form som keglestub, beslægtet med alterkanden i Humlum Kirke
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(s. 1201). Ved lågets hængsel stempler for Bent
Exner og sterlingsølv.15 †Alterkander. Inventaret
1910 nævner ud over nr. 1 henholdsvis en ældre
vinkande af porcelæn, omtalt allerede 184533 og
1862, samt en kande af sølvplet, anskaffet 1910.15
Sygesæt. 1) Muligvis identisk med sæt anskaffet 1875 til brug både her og i Engbjerg Kirke,
af sølv. 15 Omfattende kalk, 10,5 cm høj; under
bund er indpræget: »WMFM/ I/ O«; disk, 6,2
cm i tværmål, oblatæske 5,7 cm i tværmål og 2,4
cm høj samt glasflaske med skruelåg af sølv, 7 cm
høj. 2) Nyere, af tin, omfattende kalk, 10,8 cm
høj, disk, 6,2 cm i tværmål, oblatæske, 2,5 cm
høj, 5,7 cm i tværmål og glasflaske, 14,5 cm høj,
med skruelåg af metal. De tre førstnævnte dele er
mærket med mesterstempel (sammenskrevet 3B),
lødigheds- samt Danmarksmærke.
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Ske (jf. fig. 32), anskaffet 1903.15 16,5 cm lang.
På skaftets bagside tre stempler, henholdsvis Københavnsmærke for 1903, guardejnsstempel for
Simon Groth og mestermærke for »AF« (muligvis A. Fleron) i tværovalt felt (jf. s. 1061 og 1352).
†Skål, anskaffet 1907,33 af porcelæn.
Alterstager. Kirken har to sæt stager af senmiddelalderlig form; heraf er dog én af stagerne en
moderne kopi; endvidere en nyere stage (af et
sæt på to). 1) (Fig. 33), o. 1500, 27 cm høje. Spor
under foden tyder på, at fodleddet har hvilet på
tre støtter, enten formet som ben eller som siddende løver. Cylinderskaft med tre skarpryggede
skaftringe og kreneleret lyseskål med cirkulære
perforeringer, der danner små rosetter.44 1584 betaltes for ‘en stang i lysekærten’, vel for en lysetorn.16

Fig. 32. Altersølv, omfattende disk nr. 1, oblatæske nr. 4 og alterkande nr. 2, skænket 1959 og udført af Bent Exner;
desuden oblatæske nr. 3, antagelig 1910 (bagest th.), og ske, 1903 (s. 1278-79). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Silberne Altargeräte, bestehend aus Patene Nr. 1, Oblatendose Nr. 4 und Altarkanne Nr. 2, 1959 geschenkt, hergestellt von Bent
Exner; außerdem Oblatendose Nr. 3, vermutlich 1910 (hinten rechts), und Löffel, 1903.
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Fig. 33-34. 33. Alterstager nr. 1, o. 1500 (s. 1279). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 34. Alterstager nr. 2, hhv. o. 1550
og moderne kopi (s. 1280). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 33. Altarleuchter Nr. 1, um 1500. 34. Altarleuchter Nr. 2,
jeweils um 1550, und moderne Kopie.

2) (Fig. 34), o. 1550, 39 cm høj. Cylinderskaft
med kraftig skaftring og lavt, profileret fodled og
lysskål. Den ene af stagerne manglede allerede
1862. 45 1969 tilføjedes en moderne kopi.33 3)
1924, femarmet stage, af messing, 42,5 cm høj.
På foden står med fordybede versaler: »Skænket
Harboøre Kirke 1924«. Gave fra fabrikant Rasmussen, Engbjerg.15 I ligkapel.

†Alterstager, trearmede lysestager, 1910, erstattet
1924 af alterstage(r) nr. 3.
Lyseslukkere (fig. 35), o. 1900. To eksempler af
uens højde, dog begge af cylinderform med opstående kors; af kobber med messing og blik.
Syvstage (fig. 36), erhvervet 1972; af messing, 42
cm høj. Opstillet på granitpodium, udhugget af
Ejgil Westergaard, Lemvig.15

Fig. 35-36. 35. Lyseslukkere, o. 1900 (s. 1280). 36. Syvstage, 1972 (s. 1280). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – 35.
Löschhütchen, um 1900. 36. Siebenleuchter, 1972.
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Messehagler. Kirken har i alt fire nyere messehagler. Heraf er den ældste (nr. 1) af rødt fløjl
med besætning af guldgaloner, vel identisk med
en hagel af purpur(rødt) silkefløjl med guldbesætning, anskaffet 1951.15 1998 og atter 2001
anskaffedes i alt tre hagler, de nuværende, alle af
lærred, henholdsvis hvidligt groftvævet lærred
med indvævede striber i guld (nr. 2), af violet
stof med gaffelkors på ryggen og mønstervævet
bort med guldbesætning og mærke for St. Martin
Vestment, Lutton Spalding (nr. 3), samt af grønt
og blåt lærred med dekoration på ryg og forside
af redningsbåd og fisk samt af kors (nr. 4).15
Alterskranke, 1910, af halvcirkulær form med
flade, udsavede balustre, stafferet lysegrå, og med
rødbrunt læderpolstret knæfald.
Døbefont (fig. 37), romansk, af granit, 92 cm
høj. Fonten, der adskiller sig fra egnens vanlige
bægerbladstype (jf. også Mackeprang, Døbefonte
161), har en fod af form som et omvendt terningkapitæl med enkle profilled langs de fire sider og markerede hjørneknopper (eller hoveder).
Kummen, som har tværmålet 89 cm og er udført
af en mere grovkornet granit i forhold til foden,

Fig. 37. Romansk døbefont (s. 1281). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken.
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Fig. 38. Dåbsfad og -kande nr. 2, anskaffet 1910 (s.
1281). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Taufschale und
Taufkanne Nr. 2, angeschafft 1910.

smykkes lidt under mundingsranden af fire fremspringende hoveder. Svage farvespor i rødt anes
ved hovederne, formentlig rester af †staffering,
udført 1845,33 men omtrent afrenset 1883. Fonten, der overførtes 1910 fra den nedrevne kirke,
stod oprindelig ved korbuens nordside, men blev
1959 flyttet til en placering uden for buen i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfade. 1) Enkelt fad, 37,5 cm i tværmål, antagelig identisk med messingfad, nævnt 1862.15
2) (Jf. fig. 38), 1910, af kobber med udhamrede
kors på fanen. Omtalt som en gave fra »Søster
Magda«.15
Dåbskander. 1) Af tin, 24,5 cm høj, af vanlig
form (jf. s. 1354). Antagelig identisk med lågkande, anskaffet 1862 og repareret 1907.46 2) (Jf.
fig. 38), af tin, 30 cm høj med opstående kors på
låget. Formentlig identisk med den 1910 anskaffede ‘smukke nye kande’.33
Korbuekrucifiks (fig. 39), o. 1500, på nyere korstræ. Den groftskårne figur, der er ca. 135 cm høj,
hænger i let skrånende arme, begge tilsatte. Hovedet med enkelt skåren vidjekrans luder tungt
mod højre skulder, øjnene er lukket og munden
let åbentstående. Skulderlangt hår og tvedelt bølgeskåret skæg. Brystmuskulaturen er gengivet
med flere detaljer ligesom lændeklædet, der er
snoet stramt om livet med en nedhængende fold
ved højre side og en snip mellem de let bøjede
ben. Højre fod ligger over venstre og samles med
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Fig. 39. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 1281). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chorbogenkruzifix, um 1500.

en nagle, der i en realistisk detalje skubber den
løsthængende hud op over såret. Det sekundære
korstræ er glat med indskrifttavle foroven. Figuren, der tidligere var egetræsmalet (Jensen 1909),
står i dag afrenset, hvilket formentlig gennemførtes i forbindelse med hovedistandsættelsen 1959.
Korstræets navneskilt har hvide versaler på sort
bund. Ophængt på sydvæggen mellem 3. og 4.
vinduesfag, jf. også fig. 26. Om ophængningen i
den nedrevne kirke, jf. s. 1291.

Prædikestol (fig. 40), 1618 ifølge regnskaberne.16
Stolen, der antagelig i lighed med altertavlen
kan tilskrives Kristen Spend fra Lemvig, omfatter kurv med samtidig underbaldakin og himmel
samt nyere opgang, 1959, med tilhørende mægler.
Stolen tilhører karnaptypen; selve kurven omfatter seks fag, hvoraf de tre midterste udgør et
fremspring, flankeret af to fag i vest og et enkelt
ved opgangen mod øst. De respektive fag er indrammet af spinkle joniske søjler med karvskåret
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Fig. 40. Prædikestol, 1618 (s. 1282). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Kanzel, 1618.

stjerneornament på ‘halsen’ under kapitælerne og
forneden prydbælter med beslagværksornamentik. Storfelterne har rundbuede arkader båret af
kannelerede pilastre og bueslag med æggestav;
trefligede bladornamenter i sviklerne. Postamentet har glatte profilindrammede felter, mens de
øvre smalfelter har kassetteornamenter med ro-

setter; de gennemgående lister har henholdsvis
perlestav og dobbelt tandsnit. Under hjørnerne
er hængestykker formet som forenklede kerubhoveder, formentlig sekundære (jf. nedenfor),
flankeret af ornamenter med dobbeltvolutter og
beslagværksdekoration. Håndliste og læsepult fra
1959. Underbaldakin af svungen kontur, hvilende
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på firkantet bærestolpe. Den samtidige himmel,
ligeledes af karnapform, har over en skrå tandsnitsgesims spirkronede prydgavle, alle med beslagværksornamentik og rosetter; herimellem
er hjørnespir, der tilsvarende afsluttes med topprydelser. Nyere hængestykker under hjørnerne
med kerubhoveder.
Opgangen, ombygget 1959, med ligeløbstrappe
med spinkelt gelænder og mægler med en usædvanlig topudsmykning (fig. 41) formet som en
kirkemodel af en løgkuppelkronet centralbygning, jf. ndf.
Stolens nuværende staffering hidrører i det
væsentlige fra Ernst Triers istandsættelse 1959.
Farverne, der er samstemt efter altertavlen og
stoleværket, omfatter hvidt, gråt, turkisblåt og
lyst teglrødt, idet arkadefelterne står i okkergult,
mens udvalgte detaljer er forgyldt. På postamenternes smalfelter er omløbende versalindskrift i
mørkegråt på lys teglrød bund med skriftsted (1
Joh. 5,11). Opsat østligt på skibets sydmur mellem 1. og 2. vindue.
Prædikestolen, der i flere detaljer er nært beslægtet med de samtidige eksemplarer i bl.a. Nørre
Nissum, Tørring, Heldum (†prædikestol), Rom,
Bøvling og Hygum (s. 658, 688, 715, 797, 839
og 1398), kan sandsynligvis tilskrives den aktive
snedker, Kristen Spend i Lemvig (jf. også ovenfor),
om end denne ikke er direkte omtalt i regnskaberne. Heri nævnes, at hele tre snedkere var involveret; arbejdet med prædikestolen, bærestolpen,
himlen og ‘trapperne’, måske en todelt opgang,
omfattede indkøb af tømmer, stål og hornlim
samt arbejdsløn til snedkerne og til en pligtkarl
i tre dage, der opsatte stolen.16 I forbindelse med
inventarets nystaffering 1703 blev også prædikestolen bemalet, bl.a. med en †indskrift på det ene
arkadefelt: »Denne Prædike Stoel er til(l)ige med
Pulpituet(!) til Guds Ære og Kirkens Prydelse
bleven stafferet, paa Sogne Præstens Hr Thomas
Graaes, og deele=Fogden Christen Stausholms,
og hans broder Peder Stausholms tillige med
de fleeste og fornem(m)este af Harboøre Sogne
Mænd deres samtliges bekostning Ao 1703«. En
antagelig samtidig figurudsmykning af stolens øvrige fag, der ligesom indskriften tidligst er nævnt i
præsteindberetningen fra 1769, omtaler en deko-

ration med Kristus, vist som Salvator Mundi mellem de fire evangelister. På himlens underside var
en staffering med en blå himmel, hvidgrå skyer og
i midten en flyvende due.17 En nyopmaling gennemførtes 1845.33 Ved denne lejlighed kan kurvens udsmykning være erstattet af en †staffering
med grisaillemalerier efter Thorvaldsens apostle
med tilhørende navne i fraktur, antagelig udført af
J. B. Gjørup, Lemvig, der samtidig udsmykkede altertavlen (jf. s. 1276). 1862 nævnes, at stolens sider
og himlen var fornyet med nye hoveder, antagelig
kurvens og himlens kerubhoveder.15 Af disse ses
dog ikke de sidstnævnte på ældre fotografier (jf.

Fig. 41. Dekoration af russisk-ortodoks løgkuppelkirke, anvendt som topprydelse på prædikestolsopgangens
mægler (s. 1285). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Dekoration von griechisch-orthodoxer Zwiebelkuppelkirche, verwendet zur Verzierung des Kanzelaufgangspfahls.
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fig. 50, 53), og de kan være midlertidigt nedtaget.
1880 blev stolen egemalet og forgyldt.15 Ifølge registreringen 1909 anedes spor af ældre farver, herunder †indskriften: »1703« under apostelnavnet
Andreas samt røde ornamentkanter, sorte flader
og hvide søjler, måske ligesom det førstnævnte
hidrørende fra nystafferingen dette år.
En †opgang (fig. 49-50), placeret vinkelret på
sydmuren, rummede rester af et oprindeligt panel. Mæglerens usædvanlige udsmykning med en
løgkuppelbygning eller -kirke af russisk-ortodoks
type var dog ifølge de ældre fotografier tydeligt
sekundært påsat endestolpen, der vel tidligere
havde en almindelig topprydelse med drejet løgspir, svarende til en †pendant. Antagelig hidrørte
prydelsen fra den 1868 strandede russiske fregat
»Alexander Newskij«.47 Ved stolens genopsætning
i den nye kirke blev den nystafferet, idet stolens
felter nu smykkedes med seks forgyldte kristne
symboler, mens den nuværende omløbende indskrift påmaledes. Himlen blev blåmalet og prydet
med de ovennævnte englehoveder, der var forgyldte med hvide vinger. Opgangen fik sin nuværende placering, idet en udskåret †stolpe nærmest
kurven forsynedes med reliefskårne og forgyldte
symboler for Tro, Håb og Kærlighed (kors, anker
og hjerte). †Beklædning af håndlisten med guldtresse- og frynsebesat karmoisinrødt fløjl. Ved renoveringen 1959 blev opgangsgelænderet atter
ombygget, idet dog den øvre stolpe kasseredes.48
†Lysearm, trearmet, af bronzeret metal, var fæstnet
ved stolen (jf. fig. 49).
Stole (jf. fig. 26-27). Midtskibet rummer to
blokke af stolestader, 1910, omfattende henholdsvis 24 stader i syd (svarende til det oprindelige)
og 22 i nord (tidligere 25). Stolene har udskårne
endegavle mod midtskibet med skjoldformet felt
foroven, indrammet af lave opstandere. Mod nordog sydvæggen er enklere gavle, tilføjet 1959. Turkisblå staffering med lysegrå panelfelter og spejlfyldinger i lys teglrødt i endegavlen. Staderne blev
nymalet 1959 og atter 1985.15 Formentlig i forbindelse med døbefontens flytning fra korbuen til
skibets nordøstende 1959 fjernedes tre stader fra
den nordre blok. I korsarmen er faste vægbænke,
1910, med tilhørende paneler langs øst-, nord- og
vestvæggen. Stafferet som stolestaderne. Fem ny-

1285

Fig. 42. Præstetavle, opsat 1940 som en videreførelse af
tavle i Engbjerg Kirke (s. 1287). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Pfarrertafel, 1940 angebracht als Weiterführung
einer Tafel in der Engbjerg Kirche.

ere bænke, gråstafferede, er i våbenhuset, mens et
antal løse stole af bøgetræ med fletsæder af Hans
Wegners velkendte type, vel ligeledes anskaffet
1959, findes både i korsarmen, ved døbefonten
og i øvrigt rundt om i kirken.
Præstestol. En stol af mørkbejset fyr med drejede forben og buet ryg samt lysebrunt lædersæde
hidrører antagelig fra 1910; oprindelig placeret i
‘kornichen’ som en fast stol.15 Nu i korets nordøsthjørne.
Degnestol, 1910, indrettet øverst i rækken af
mandsstole og lukket mod midtergangen. Ved
indgangen var tidligere placeret den nuværende
prædikestolsmæglers kuppelkirke.15
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Fig. 43. Mindetavle nr. 1, opsat over medlemmer af to skibslav, alle omkomne ved drukneulykker hhv. 1862 og 1863 (s. 1288). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Gedächtnistafel Nr. 1 für Mitglieder von zwei Schiffszünften, die jeweils 1862 und 1863 ertranken.

Pengebøsser, anskaffet 1977.15 To ens cirkulære
bøsser af messing med pengetragt foroven og
reliefkors på forsiden, er ophængt i våbenhuset. Som anført med fordybede versaler på tilhørende messingskilte beregnet henholdsvis til
kirken og til Ydre Mission. Af ældre †pengebøsser
fandtes 1910 en flad, hvidlakeret bøsse, vel af blik,
nord for indgangsdøren. Endvidere en tilsvarende
ved indgangen til korsarmen.15 1929, 193649 og
195915 anskaffedes nye kirkebøsser.

Dørfløje, 1910, med små, kvadratiske fyldinger.
Fløjene til våbenhus og korsarm er malet i lyseblå
farver, mens fløjdøren mellem våbenhus og kirke
står i to grå nuancer.
Pulpiturer. 1) (Jf. fig. 26), 1910, opsat i skibets
vestende. Brystværk med skiftevis brede og smalle
profilfyldinger. Stafferet i gråt og hvidt. Anvendt
som orgelpulpitur i tidsrummet 1910-68 og atter
fra 1985. 2) (Jf. fig. 27), 1968, opsat over korsarmen som fornyelse af det oprindelige, der ikke
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var dybt nok til det nye orgel. Med fyldingssmykket brystværn mod skibet. 1968-85 anvendt som
orgelpulpitur. †Pulpitur, 1910, jf. fig. 7c. Anvendt
til siddepladser for menigheden indtil 1968.
Orgel (jf. fig. 26), 1968, oprindelig med otte
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kongens Lyngby. 1985 udvidet
af samme firma til 15 stemmer og tre transmissioner, to manualer og pedal. Disposition 1968:
Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4',
Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Koppel M-P. Disposition 1985:
Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4',
Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV, Trompet 8'.
Svelleværk: Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4',
Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal: Subbas
16', Oktav 8' (trm.), Gedakt 8', Oktav 4' (trm.),
Trompet 8' (trm.). Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P.50
Orglet var oprindelig placeret på pulpitur nr. 2,
med sydvendt facade og nordvendt spillebord.
1985 flyttedes det til vestpulpituret, hvor det udstyredes med en ny facade.
†Orgel, påbegyndt af anonym orgelbygger og
færdigbygget 1910 af orgelbyggeriet Chr.Winther,
København, som dette firmas første orgelleverance.51 Disposition: Manual I: Bordun 16', Principal
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8', Oktav 4'. Manual II: Gamba 8', Fløjte 4'. Pedal:
Subbas 16'. Kopler: I 4'-I, II-I, I-P, II-P. 4 kollektiver.52 Pneumatisk aktion. O. 1931-32, da kirken
fik indlagt elektricitet, blev der etableret elektrisk
luftforsyning. På vestpulpituret.53
Salmenummertavler. Kirken har fire enkle, moderne tavler med profilramme og stifter til hængetal af messing. Lysegrå staffering.Versalindskrifter i mørkegråt. †Salmenummertavler. 1910 omtaltes fire tavler. Brede profilrammer, formentlig i
træets naturlige farve og sortstafferet indskriftfelt
med stifter til ophængning af bronzetal. Endvidere fandtes endnu 1910 to mindre tavler, overført
fra den gamle kirke (jf. s. 1296).
Præsterækketavle (fig. 42), skænket 1940 af pastor A. L. Andreasen og hustru, som en fortsættelse af præstetavlen i Engbjerg Kirke (s. 1358).
Udført af snedker og maler Anders Melchiorsen,
Harboøre.15 Tavlen har en arkitektonisk indramning i renæssancestil. Toskanske søjler med halsring og kasettedekorerede prydbælter hviler på
et højt postament med fremspring, fantasifuldt
formet som timeglas, og volutprydet hængestykke. Bjælkeværket har skrå tandsnitsgesims og kerubhoveder på fremspringene, der øverst krones
af topspir, hvorimellem rundbuet topgavl. Ram-

Fig. 44. Mindetavle nr. 2, o. 1910, for fire børn, begravet på kirkegårdens tidligere areal (s. 1288). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Gedächtnistafel Nr. 2, um 1910, für vier Kinder, auf dem früheren Gelände des Friedhofes begraben.
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Fig. 45. Kirkeskib, »Nina«, erhvervet 1915 (s. 1289). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Kirchenschiff »Nina«, erworben 1915.

meværket er stafferet i sort med grønt, rødbrunt
og gult samt forgyldning af detaljer. Indskrifter
i gult og hvidt, henholdsvis i versaler og skriveskrift. Hovedfeltets præste- og kapellanrække
indledes henholdsvis med Jørgen Christian Berthelsen (1901-23) og Johannes Kastrup (192729). Fodfeltet har skriftsted (Es. 62,6), mens hovedgesimsens frisefelt anfører giveråret 1940 og
tavlens videreførelse fra Engbjergtavlen. I topgavlen er angivet andet vers fra N. F. S. Grundtvigs
salme, »I dag på apostolisk vis« (DDS, nr. 486)
fra 1843/1845. Ophængt på korsarmens vestvæg,
tidligere i skibet.
Mindetavler. 1) (Fig. 43), o. 1863, for to skibslav
med i alt 19 fiskere, »som forulykkede og druknede paa Havet for Vrist« 17. nov. 1862 og 11.
maj 1863. De omkomne mænd, der omfattede
både gifte og ugifte, tilhørte henholdsvis Søren
Kirks og Anders Vrists skibslav og efterlod i alt
11 enker og 27 faderløse børn. Navnene er sammen med afdødes alder og civilstand anført i to
lodrette spalter (jf. også fællesmonument nr. 1).
Tavle af fyrretræ, 136×66 cm, med skriftfelt,
indrammet af rundbuet arkade på balustersøjler.
Højt postament og volutgavl med rosetter. Skriftfelt med indskrift i sorte versaler og antikva på

hvid grund. Rammeværket er gråmalet. Skriftfeltet udgjordes endnu 1910 af en trykt fortegnelse
på papir, dækket af glas. På sydvæggen mellem
fjerde og femte vindue fra øst.
2) (Fig. 44), o. 1910, for fire børn, begravet på
et areal af den ældre kirkegård, der lå under det
nuværende alterbord og i koret. Som oplyst på
tavlen var tre af børnene sønner af kirkens sognepræster, mens den fjerde, en lille engelsk pige, var
druknet ved en stranding. De fire var henholdsvis Eliza Butterworth, druknet i en alder af to år
ved det engelske skib »Arctic«s stranding 4. okt.
1860; Herman Carl Moe, *4. dec. 1878, †24. feb.
1879; Aage Olesen, *20. juni 1889, †10. juli 1889;
Theodor Hoffmann Madsen, *14. juli 1893, †2.
febr. 1894.
Tavlen, der knytter sig til monumenterne over
de to mellemste børn (jf. mindesten nr. 1-2), er af
cedertræ, 47,5×98,5 cm, i profilramme med indskrift i hvid skriveskrift og antikva på sort baggrund. Før navnene er et rimet mindevers:
»Herunder dette Alter og Kor
hviler i Række fra Syd til Nord
trende små Børn af Stedets Præster,
og så det fremmede Barn fra Manchester.«

Opsat på altertavlens bagside.

Harboøre kirke

†Løs figur. En formindsket gipskopi af Thorvaldsens Kristusfigur fra København Vor Frue
Kirke registreredes 1910 bag alteret.15 Figuren,
der var skænket af Harboøre Pigeforening 1907
sammen med en trearmet bronzeret †metallysestage (s. 1285), var tidligere (før 1910) placeret på
prædikestolen.
Lysekroner og lampetter (jf. fig. 26-27), 1959. Otte
ringkroner, hver med 12 dråbeformede lyspærer,
er ophængt over stolestaderne. Hertil kommer et
antal lampetter, ophængt i koret, i skibets vestende, på orglet, under det tilhørende pulpitur samt i
våbenhuset. På triumfvæggens østside er opsat et
moderne lysarmatur med 2×8 pærer. †Lysekroner,
1910, tre seksarmede messinglysekroner med glaskupler, beregnet til petroleumsbelysning, anskaffedes fra Voss Fabrikker i Fredericia; placeret i skibet. To lyreformede messinghængelamper fandtes
på hver side af orglet, mens en skibshængelampe
var ophængt i korsarmen.15 †Lampetter, 1910. Fi
re messinglampetter var tidligere placeret i koret,
mens to tilsvarende fandtes under vestpulpituret.
To gulvstager af messing, 2010, 114 cm høje,
blev skænket til kirken i anledning af 100-års jubilæet sammen med to tilsvarende blomsteropsatser. En af stagerne er på foden mærket med

1289

fordybet antikva: »Skænket af FDF, IMU & IM«
samt »Harboøre Kirke 100 år«.
Kirkeskibe. 1) (Fig. 45), femmastet fuldrigger,
»Nina«, købt i Ålborg 1915 og skænket af rusefiskere fra Harboøre.54 Sort over og rødbrun
under vandlinjen. Ophængt i skibets vestende.
2) (Fig. 46), redningsbåden »Liløre«, ophængt
i 1997 i 100-året for drukneulykken 1897 (jf.
også s. 1299). Rødmalet med hvidt bånd foroven og påsatte redningstove. Båden mindes
redningsfartøjet af dette navn, som kæntrede
med alle ombordværende, men er dog en model
af en yngre båd, RB98, der kom til redningsstationen Liløre 1919.55 I skibet, ud for korsarmen.
Et tremastet *skib, »Haabet«, skænket 1927 af
højskoleforstander P. C. Davidsen, Haslev, var tidligere ophængt i skibets nordside.15 1968 overflyttet til Svendborg Søfartsskole i forbindelse
med orglets fornyelse.56
Klokke (fig. 47), ifølge indskrift med reliefversaler omstøbt 1835 fra den ældre klokke, 1642 (jf. s.
1297) af P. P. Meilstrup i Randers på bekostning af
Harboøre Sogns beboere. Klokken, der har tværmålet 82 cm, bærer indskriftbort øverst på legemet mellem egeløv, rammelinjer og guirlander.
Ophængt i moderne klokkestol med slyngebom.

Fig. 46. Redningsbåden »Liløre«, opsat 1997 (s. 1289). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Rettungsboot »Liløre«.
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Fig. 47. Klokke, omstøbt 1835 fra den ældre †klokke
af P. P. Meilstrup, Randers (s. 1289). Foto Hugo Johannsen 2010. – Glocke, 1835 umgegossen aus der älteren
†Glocke von P. P. Meilstrup, Randers.

inventar i †kirke
Oversigt. Som nævnt ovenfor bidrog sognefolket allerede i 1600-tallet jævnligt med gaver, herunder formentlig til altertavlens og prædikestolens anskaffelse
1606 og 1618.16 1703 gennemførtes en større istandsættelse af kirkens indre på initiativ af sognepræsten
Thomas Graae og de fornemmeste sognemænd, hvilket markeredes med årstal på altertavle, prædikestol og
pulpitur samt med en indskrift på korbuebjælken.57 En
hovedreparation gennemførtes 1790, og kirken omtaltes både 1795 og atter 1803-04 som værende i god og
‘skikkelig’ stand.20 Få år tidligere, 1801 var opsat et nyt
pulpitur i kirkens nordside. Behovet for en nyopmaling
af altertavle, præstestol og mange af de øvrige stole er
anført 1835,58 men gennemførtes først 1844-45, omfattende desuden alterskranken, døbefonten og prædikestolen.33 Umiddelbart inden nedrivningen 1909
blev inventaret registreret og fotograferet af museumsinspektør Chr. Axel Jensen, Nationalmuseet.

†Alterbord, antagelig middelalderligt, muret af rullesten, 155 cm langt og ca. 85 cm bredt, ca. 60 cm
fra østvæggen. I forbindelse med en hævning af altergulvet 1633 flyttedes tavlen og dermed vel også
selve bordet ind til (øst)muren. Samtidig anskaffedes et stykke egetræ til at placere tavlen på (†alterbordsplade). Sandsynligvis blev i samme forbindelse
optaget »en steen med nogle bogstaffuer paa«, vel
dele af et middelalderligt †relikviegemme.59 En ny
bordplade anbefaledes anskaffet 1837.331862 omtales bordet som værende af træ, formentlig dog
en henvisning til †alterbordspanelerne, der 1909 betegnedes som ‘nye og værdiløse’.15
†Sidealterbord. 1587 afregnedes for at nedbryde
et (side)alter og erstatte pladsen med en lukket
stol (se denne), der, som det fremgik 1595, var
placeret i sydsiden.16
†Alterklæder. 1629 forærede kirkeværgerne, Søren og Anders Gregersen kirken et stykke rødt
taft hertil, »For huilket Gud Allernaedligste Will
dennom Rigelligen Bellønne.«16 1766 noteredes
behovet for en udskiftning,21 hvilket måske refererer til det 1769 omtalte, der var af rødt klæde
med røde og hvide frynser forneden.17 1809-10
savnedes både alterklæde og -omhæng.20 1856
anbefaledes nyanskaffelsen af et klæde af rødt stof,
klæde, silke eller fløjl, helst silkefløjl med guldgaloner. Et kors af guldbrokade tilføjedes 1862, dog
1891 udskiftet med et kors af bredere galoner.33
Altertavle, 1606, overført til den nye kirke (s.
1274).
†Altersølv mv. jf. s. 1278. 1627 afregnedes for tin
til †kalk og disk samt for en †tinflaske.16
†Messehagel, omtalt 1769 som værende af rødblomstret silke, kantet med en smal sølvgalon
og med rygkors af brede sølv- og guldgaloner.17
1825 anskaffedes en ny hagel.58 1862 anbefaledes en anskaffelse af en rød hagel, helst af silkefløjl, med ægte guldkors og -galoner.33 Samme
år er dog også nævnt en ældre sort hagel med
sølvkors og -besætning. Den røde hagel udskiftedes 1889 (jf. ovenfor), idet dog guldgalonerne
genanvendtes;15 muligvis identisk (eller delvis
identisk) med en fløjlshagel anskaffet 1889 og
endnu nævnt 1910. †Messeskjorte, skænket 1615
af Christen Smed. Skjorten blev dog stjålet
1628.16
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Fig. 48. Altertavle 1606 (s. 1274) med malerier fra 1845 (s. 1276), opstillet i den
nedrevne †kirke. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Altarbild von 1606 mit Gemälden von
1845, in der abgerissenen †Kirche angebracht.

†Alterskranke. Tidligst nævnt 1835-36 i forbindelse med en læderpolstring af knæfaldet.60
Skranken nymaledes 1845.33 1878 ombyggedes
skranken til en halvcirkulær form med spinkle
drejede træbalustre med midtring, svarende til
den i Vandborg Kirke og i øvrigt til den på dette tidspunkt gængse type på Lemvigegnen (jf. s.
1393).
Døbefont (jf. s. 1281). Fonten var 1862 placeret
i sydsiden af den nedrevne kirkes kor, men blev
1878 flyttet til en plads på nordsiden under korbuen (jf. fig. 13).15

†Fontelåg. 1651 udførte en snedker et nyt låg
af de brædder, som kirken havde i sit materialeforråd, om end disse var beregnet til den østre
stette.16
Dåbsfad. 1791 og endnu 1806 savnedes et dåbsfad..18 1862 er anført et fad af messing.15
Korbuekrucifiks, o. 1500 (jf. s. 1281), ophængt på
sydvæggen.
En indskrift under krucifikset, dvs. på †korbuebjælken, registreredes 1769 med følgende ordlyd:
»Ved Slange List har Døden vist sig trængt indtil os Alle, Mens Christi Død borttog den Nød,
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Fig. 49. Indre set mod vest, med prædikestol (s. 1282), *(†)pulpitur (s. 1294) og †stolestader (s. 1292). Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Inneres gegen Westen, mit Kanzel, *(†)
Empore und †Gestühl.

for dem, som til ham falde«, jf. også Lomborg (s.
750).17 Ligesom det gjaldt for disse, hidrørte indskriften formentlig fra kirkeinventarets gennemgribende bemaling 1703.
†Korgitter eller -skranke. 1639 nævnes »brigsdøren« (brixdøren, dvs. døren i korgitteret eller
-skranken).16
Prædikestol, 1618 (s. 1282), placeret i syd mellem skibets første og andet vindue, med opgang
fra nord, sat vinkelret på kurven. To trearmede

†lysarme af bronzefarvet metal, hvoraf dog kun
den ene overførtes til den nye kirke, sås fig. 49.
†Prædikestol. Tidligst omtalt 1595 og 1598, beg
ge år i forbindelse med en reparation.16
†Stolestader, jf. fig. 49-50, 52-54. Som anført
1909 fandtes endnu på dette tidspunkt enkelte
dele af ældre stole i renæssancestil. Øverst i nord
rækken var et stolestade med prydgavl med gennembrudt ornamentik i form af en kantstillet
rude i et rektangel, suppleret af tilsvarende kant-
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Fig. 50. Prædikestol, 1618, vist i sin daværende placering i den nedrevne †kirke (s. 1292). Foto Chr. Axel Jensen
1909. – Kanzel, 1618, in ihrer damaligen Platzierung in der abgerissenen †Kirche gezeigt.

stillede ornamenter foroven; den tilhørende låge
havde indskårne ligearmede kors og karvskårne
rosetter. De øvrige stole havde afvekslende gavlformer, en række smykkedes med udsvejfede øvre konturer på endegavlen og udskårne låger. Alle
stod rødmalede.
Stolene er tidligst nævnt 1586, da en snedker
arbejdede 11 dage hermed.16 1597 arbejdede to
snedkere 18 dage med skamler, dvs. stole i kirken,
ligesom der 1620 på ny nævntes udgifter til nye
stole, i vid udstrækning finansieret af sognefolket selv; også smeden lagde frivillig arbejdskraft
heri.16 1625 tilføjedes stole vest for kirkedøren,
mens kvindestolene dels suppleredes, dels istandsattes 1639-40.16 1769 fandtes 29 mands- og 27
kvindestole, henholdsvis med 4-5 og 6 sæder i
hver.17 Behovet for istandsættelse og yderligere af
en udvidelse af stolenes antal til ‘denne folkerige
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menighed’ er noteret 1766 og 1791.61 1860 anbefaledes de gule knapper på stolene enten suppleret eller fjernet.33 1862 fandtes i alt 52 stole,
heraf 28 på nord- og 24 på sydsiden. 1878 fjernedes to stole under og oven for korbuen.15 Ifølge
en meddeler fra anden halvdel af 1800-tallet var
de øverste stole nummererede, idet menigheden
var placeret efter størrelsen af hartkornet (jf. også
Gudum).62
†Skrifte- og præstestol, udført 1639.16 Behovet
for en opmaling af stolene er anført 1834.58 1862
nævnes stolen som lukket. 1878 flyttedes stolen
til korets sydside, hvor fonten tidligere havde været placeret, og afskærmedes med et grønt forhæng. En armstol hertil anskaffedes året efter.15
†Degnestol. 1591 indkøbtes materiale til en
degnestol.16 Nævnt 1844, vel i forbindelse med
behov for en istandsættelse.33 1862 omtalt som

82

1294

Vandfuld herred

Fig. 51. Apostelmalerier o. 1700 på *panel fra †pulpitur 1618 (s. 1294). Lemvig Museum. Foto Henrik Wichmann
2000. – *Täfelung mit Apostelgemälde um 1700 aus †Empore 1618.

åben. 1878 sløjfet, idet degnen nu fik plads i den
østligste mandsstol;15 den ovenfor omtalte udskårne mægler var midlertidig placeret her.
†Præstekonestol, i anden halvdel af 1800-tallet
nævnt som placeret som nr. 1, vel af nordrækkens
stolestader.63
To †bænke i tårnet er anført 1862.15
†Lukkede stole mv. 1586 indkøbtes materiale til
en ‘indelukket’ stol, der det følgende år placere-

Fig. 52. †Stolegavle fra slutningen af 1500-tallet, jf. fig.
54 (s. 1292). Skitse ved Chr. Axel Jensen 1909. – †Gestühlgiebel vom Ende des 16. Jahrhunderts.

des på det sted, hvor et alter tidligere havde været
(jf. †sidealterbord), 1595 nærmere præciseret som
anbragt østligst i sydsiden ved prædikestolen.64
1862 er i øvrigt ud over de ordinære stolestader anført 13 lukkede stole, alle med glat »Rygstød«.15 Jf. også ovenfor.
†Brudestol, omtalt 1631.16
†Kiste. 1632 og atter 1653 udførtes en nøgle til
kirkens kiste.16
En †pengetavle er anført o. 1863.15
*Brystningspanel fra †pulpitur (fig. 49, 51, 74),
1618,65 opsat i vestfaget tværs over skibet; ifølge
præsteindberetningen 1766-69 udsmykket med
malerier af apostlene og forsynet med 13 stole.17
Panelet, af fyr, omfatter i alt otte fag, indrammet
af profillister på de lodrette sider. Panelet har syv
sammenhængende fag, antagelig i delvis sekundært rammeværk, 297×83 cm, hvori syv højrektangulære fyldinger, alle med skråfas på bagsiden,
67×31 cm, med apostelmalerier; heraf er fire antagelig fra o. 1700, måske fra kirkens renovering
1703 (jf. altertavle og prædikestol s. 1277, 1284),
mens de øvrige er sekundære. Dertil slutter sig
endnu et bemalet panelfag, ligeledes med ældre
maleri, 83×51 cm. Helheden er antagelig sekun-
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Fig. 53. Indre set mod øst, bl.a. med †stolestader og †pulpitur (s. 1292, 1295). Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Inneres
gegen Osten, u.a. mit †Gestühl und †Empore.

dært monteret, idet de vandrette rammestykker,
som er stafferet i lys egemaling, savner den profilering, der ses på de lodrette mellemstolper og tilsyneladende i øvrigt adskiller sig fra indramningen af det ældre pulpitur i sin tidligere opstiling
(fig. 49). De fem fag med ældre bemaling (nr.
2-3, 6-7, 8) viser stående apostle på blålig grund;
de respektive navne er anført med sorte versaler. Samtlige er udført efter Hieronymus Wierix’
apostelserie fra o. 1600.66 Regnet fra venstre mod
højre ses »S. Philippvs:« (nr. 2), vist med stavkors,
blåsort klædning; »S. Iacobvs Maior.« (nr. 3) med
bog i højre og stav i venstre hånd; gråbrun kappe
og rød kjortel; »S. Mathias.« (nr. 6) med håndøkse,
grågrøn kappe og blå kjortel; »S. Simon.« (nr. 7)
med bog under højre arm og stor sav i venstre
hånd, gråhvid kappe og rød kjortel. Hertil slutter sig løsfaget med »S. Thomas.« med spyd og
bog, blå kappe og rød kjortel. De øvrige panelfag
(nr. 1, 4 og 5) synes, uanset bagsidens skråfas, se-

kundære. Alle viser summarisk malede, hovedløse
figurer på lys grund uden indskrifter.
	Brystningspanelet synes at være en nyere omarbejdning af dele fra det ældre vestpulpitur, der
netop omfattede otte fag; heraf var det første fag
placeret vinkelret i forhold til de øvrige, ud for det
vestligste vindue i sydmuren, mens de to nordligste fag knækkede ved overgangen til det yngre
nordpulpitur (jf. nedenfor). Tre kraftige piller
bar sammen med indmurede knægte pulpituret,
hvortil opgangen fandtes i skibets nordvesthjørne
(jf. fig. 13). Ifølge Chr. Axel Jensens beskrivelse
1909 rummede brystværket renæssanceprægede
profiler, hvilke dog synes elimineret ved nymonteringen. Pulpituret, der på daværende tidspunkt
var gråstafferet, blev reduceret i højre side ved
opsætningen af nordsidens pulpitur 1801. Nu på
Lemvig Museum (inv.nr. 3170).
†Pulpitur (fig. 53-54), udført 1801 ifølge indskåret indskrift på gesimsen (»Gemacht 1801«).
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Fig. 54. Indre set mod vest, bl.a. med †stolestader (s. 1292) og †pulpitur 1801 (s. 1295).
Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Inneres gegen Westen, u.a. mit †Gestühl und †Empore.

Pulpituret, der tilsyneladende havde 21 panelfag, strakte sig fra skibets østende mod vest, hvor
det var sammenføjet med ovennævnte. Strukturen blev båret af ni spinklere piller med knægte.
Opgangen foregik via en åbning brudt igennem
triumfvæggen, jf. fig. 13. Trods den anførte indskrift synes ældre profiler fra 1700-tallet at være
indgået heri ifølge Chr. Axel Jensen. Gråstafferet
som ovennævnte.
Det er formentlig dette pulpitur, 1841 betegnet ‘det nye loft’, der var beregnet til mandsstole,
ligesom det vel er identisk med det 8 alen (496
cm) lange pulpitur i kirkens vestende, der nævnes

1862 med plads til 32 stole.15 Muligvis ligeledes
identisk med det 1844 omtalte ‘nye fruentimmerloft’, ved hvis nedgang anbragtes en dobbeltdør (jf.
s. 1269).33 Skillerummet på pulpituret (vel dette)
anbefaledes i øvrigt 1859 flyttet fire stole mod øst,
så en ny dør til nedgang kunne anbringes her.33
Et †harmonium, bjærget efter fregatten Alexander Newskijs forlis ved Harboøre september
1868, skænkedes til kirken, hvor det dog kun var
i brug en kort periode. Siden bortsolgtes det på
auktion.67
†Salmenummertavler. 1862 nævnes to sorte tavler,15 vel identiske med to af de tre, der ses på fig.
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50, 53; svejfet overkant, sortmalede og beregnet
til kridtpåskrifter. To rækker †hatteknager ses fig.
53 på sydvæggen.
†Pengetavle, omtalt 1862.15
†Ligbårer. 1592 indkøbtes en ligbåre, der fornyedes 1649.16 En †jordpåkastelsesskovl er nævnt
1862.15
†Klokker. 1) Tidligst nævnt 1584 i forbindelse med knebelens forlængelse og atter 1586, da
en tømrer betaltes for at hænge klokkeværket
i tårnet. 1588 noterede regnskaberne også den
landsdækkende sørgeringning i anledning af Fre
derik II’s begravelse 4. juni 1588. 1608 udførtes desuden et klokkebeslag. 1629 afregnedes for
jern, træværk og udgifter til klokkens genophængning.16 Omstøbt til 2) 1642, jf. latinsk indskrift: »Nonne sunt duodecim horæ unius diei.
Ergo vigilate et orate, qvia nescitis horam, qva
venturus est (.) Dominus Anno 1642« (Er der
ikke 12 timer i en dag? Derfor våg og bed, for
I kender ikke den time, da Herren vil komme. I
året 1642).17 Efter indskriften fulgte initialerne:
»C:M:V«, måske for klokkestøberen (eller klokkestøberne, Claus (Claude) og Michel Vovllemot,
jf. de samtidige klokker i Hvornum (Onsild Herred, Randers Amt) og Vorde (Nørlyng Herred,
Viborg Amt).68
Præsteindberetningen fra 1766 nævner, at klok
ken var revnet og derfor kun ‘giver liden lyd fra
sig’. En omstøbning blev derfor anbefalet,21 omend den først effektueredes 1835 (s. 1289).33
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Kirkegårdsmonumenter. I lighed med andre af kyst
områdets kirker har Harboøre Kirkegård fået en
særegen status som gravplads, ikke blot for sognets egne beboere, men også for talrige fremmede ofre for skibbrud eller for drukneulykker
i forbindelse med dramatiske redningsmanøvrer
gennemført af lokale bådelav. Blandt de druknede tælles også adskillige omkomne fra 1. Verdenskrig 1914-18.69 I forbindelse med en række
af de større ulykker er opsat et antal fællesmonumenter, der beskrives nedenfor. Hertil kommer udvalgte familiegravsteder, ældre gravsten og
mindesten for medlemmer af De Helliges Samfund samt støbejernskors.
Fællesmonumenter. 1) O. 1863. Mindesten over
to skibslav, som omkom 1862 og -63 (jf. minde-

gravminder
Mindesten. 1) O. 1879, for Herman Carl Moe,
*4. dec. 1878, †24. feb. 1879. Af grålig kalksten,
ca. 35×30 cm, med indskrift i fordybet antikva.
Monumentet over en spæd søn af daværende
sognepræst, Carl Moe, var tidligere kronet af
et kors og opstillet på kirkegården; i dag placeret under alterbordet, jf. mindetavle nr. 2. 2)
O. 1894, for Theodor Hoffmann Madsen, *14.
juli 1893, †2. feb. 1894; 42×30 cm, gravsten af
grålig kalksten med vandret brudlinje hen over
midten, indskrift i fordybet antikva. Tidligere på
kirkegården, nu under alterbordet, jf. mindetavle
nr. 2.

Fig. 55. Grottesten på fællesgrav nr. 2, o. 1868, for de
druknede fra den kejserlige russiske fregat »Alexander
Newskij«s forlis 25. sept. 1868 (s. 1298). Foto Hugo
Johannsen 2011. – Grottenstein auf Gemeinschaftsgrab Nr.
2, um 1868, für die Ertrunkenen beim Untergang der kaiserlichen russischen Fregatte »Alexander Newskij« am 25.
September 1868.
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tavle s. 1288). Sandsten, 140×82 cm, med indskrift i fordybet antikva: »Minde over 19 Fiskere,
som druknede paa Havet d 17. Nov. 1862 og d
11. Mai 1863«. Herunder et moraliserende vers
fra Mark. 16,16 :»Hvo som troer og bliver/ døbt
skal blive salig/ men hvo som ikke troer/ skal
blive fordømt«. Syd for kirken, vest for nr. 4.
2) (Fig. 55), o. 1868, for underofficer Odinzoff
og matroserne Shiloff og Poliakoff, †25. sept. 1868
ved den kejserlige russiske fregat »Alexander
Newskij«s stranding.70
Grottesten af grå sandsten med tavle af hvidt
marmor, hvorpå indskrift i fordybet, sortmalet
antikva. Det kronende marmorkors er afbrækket ved hærværk. Gravstedet, nordvest for kirken,
indhegnes af samtidigt, sortmalet støbejernsgitter.
3) (Fig. 56-57), o. 1893 og o. 1910. Mindesten
over de 26 fiskere fra sognet, som druknede 21.
nov. 1893 under landingsforsøg.71 Bauta af grå
granit, kronet af hvidt marmorkors og med ind-

fældede marmortavler på for- og bagside. Tavlen
på forsiden er af hvidt marmor, 138,5×69,5 cm,
og skal være skænket af en billedhugger Fiskebæk i Århus.72 Den viser navne og fødselsår på de
druknede, indrammet af skriftsteder og følgende
indskrift, alt med antikva i relief: »Minde over
de den 21. Novbr. 1893 under Landings Forsøg Forulykkede 26 Fiskere af Harboøre Sogn«.
Navnene er tilsyneladende opregnet i tilfældig
orden: Poul Pedersen Hav, *6. okt. 1864; Niels
P. A. Holm, *12. nov. 1862; Peder R. Andersen,
*24. nov. 1859; Niels P. Andersen, *1. febr. 1857;
Erik Jensen Langer, *30. marts 1861; Ole Laurids
Olesen, *30. sept. 1858; Carl J. Johansson, *28.
febr. 1858; Niels N. Falkesgaard, *12. sept. 1860;
Mads Stausholm, *24. dec. 1846; Mads Christensen, *15. dec. 1848; Joseph Pedersen, *10. aug.
1846; Lars Peitersen Hav, *20. sept. 1848; Jakob
Jakobsen, *24. sept. 1859; Niels Nørg. Pedersen,
*15. aug. 1858; Niels Eskildsen, *28. sept. 1848;

Fig. 56. †Stele på fællesgrav nr. 3, o. 1893, for 26 fiskere, druknet under landingsforsøg 21. nov. 1893, i monumentets
oprindelige udformning (s. 1299). Foto o. 1900 i KglBibl. – †Stele auf Gemeinschaftsgrab Nr. 3 in ursprünglicher Form
des Monuments; um 1893, für 26 Fischer, die beim Anlegeversuch am 21. November 1893 ertranken.

Harboøre kirke

Ole Christiansen Toft, *12. okt. 1864; Søren Jensen, *1. juni 1842; Anders Chr. Iversen, *8. jan.
1870; Laust Chr. Tøtt, *27. dec. 1848; Christen
Clausen, *12. aug. 1849; Jens Simonsen, *30. juli
1846; Jakob M. Bredkjær, *4. nov. 1874; Jakob P.
Bruun, *22. nov. 1868; Chr. B. N. Madsen, *31.
aug. 1870; Lars L. Kynde, *3. sept. 1874; Jens C.
Christensen, *23. aug. 1875. Over navnelisten
læses: »Af Herren er dette sket, det er underligt
for vore Øjne« (Sl. 118,23); under listen: »Seer
til, at ikke Nogen forsømme Guds Naades Tid«
(Hebr. 12,15). Indskrifterne flankeres af en bådshage og en åre, omvundet med henholdsvis egeløv og laurbær. Foroven ses to delfiner og forneden symbolerne for Tro, Håb og Kærlighed.
Tavlen på bagsiden, 59×36,5 cm, som skal være
udført af en kunstner fra København,73 er sort og
glatpoleret med indætset fremstilling af fiskerbåde, der havarerer i det stormpiskede hav. Desuden
læses følgende indskrift i fordybede versaler: »Til
Minde om Fiskerne som forulykkede Natten
mellem den 20. og 21 Novbr. 1893« samt under
billedet »Gud er Kærlighed«.
Tavlerne og korset er overflyttet fra det oprindelige monument, som ifølge ældre fotografi (jf.
fig. 56) var en †stele af beton(?), hvor den sorte
marmortavle ses indfældet i en blænding på den
vestvendte forside. Stelen var opstillet nord for
kirken i et lille anlæg, hegnet af †støbejerngitter.
Ved fornyelsen af monumentet, som kan skyldes
brøstfældighed i stelen, blev den lille tavle indsat
i bagsiden af den nye bauta, mens den store hvide
marmortavle udgør forsiden. Efter monumentets
fornyelse bibeholdtes opstillingen inden for støbejernsgitteret (jf. fig. 10), men efterfølgende er
denne indhegning sløjfet til fordel for en bøgehæk og stelen vendt med den hvide marmortavle
mod syd.74
	Ulykken vakte bestyrtelse og sorg over hele
landet; imidlertid tolkedes pastor Moes prædiken ved begravelsen 27. nov. som den indremissionske vækkelses intolerante fordømmelse af de
‘vantro’, og vakte stort røre og forargelse, navnlig
i hovedstadens presse.75
4) O. 1897 (fig. 58). Mindesten for de 12 fiskere,
som omkom ved redningsbåden ‘Liløres’ kæntring 25. jan. 1897 (jf. kirkeskib s. 1289). Den høje

1299

stele af grå granit hæver sig over en todelt sokkel
og står med mørkpoleret forside, prydet af et stiliseret ringkors, som flankeres af liljer. I centrum af
korset læses med fordybede versaler: »Kærligheden søger ikke sit eget« (1 Kor. 13,5), og forneden:
»Fandt døden ved redningsbåden ‘Lilør’s kæntring
under redningsforsøg den 25. januar 1897. Danske mænd, kvinder og børn rejste dette minde«.
Ved foden af stelen er lagt en sten af grå granit,
200×112 cm, indrammet af en tovsnoet vulst. På
den polerede overside ses de druknedes navne i
fordybede versaler, flankeret af tangplanter: Peder Stopper Larsen, *18. nov. 1838; Peder Nielsen, *22. dec. 1863, baadformand; Anders Stinus
Nielsen, *15. maj. 1866; Lars Peder Larsen, *16.

Fig. 57. Bauta på fællesgrav nr. 3, o. 1893 (jf. fig. 56)
efter monumentets ændring o. 1910 (s. 1299). Foto
Hugo Johannsen 2010. – Bautastein auf Gemeinschaftsgrab Nr. 3, um 1893, nach der Änderung des Monuments,
um 1910.
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jan. 1867; Ole Bro Nielsen, *2. marts 1864; Peder
Pedersen Rønn, *18. febr. 1860; Peder Laursen,
*28. aug. 1866; Laust Christen Christensen, *14.
sept. 1855; Peder Sørensen Hvas, *20. dec. 1842;
Joseph Jensen Knak, *9. nov. 1842; Mads Nielsen Bierg, *29. nov. 1847; Jens Nygaard Jensen,
*25. okt. 1856. Stenene er opstillet syd for kirken
og hegnes af granitborner, forbundet med kæder.
Oprindelig var stelens forside vendt mod vest (jf.
fig. 10), men er senere drejet mod nord.
5) O. 1920 (fig. 59). Bauta af grålig granit, bekostet af den tyske regering og opstillet til minde om
tyske marinere, som druknede ved en minesprægning.76 I fordybet antikva læses: »Es starben den
Heldentod für ihr deutsches Vaterland«. Herefter

Fig. 59. Bauta på fællesgrav nr. 5, o. 1920, over tyske
marinere omkommet i Nordsøen under 1. verdenskrig
(s. 1300). Foto Hugo Johannsen 2010. – Bauta auf Gemeinschaftsgrab Nr. 5, um 1920, für deutsche während des
Ersten Weltkrieges in der Nordsee umgekommene Mariner.

Fig. 58. Bauta og liggesten på fællesgrav nr. 4, o. 1897,
over mandskabet på redningsbåden »Liløre«, druknet
ved kæntring 25. jan. 1897 (s. 1299). Foto Hugo Johannsen 2010. – Bautastein und Liegestein auf Gemeinschaftsgrab Nr. 4, um 1897, für die Mannschaft des Rettungsbootes »Liløre«, die bei der Kenterung am 25. Januar
1897 ertrank.

følger navnene på 11 identificerede marinere, og
indskriften slutter med følgende: »14 unbek(annte)
Deutsche Marineangehörigen 1918«.77 Opstillet på kirkegårdens nordre del tæt ved vesthegnet
og indhegnet af granitborner, som forbindes med
kæder. Inden for anlægget er henlagt fire liggesten, regnet fra nord mod syd: a) (Vinzenz Kalka
og Hans Pahlas. †7. juli 1918. Poleret, mørkegrå
granit, 46×42 cm. b) Jakob Engellandt, †7. juli
1918 og Valentin Wundrade, †10. juli 1918. Poleret, mørkegrå granit, 46×41 cm. c) Minen OberMatrose Gustav Tiemann, *28. marts 1895, †11.
juli 1918. Hvidt marmor, 42×54 cm. d) Minen
Maskinisten Wilhelm Hees, *24. jan. 1890, †11.
juli. 1918. Hvidt marmor. 41,5×54 cm.
6) O. 1920 (fig. 60), indhegning med gravsten
for fire andre ofre for 1.Verdenskrig, drevet i land
ved Harboøre: a) P. L. Stone, †9. aug. 1917, 43 år
gammel. »Ch(ief) petty officer« (1. underofficer)
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på HMS »Recruit«. Sten af grå kalksten med indskrift i fordybede versaler mellem medaljon med
anker og kors.78 b) Albrecht Grüsemann, løjtnant
i det brandenborgske infanteriregiment nr. 48,
*17. juli 1896 i Heimsen, †28. juli 1917 i luftkamp ved Ostende.79 Grå granitsten med sortpoleret forside, fordybet antikva under kors. c) Hans
Buhr, maskinist?, *21. sept. 1894, †22. aug. 1917.
Sten som b. d) »Es starben für ihr Vaterland zwei
unbekannte deutsche«, †20. jan 1918 og †11. juli
1918. Liggesten, 46×92 cm, grå granit med sortpoleret forside, antikva under jernkors. På kirkegårdens nordre del, nord for nr. 5.
7) O. 1920 (fig. 61). Mindesten for ilanddrevne, ukendte sømænd. Rødgrå granitstele med
indskrifttavle og relieffremstilling af fiskerbåd i
stormpisket hav, udført af billedhuggeren Torvald
Westergaard, begge af hvidt marmor, 80×36 cm,
og.80 Teksten i fordybet antikva henviser til Åb.
20,11-15 og lyder:
»Tavse og ukendte
kom de til Land
deres Navne dog vides
paa Evigheds Strand«.

Stenen er opstillet på kirkegårdens nordre del,
vest for mindeanlægget (nr. 8).
8) 1942. Mindelund (fig. 62), udført af billedhuggeren Torvald Westergaard.81Anlægget består

Fig. 61. Stele på fællesgrav nr. 7, o. 1920, for ilanddrevne, ukendte sømænd, med relief ved Torvald Westergaard (s. 1301). Foto Hugo Johannsen 2010. – Stele auf
Gemeinschaftsgrab Nr. 7, um 1920, für an Land getriebene,
unbekannte Seemänner, mit Relief von Torvald Westergaard.

af en mur af rød Neksøsandsten, sammensat af
tavler med de afdødes navne. Muren hviler på en
trinvis opbygget sokkel af grå granit og i murens
midte er indsat et relief af gråhvidt, grønlandsk
marmor 163×100 cm, forestillende en moder,
der tager afsked med sin søn, som skal på havet.
På sokkelpartiet læses et vers i fordybede versaler:
Fig. 60. Steler og liggesten på fællesgrav nr. 6, o. 1920,
for tyskere og en englænder, døde under 1. Verdenskrig og drevet i land på Harboøre Strand (s. 1300).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Stelen und Liegesteine auf
Gemeinschaftsgrab Nr. 6, um 1920, für Deutsche und einen
Engländer, die während des Ersten Weltkrieges starben und
am Harboøre Strand an Land trieben.

»De stred paa Havet for dagligt Brød
Og fandt derude den bitre Død
Engang i Opstandelsens Morgengry
Skal Gud dem kalde til Liv paany«.

Forneden til højre ved moderens fod læses med
graveret antikva »Torvald Westergaard«. Rækken
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af personnavne indledes med Chresten Mollerup,
*29. juni 1860, †24. jan. 1902 og Niels Jensen
Mollerup, *8. okt. 1867, †24. jan. 1902, begge fra
Zoar L. 50. Den afsluttes med Mads Munk Pedersen, *20. nov. 1938, †30. juni 1963 fra Else
Friis L 290. En forplads er belagt med grålige
brudsten, og adgangen til mindelunden flankeres
af to lave karmsten af granit, hvorpå læses med
indhuggede versaler: »Reist af Venner og Kammerater« (vest) og »15.11.1942« (øst).
Familiegravsteder. 1) 1924 (fig. 63).Telefondirektør og forhenværende entreprenør på Harboøre,
Gregers Kirk, *30. juli 1845, †9. febr. 1923 og
hustru Kristiane Kirk, f. Stausholm, *7. maj 1845,
†2. maj 1921. Endvidere døtrene Kirsten Kirk,
*5. aug. 1872, †9. okt. 1894 og Kathrine Kirk, *19.
marts 1885, †4. marts 1908.
Mindesmærke ved billedhuggeren Elias Øls
gaard, Århus, indhegnet af granitborner med
smedejernslåge, hvorpå årstallet »1924«. Gravmonumenet udgøres af en bauta af lys, rødlig granit med korsdekoration over portrætmedaljon

i bronze af afdøde. Herunder personindskrift i
versaler; på lave sidestykker er med reliefversaler udhugget døtrenes navne i fordybede felter.
Foran bautastenen er opstillet en bronzeskulptur af en sørgende kvinde med blomster i højre
hånd, mens hun med venstre peger ned mod en
rose ved sin fod. På soklen læses med indgraveret
antikva: »Elias Ølsgaard«. På en liggesten foran
bautaen, ligeledes af rødlig granit, læses i reliefversaler, indrammet af egeløvskrans i bronze: »I
taknemlig Erindring fra Telefonfunktionærer«.
På gravstedet findes desuden to nyere liggesten,
dels for faderen, Chr. Christensen Kirk, *4. aug.
1812, †13. maj 1884, dels for en efterlevende datter, Stine Anette Rø(n), f. Kirk, *4. aug. 1886,
†18. juni 1965.82
Gravsten. 1) (Fig. 64), o. 1750, for Peder Larsen
(Laursen) Fischer, *i Weilby (Vejlby) på Harboøre
(1762) sammesteds, med
10. aug. 168.,83 †17
hustruen, Johanne Lars Daatter (Lauritzdatter),
*1. nov. 1689, †13. juli 174. (5 eller 8(?)) i sit 66.
(eller 68.) år.84

Fig. 62. Fællesgrav nr. 8, 1942, for druknede sømænd fra Harboøre. Mindelund ved Torvald Westergaard (s. 1301).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Gemeinschaftsgrab Nr. 8, 1942, für ertrunkene Seemänner bei Harboøre. Gedenkstätte, von
Torvald Westergaard.
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Gråligt (norsk?) marmor, 174×111cm, med ind
skrift i fordybet skriveskrift; kartoucheindrammet
skriftfelt, øverst og nederst smykket med vinget
timeglas og kranium over korslagte knogler. Til
venstre og til højre for feltet står apostelfyrsterne,
»Petrus« (tv.) og »Paulus« (th.). I hjørnerne evangelistmedaljoner, henholdsvis med »S. Matteus«
og »S. Marcus« (foroven tv. og th.) samt »S. Lucas«
og »S. Johannes« (forneden tv. og th.). På kirkegårdens nordre del, nær koret.
3) (Fig. 66), o. 1750, genbrugt o. 1920 som bygningstavle, jf. s. 1252.
4) (Fig. 66), o. 1831, for Børge Olsen, sognepræst i Harboøre og Engberg, (*16. juli 1784),
†10. nov. 1831 i en alder af 47 år, 3 måneder og
24 dage.
	Lys grå, flammet kalksten, 194×125,5 cm; indskrift i fordybet skriveskrift. Skriftfeltet er indfat-

Fig. 63. Familiegravsted, o. 1923, for Gregers Kirk, udført af Elias Ølsgaard (s. 1302). Foto Hugo Johannsen
2010. – Familiengrabstätte für Gregers Kirk, um 1923.

	Lys grå, flammet kalksten, 186×125 cm; overfladen er delvist eroderet og indskriften i fordybet
kursiv partielt vanskelig tydbar. Det ovale skriftfelt med personalia er indfattet i en laurbærkrans
og kronet af Den opstandne Kristus. På siderne
står Peter (tv.) og Paulus (th.) på volutsmykkede
postamenter. I hjørnerne evangelistmedaljoner
henholdsvis med »S. Mathæus« og »S. Marcus«
(foroven tv. og th.) samt »S. Lucas« og »S. Johannes« (forneden tv. og th.). I fodfeltet er religiøs
sentens efter personalia. Stenen er opsat indvendigt på ligkapellets sydvæg, vest for indgangen.
2) (Fig. 65), o. 1750, genbrugt o. 1849, for Peder
Boller Ingstrup, *11. okt. 1788 i Harboøre Degnebolig, hvor han var skolelærer og kirkes(anger)
i 37 år; »denne sjeldne Lærer, trofaste Mand og
kjerlige Fader« døde sammesteds 24. maj 1849;
med hustruen Ane Ingstrup, *14. juli 1789, <†23.
marts 1864>.

Fig. 64. Gravsten nr. 1, o. 1750, for Peder Laursen Fischer og Johanne Lauritzdatter (s. 1302). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 1, um 1750 für Peder
Laursen Fischer.
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på Harboøer (Stausholm på Harboøre) i sit 29.
år og begravet af sin fader, Jens Pedersen, ‘sættedommer’, dvs. særligt beskikket dommer, på
Rysensteen. Placeret tv. for nr. 2. 2) O. 1760, over
Jens Pedersen, *1675, †3. febr. 1760 på Stausholm
på Harboøer (Stausholm på Harboøre), sammen
med hustruen gennem 56 år, Maren Jensdatter,
*1677, †28. juni 1757. Parret havde sammen tre
børn, hvoraf de to efterlevende havde ladet »ligge
denne Steen deres salige Forældre til Æreminde«.
Efter personalia to skriftsteder, sat som de afdødes ‘ligtekster’ (Sl. 73,25-26 og Sl. 42,2-3). 3) O.
1766, over Jens Jensen Stausholm, *10. nov. 1706
i Kølheede i Bøufling Sogn (Kølhede i Bøvling
Sogn), i 12 år i hoftjeneste på Lundbæch (Lundbæk) hos baron Otto Henrich Juel (Juul-Rysensteen), siden i 30 år forvalter for samme ved Rysensteen og Rammegård, ugift, †13. nov. 1766.

Fig. 65. Gravsten nr. 2, o. 1750, genbrugt o. 1849 for
Peder Boller Ingstrup (s. 1303). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 2 um 1750, um 1849 wiederverwendet für Peder Boller Ingstrup.

tet i en rundbuet arkade, båret af enkle piller, idet
to vaseformede felter er særligt udhævet i stenens
nedre del, tv. med et skriftsted (Sl. 119,102), th.
med oplysning om, at beboerne i Harboøre lod
stenen lægge. Stenen, der ikke synes genbrugt, har
dog et udpræget arkaiserende stilpræg. Øverst ses
den opstandne Kristus flankeret af basunblæsende dommedagsengle, nederst er vinget timeglas
over kranium og knogler. Store valmueblomster
med fligede blade udfylder fladen, både over og
under indskriften. I niche i ligkapellets nordvæg.
†Gravsten. Præsteindberetningen 1769 omta
ler tre sten på kirkegården:17 1) O. 1741, over
Christen Jensen, *15. jan. 1712 i Bøufling Sogn
(Bøvling Sogn), †20. marts 1741 på Stausholm

Fig. 66. Gravsten nr. 3, o. 1750, genbrugt som bygningstavle o. 1920 (s. 1252). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Grabstein Nr. 3 um 1750, um 1920 wiederverwendet als Bautafel.
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Fig. 67. Gravsten nr. 4, o. 1831, for Børge Olsen (s.
1303). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 3,
um 1831 für Børge Olsen.

Af sandsten. Den afdøde havde skænket 8.000
rigsdaler, hvis renter årligt af lensbaronen uddeltes til de fattige ved de to godser efter sognepræsternes efterretninger. Afdøde stedtes til hvile af
svogeren, kirkens sognepræst Poul Christian Riis,
og søsteren, Maria Catharina Stausholm, der forpligtedes til besørge »en sømmelig Jordefærd« for
ham, samt at opsætte »en smuk Liigsteen«.85 Efter personalia skriftsted (2 Tim. 1,12). Placeret på
kirkegården, nord for koret, th. for nr. 2. Stenen,
hvoraf kun enkelte fragmenter senere fandtes, erstattedes 1903 af bauta (s. 1306).86
Mindesten for medlemmer fra De Helliges Sam
fund.87 En særegen lokal gravskik, der navnlig
fandt udbredelse inden for indremissionske kredse
i 1900-tallets første halvdel, ikke mindst i Harboøre,88 er repræsenteret i anvendelsen af ensartede
gravplader af hvidt marmor, forsynet med afdødes

1305

indhugne initialer, et skriftsted og et enkelt plante- eller blomsterornament. Pladerne, hvoraf en
række var leveret fra Torvald Westergaards værksted i Lemvig, var placeret ved siden af eller uafhængigt af andre gravminder for de pågældende.
Indskrifter med videre var oprindelig forgyldte,
men er siden oftest nyopmalet i sort. En samling
af eksempler er placeret ved kirkegårdens indgang,
nordvest for kirken (fig. 68). Andre findes spredt
rundt på området. Endelig findes to *mindesten,
henholdsvis for en unavngiven og for P. M. på
Lemvig Museum (inv.nr. 331/1982 og 723/1982).
Støbejernskors mv. Et gravsted (fig. 69) på kirkegårdens sydside rummer seks støbejernskors
samt en liggesten; samtlige indskrifter på korsene
er opmalet i gult: 1) O. 1864, for Ane Katharine
Pedersen Stausholm, *12. nov. 1808, †10. juni
1864. 83 cm højt; gennembrudt kors med firpas
og sparlignende figurer samt tværoval indskriftplade, hvorpå tekst i reliefversaler, jf. nr. 3 og 5.89
I familiegravsted syd for kirken. 2) O. 1868, for
Kirstine Christensen Rönn, *14. juli 1807, †15.
sept. 1868. 72 cm højt; kors med trepasformede korsender og rosetteprydelse øverst på den
lodrette korsstamme. Indskrift i reliefversaler.90
Sammesteds. 3) O. 1882, for K. G. (Karen Gaj)
Jakobsgaard, *4. jan. 1857, †9. juni 1882. Ca. 87
cm højt; gennembrudt kors med firpas og sparlignende figurer samt tværoval indskriftplade,
hvorpå tekst i reliefversaler, jf. nr. 1 og 5.89 Sam-

Fig. 68. Mindesten for medlemmer af ‘De Helliges Samfund’ (s. 1305). Foto Hugo Johannsen 2010. – Gedächtnisstein für Mitglieder der ‘Gemeinschaft der Heiligen’.

1306

Vandfuld herred

mesteds. 4) (Jf. fig. 69), o. 1882. Ca. 94 cm højt,
gennembrudt kors med centralt cirkelfelt med
kerubhoved og udsmykning af valmueblomster og -kapsler på korsarmene. Korset er uden
indskrift.91 Placeret sammesteds. 5) O. 1887, for
Margrethe Jakobsgaard, *20.sept. 1855, †7. marts
1887. Ca. 83 cm højt; gennembrudt kors med
firpas og sparlignende figurer samt tværoval indskriftplade, hvorpå tekst i reliefversaler, jf. nr.
1 og 3.89 På familiegravsted i syd. 6) O. 1901,
for Ane Dorthea Christensen, *14. juli 1828,
†6. nov. 1901. Ca. 87 cm højt, kors med trepasformede korsender og udsmykning med sekstakkede stjerner; indskrift med reliefversaler.92
Sammesteds. I familiegravstedet findes desuden
liggesten af hvidligt marmor, o. 1873, for Laurids Andersen, *19. marts 1819, †14. aug. 1875.
77×58 cm. På randen af stenen, der har halvrundt felt over indskriften med symbolerne for
Tro, Håb og Kærlighed samt timeglas, er fæstnet
en bronzeindramning.
Bauta, 1903, for Jens Jensen Stausholm (jf. †gravsten nr. 3). Monumentet, der var af svensk granit,
rejstes af de syv legatydede kommuner, der nød
godt af afdødes legat, stiftet 1766. Nord for koret.93

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprot. 1862 ff. (Synsprot.).
Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Regnskaber 1804-21;
1915-45.
Lemvig Museum. Museumsprotokol.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Harboøre Kirkes
regnskab 1584-1653 (C-KRB-163); Viborg landstings
skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skø
de- og panteprotokoller 1799-1808 (19. nov. 1801 (B
77b-SP 4)); Rysensten birk. Skøde- og panteprotokoller.
1799-1815 (24. juli 1801 (B77b-SP 1)); Kirkebøger. Kirkebøger for Engbjerg og Harboøre menigheder 173879 (C-492 A-1).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker VI, 1892, 175-78 (Uldall 1892). Indberetninger. J. B.
Løffler 1880 (bygning og inventar, Løffler 1880); Chr.
Axel Jensen 1909 (bygning, kalkmalerier og inventar,
Jensen 1909).
Tegninger. NM. Blad med plan, snit og sydfacade
samt altertavle og prædikestol ved K. Varming 1908;
måleblade af nordfacade og detaljer 1909; nordfacade
ved Chr. Axel Jensen og S. A. Claudi-Hansen 1909.
Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Plan, snit, facader og situationsplan til projekteret kirke ved A. E. Andersen
1907; plan, snit og facader til ny kirke ved K.Varming

Fig. 69. Familiegravsted på kirkegårdens sydside med støbejernskors nr. 1-6 samt liggesten (s. 1305). Foto Hugo Johannsen 2011. – Familiengrab auf der Südseite des Friedhofes mit den gusseisernen Kreuzen Nr. 1-6 sowie einem Liegestein.
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1909. Poulsen & Partnere, Thisted. Plan, snit og facader
ved Poul Hansen og Ib Lydholm 1974.
Litteratur. Johs.Tholle, »Harboøre Kirkegaard«, Vore
Kirkegaarde, 1928-29, 4-11; J. Gr. Pinholt, »Stausholms
Legat og hans Grav«, HaÅrb 1941, 136-39; Karsten
Christensen, »Når vejrhanen er en fisk«, Kirkebladet for
Harboøre-Engbjerg pastorat, september-november 2010, 4;
Martin Knak, »Lokalarkivet«, smst., 6-7; Ellen Damgaard, »Harboøre kirkes altertavle«, smst., 8-9; Ebbe
Ravn Sørensen, »Harboøre kirke 100 år«, smst., 14-16.
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier og inventar ved Birgitte
Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Ole Beuchert
Olesen, gravminder ved Hugo Johannsen og Birgitte
Bøggild Johannsen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Redaktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2010.

Fig. 70. Markering af grundstenens plads i korets sydøstre hjørne (s. 1259). Foto Hugo Johannsen 2010. –
Markierung des Grundsteins in der südöstlichen Ecke des
Chores.

noter
1
Kong Valdemars Jordebog, Svend Aakjær (udg.), Kbh.
1926-43, I, 26; II, 190. If. Aakjær hentyder flertalsbetegnelsen ‘øræn’ til de to halvøer Thyør og Harboøre,
der således endnu på dette tidspunkt nævnes blandt
jyske kongelev. Jf. også DaStedn 112.
2
DiplDan 2, I, nr. 156 (14. marts 1255).
3
Oldemoder 112.
4
Nielsen 1894 404.
5
Jf. DaKirkelove I, 458; Ejvind Slottved, »Klemmebrevene 1555. Studier over præsternes økonomi under
Christian III«, HistT 12, 6, 1973, 483.
6
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB-163).
Jf. også generelt om eftermiddelalderlige votivgaver,
Carsten Bach-Nielsen, Sømanden og døden. En ikonografisk skitse om de druknede og de reddede i nordisk kirkekunst, Højbjerg 2009.
7
Kronens Skøder II, 343-44.
8
Kirken solgtes ved auktion i forbindelse med afhændelsen af Rammegård (Ramme Sogn) og Herpinggård (Trans Sogn), jf. LAVib. Skodborg-Vandfuld herreders
skøde- og panteprot. 1799-1808, lyst 19. nov. 1801 (B
77b-SP 4).
9
Om transaktionerne, jf. LAVib. Rysensten Birk. Skødeog panteprot. lyst 24. juli 1801 (B 77c-SP 1); Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-06 , 23. dec. 1806
(C 4-707).Vedr. status for 1809, jf. LAVib. Ribe bispeark.
Visitatsprot. for Ringkøbing Amt 1809-30 (C 4-846).
10
RA. DaKanc. G 119. Originale skøder til kongen på
jus vocandi til kirker samt på birkeret mv. 1799-1808.
11
Om Carl Moes tid i Harboøre, hvoraf en af frugterne var den særlige Harboøresangbog fra 1888, jf. bl.a.
Paul Nedergaard, Dansk præste- og sognehistorie. VI. Viborg stift, Kbh. 1963, 599-618.

12

Tang Kristensen, Danske Sagn III, 164.
Tang Kristensen, Danske Sagn II, H nr. 483.
14
Jf. Johs. Tholle, »Harboøre Kirkegaard«, Vore Kirkegårde, 1928-29, 4-11.
15
Synsprot.
16
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB163).
17
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775).
18
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
19
Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1804-32.
20
LAVib. Ribe bispeark. Indb. om kirke- og præstegårdssyn 1793-1815 (C 4-704-09).
21
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
22
Indtil denne ændring var der på begge sider af nichen
indmuret yderligere to gravsten, som efter dørenes etablering er flyttet til rummets sydvæg omkring indgangsdøren (s. 1302-03), jf. foto i Tholle 1928-29 (note 14) 6.
23
Jf. Synsprot. Synsprotokollen bl.a. en meget udførlig
redegørelse for den nye kirkes opførelse, bl.a med gengivelse af teksten på dokumentet, som nedlagdes i en
flaske, der blev indmuret i murværket.
24
C. Moe, Oplevelser. En Fortælling fra det virkelige Liv,
Kbh. 1926, 50.
25
Refereret i brev af 29. maj 1909 fra K. Varming
(NM).
26
A. E. Andersen havde tidligere leveret tegninger til
missionshuset »Bethania« (1906) i Struer.
27
Triforieåbningen i Tveje Merløses galleri (jf. DK
Holbæk 2962f.) var publiceret 1893 i ÆldNordArch II,
saml., 4. rk. Søjlerne i Venge Kirke med de karakteristiske snoede bånd (DK Århus 3198f.) var allerede offentliggjort i 1869 i Danske Mindesmærker, 1, 1877, pl. XV.
13

1308

Vandfuld herred

Fig. 71. Tømmermærker på skibets †tagværk (s. 1270).
Skitse ved Chr. Axel Jensen 1909. – Abbundmarken vom
†Dachstuhl des Schiffes.
28

Karsten Christensen, »Når vejrhanen er en fisk«,
Kirkebladet for Harboøre-Engbjerg pastorat, septembernovember 2010, 4.
29
Uldall beskrev korgavlens vinduesspor som ‘en meget bred blænding af et oprindeligt fladbuet vindue’
(Uldall 1892), mens Chr. Axel Jensen (Jensen 1909)
omtaler det som ‘et bredt, kurvehanksbuet vindue med
retvinklede karme og skrånende underkarm’.
30
DK Holbæk 2634.
31
Således var murene i den romanske kirke i Lemvig
kun ca. 4 m høje (s. 340) og i Gudum ca. 5,5 m. Endnu
lavere er den senromanske kirke i Magleby på Sjælland,
hvor skibets mure over terræn andrager ca. 3,75 m, jf.
DK Sorø 938.
32
Ifølge Chr. Axel Jensen (Jensen 1909) var afdækningen i nord af gule sten på fladen, i vest forhugget og i
syd af flade natursten, svarende til væggenes materiale.
33
LAVib. Provesteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 402-4).
34
Jf. Robert Smalley, »Hjerte til Gud«, DaKalkmalerier
6, 148-49. Smalley, der dog ikke var opmærksom på
eksemplerne i Harboøre, anfører også kalkmalerier i
Lomborg som mulige repræsentanter for gruppens tilstedeværelse. De sidstnævnte, der senere dækkedes af
yngre figurscener, jf. s. 736, var dog kun fragmentarisk
bevarede. En samtidig beslægtet motivkreds, dog uden
for Lemviggruppens virkeområde, findes i Birket (Lollands Nørre Hrd., Maribo Amt, DK Maribo s. 641).
35
Jf. Ebbe Ravn Sørensen, »Harboøre Kirke i 100 år«,
Kirkebladet for Harboøre-Engbjerg pastorat, septembernovember 2010, 14-16.
36
Overslag af 22. nov. 1957 af Ernst Trier i NM.
37
Jf. Ellen Damgaard, »Harboøre Kirkes altertavle«,
Kirkebladet for Harboøre-Engbjerg pastorat, septembernovember 2010, 8-9.
38
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-45 (C 40-2).
Bemalingen nævne her 1844, om end Chr. Axel Jensen i sin indb. 1909 anfører både kunstnernavnet og

årstallet 1845, måske fra en nu forsvundet påskrift på
storfeltets øvre del.
39
Synsprot.
40
Overslag af 22. nov. 1957 i NM.
41
Overslag af 11. maj 1993 fra Karl Søndergaard og
Verner Thomsen i NM.
42
Mads Jensen Hygums hustru var datter af sognepræst
Søren Christensen Bhie, Ingstrup (Holbo Hrd., Hjørring Amt), og Kirsten Jacobsdatter Holm, og antagelig
opkaldt efter sin mor.
43
Stemplet er beslægtet, men dog ikke identisk med
mærke for den ældre Århusguldsmed, Søren Povelsen,
jf. Bøje nr. 5841.
44
Som fremhævet af Martin Knak, Varde, er stagerne
bl.a. beslægtet med nederlandske eksempler fra det 15.
århundrede, jf. en nær parallel i Rijksmuseum, Amsterdam, gengivet i Onno ter Kuile, Kopper & Brons, ‘SGravenhage 1986, 87.
45
Synsprot.
46
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1855-74 (C 40-4);
Synsprot.
47
Ellen Damgaard, Den russiske orlogsfregat Alexander
Nevskij – et møde mellem to verdener, Lemvig 2006, 27.

Fig. 72. Detalje af korets nordvæg med vindue (s. 1263),
præstedør (s. 1269) og kalkmalerier o. 1500 (s. 1271).
Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Detail an der Nordwand,
mit Fenster, Pfarrtür und Kalkmalereien um 1500.

Harboøre kirke

1309

48

Jf. også overslag af 22. nov. 1957 i NM.
Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1915-45.
50
Det oprindelige manualværk er nu genanvendt som
svelleværk; det ligeledes genanvendte pedalværk er
suppleret med tre transmissioner fra det nye hovedværk. Orglet er endvidere forberedt til udvidelse med
Fagot 16' i pedalet.
51
Orgelbyggeriet Christian Winther, der blev ledet af
Theodor Frobenius, skiftede senere navn til Th. Frobenius & Co.
52
Dispositionen gengives efter Th. Frobenius & Co.,
Kirkeorgler (o. 1937). Det må bemærkes, at de i denne
publikation anførte orgeldispositioner i flere tilfælde
afviger fra de faktiske forhold.
53
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
54
Synsprot. 1916 afregnedes for messingtråd i forbindelse med dets ophæng, jf. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1915-45.
55
Venligst meddelt af Martin Knak.
56
Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjøbing
Amt, Ringkøbing 1992 (Hardsyssel Håndbog 3), 33.
57
DaAtlas 831.
58
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H1).
59
PræsteindbWorm I, 85. Indberetningen fra 1638 omtaler netop, at begivenheden skete ‘for nu 5 års tid siden’.
60
Jf. note 57 og 33.
61
Jf. note 21 og 18.
62
Karen Thuborg, Det gamle Harboøre, Kbh. 1928
(Danmarks Folkeminder 6), 278. Karen Thuborg, f.
1849, boede indtil 1876 i Harboøre.
63
Thuborg 1928 (note 62) 278.
64
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB163). Christen Oussen betalte d.å. for udnyttelse af
stolen, hvor også Mads Petersen i Vrist tildeltes plads,
i sin levetid.
65
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB163).
66
Jf. Marie Mauquoy-Hendrickx, Les estampes des Wierix, II, Bruxelles 1979, nr. 882-95 (her anvendt nr. 889,
886, 894, 892, 887).
67
J. Gr. Pinholt, »Fra Alexander Newsky’s Forlis ved
Harboøre«, Dansk Fiskeritidende 30. april 1943.
68
Jf. Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Højbjerg
1996, 39, 93, 121; under de to nævnte klokker anfres
signaturen dog »MCV« for klokkestøberne (også betegnet Voillard), hvis signatur omfattede et kvadratisk
felt med en mindre klokke, foroven kronet af et M og i
siderne flankeret af C og V, hhv. tv. og th. jf. også klokkerne i Hillerslev og Kåstrup (begge 1641, Hillerslev
Hrd., Tisted Amt, jf. DK Tisted 306, 316). Om klokkestøberen, anført som Mikel Lotharingus på klokken i Randers Skt. Mortens Kirke (1637), jf. Nyrup,
49

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 73. Uidentificeret (mester)stempel på alterkalk nr. 1
(s. 1278). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Unidentifizierter
(Meister)stempel. Detail von Altarkelch Nr. 1.

Kirkeklokker 116 (nr. 60), med F. Uldalls håndskrevne
tilføjelser 144, 146 og 148.
69
Jf. Tholle 1928-29 (note 14). Om strandinger ved Harboøre eller andre strækninger af Vestkysten, jf. bl.a. Gert
Normann, Strandinger ved Vestkysten, 1, Ringkøbing 1987.
70
J. Gr. Pinholt, »Fra Alexander Newsky’s Forlis ved
Harboøre«, Dansk Fiskeritidende 30. april 1943, 13-15;
Damgaard 2006 (note 47).
71
Jf. Nedergaard 1963 (note 11) 604-07; Tholle 192829 (note 14).
72
Synsprot. Marmortavlernes oprindelig placering frem
går af C. Davidsen, Harboøre, Kbh. 1942 (3. udg.) 96.
73
Jf. Davidsen 1942 (note 72) 96.
74
Monumentet er gengivet i sin fornyede skikkelse,
både hos Trap, 4. udg. (1928), og Tholle 1928-29 (note 14), 6, 9. Det er derfor uklart, hvad sognefoged P.
Mollerup, Vrist og Harboøresfondens udgift 1934 til
‘en fornyelse af fællesgraven fra 1893’ refererer til, jf.
Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1915-45.
75
Jf. Nedergaard 1963 (note 11) 604-14; Bach-Nielsen
2009 (note 6) 106.
76
De druknede marinere udgjorde besætningen på to
tyske fartøjer, dels en minestryger, dels en torpedobåd.
Først reddedes besætningen fra minestrygeren over på
torpedobåden, der imidlertid allerede næsten morgen
stødte på en mine, jf. Tholle 1928-29 (note 14) 4.
77
1919 betaltes til kirken for et monument med tre
tyske grave på kirkegården, jf. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1915-45.
78
1934 betalte den britiske legation for vedligeholdelse
af en krigergrav på kirkegården, og 1941 betalte ‘American Legation Copenhagen’ for en engelsk krigergrav,
jf. Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. Rgsk. 1915-45.
79
Den døde var skudt ned under togt med en Zeppeliner ved Ostende, og liget blev herefter ført med
strømmen helt til Harboøre Strand, jf. Tholle 1928-29
(note 14) 5.
80
Elof Westergaard, Sten over muld. Gravminder, Silkeborg 2010, 95.

83

1310

Vandfuld herred

Fig. 74. *Fragmenter af †pulpitur (s. 1294). Lemvig Museum. Foto Hugo Johannsen
2010. – *Fragmente einer †Empore.
81

Westergaard 2010 (note 80) 94-95.
Jf. N. Jensen Dam, »Gregers Kirk«, HaÅrb 1974, 12333.
83
LAVib. Kirkebøger. Kirkebøger for Engbjerg og Harboøre menigheder 1738-79 (C-492 A-1). Peder Laursen Fischer er anført som død 29. dec. 1762 i en alder
af 84 år, hvilket dog forudsætter, at han er født 1678.
84
If. kirkebogen (note 83) er Peder Laursens hustru,
Johanne Lauritzdatter, dog først anført som begravet
21. marts 1749
85
Jf. J. Gr. Pinholt, »Stausholms Legat og Hans Grav«,
HaÅrb 35, 1941, 138.
86
Pinholt 1941 (note 85) 136-39.
82

87

Jf. Ellen Damgaard, »Fra de helliges samfund på Har
boøre – en indremissionsk gravskik«, Fram, 1983, 7683.
88
Damgaard 1983 (note 87) 77-78 omtaler udbredelsesområdet, der strakte sig fra Lemvig til Harboøre og
Thyborøn i vest, mod syd til Vemb og Ulfborg og mod
øst til Nørre Nissum. Eksempler findes herudover bl.a. i
Lomborg, Bøvling, Møborg og Flynder samt i Ramme.
89
Jf. Faye, Støbejernskors nr. 306.
90
Jf. Faye, Støbejernskors nr. 243.
91
Jf. Faye, Støbejernskors nr. 315.
92
Jf. Faye, Støbejernskors nr. 283.
93
Jf. Pinholt 1941 (note 85) 139.

DIE kirche von Harboøre
Die Kirche liegt am östlichen Rand des Dorfes
und ihr Turm ragt als markanter Orientierungspunkt aus der flachen Landschaft aus gehobenem
Meeresboden heraus. Die jetzige Kirche wurde
1909-10 nach Zeichnungen von K. Varming im
neoromanischen Stil als Ersatz für ein mittelalterliches Gebäude erbaut, wobei die unteren Teile des Turmes bewahrt sind. Der neuere Teil der
Kirche besteht aus Zement und wiederverwen-

detem Material (inwendigen Mauern) des älteren
Gebäudes. Die Kirche umfasst Chor und Schiff
sowie einen Ausbau gegen Norden, der ursprünglich Sakristei, Heizraum und eine Treppe zur Empore enthielt. Bei einer Erneuerung 1959 wurde
die Sakristei zum Kreuzarm. Den alten Turm, dessen unterer Raum weiterhin als Vorhalle genutzt
wird, erhöhte man mit einem neuen Glockenstockwerk. Ihn krönt eine Pyramidenturmspitze.
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†Kirche. Das Wissen über die 1909 abgerissene
Kirche stammt hauptsächlich von den Untersuchungen mit zugehörigen Fotografien und
Zeichnungen, die Chr. Axel Jensen vom Nationalmuseum im Sommer 1909 vornahm, außerdem von Vermessungen von K. Varming sowie
älteren Rechnungsinformationen.
Auf dieser Grundlage entsteht das Bild einer niedrigen langgestreckten Kirche mit Chor
und Schiff. Das Material waren Natursteine vom
Strand (‘Meeressteine’) sowie gelbliche und rote Ziegel, die für Fassaden und Maueröffnungen
benutzt wurden. Die Türen waren rundbogig
(vgl. fig. 13, 22) ebenso wie ein Fenster, das in
der Nordmauer des Chores nachgewiesen ist
(vgl. fig. 20). Auch der bewahrte Chorbogen war
rundbogig (vgl. fig. 54). Darüber hinaus gab es
eine Reihe abweichender Fenster: teils ein breites, flachbogiges in der Ostmauer des Chores sowie zwei ebenfalls flachbogige, sehr niedrige an
der Nordseite des Schiffes (vgl. fig. 17), teils ein
ungewöhnliches, treppenförmiges östlich an der
Nordmauer des Schiffes (vgl. fig. 21). Diese Fenster stammen vermutlich von einer späteren Änderung. Chr. Axel Jensen datierte die Kirche auf
die Zeit um 1500, doch erscheint es wahrscheinlicher, dass die hier beschriebene Anlage bis in die
zweite Hälfte des 13. Jahrhundert zurückreicht.
Dies harmoniert auch mit der niedrigen Neigung
des Westgiebels des Schiffes, der in der Ostmauer
des Turmes eingekapselt war (vgl. fig. 23).
Umbau um 1500. Ungefähr um 1500 wurde
der immer noch teilweise bewahrte Turm auf
dem Giebel des Schiffes ruhend mit einer Ostmauer erbaut. Auch hier ist das Material eine
Mischung aus gelblichem Ziegel und Naturstein. In dem gewölbten Turmraum, der mit dem
Schiff durch eine spitzbogige Arkade verbunden wurde, sieht man ein inwendiges Treppenhaus, welches ursprünglich höher war und den
Zugang zu sowohl Zwischenstockwerk als auch
Glockenstockwerk ermöglichte. Schmale Lichtspalten zum Zwischenstockwerk wurden später
ebenso wie die paarweise plazierten spitzbogigen
Schallöcher des Glockenstockwerkes verblendet.
Möglicherweise waren die nord-südlich orientierten Dachgiebel ursprünglich mit Verblendun-
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gen geschmückt ebenso wie ganz ähnlich konstruierte Türme in Lemvig (s. 346) und Ferring
(Vandfuld Herred). Nach dem Bau des Turms
wurde die Kirche erhöht und der Chor mit einem Gewölbe ausgestattet.
Nach mittelalterlicher Wartung und Änderungen.
Bei einer Hauptreparation 1790 wurden die bis
dahin mit Blech gedeckten Dächer der Kirche
ebenso wie der Turm mit Ziegeln gedeckt.
Wenige Jahre später, 1803, wurde wieder eine Instandsetzung vorgenommen, von der vermutlich die großen, flachbogigen Fenster herstammen, die bis zum Abriss der Kirche bewahrt
waren (siehe fig. 13-19). Damals wurde möglicherweise auch eine neue Außenverkleidung der
Südseite der Kirche sowie des Turmes gemacht.
†Kalkmalereien. In der 1909 abgerissenen Kirche
fanden sich verschiedene Kalkmalereien. Die ältesten von um 1500 waren dekorative Malereien am
Chorgewölbe und an den angrenzenden Wandflächen (siehe fig. 24, 54) und werden teilweise der
lokalen ‘Lemviggruppe’ zugeschrieben. Außerdem
gab es nachmittelalterliche Dekorationen hinter
dem Altarbild an der Ostmauer des Chores und an
der Westseite des Chorbogens (siehe fig. 25).
Inventar. Die 1910 eingeweihte Kirche wurde mit
den wichtigsten Inventargegenständen der abgerissenen Mittelalterkirche möbliert (siehe auch
weiter unten). Am ältesten ist das romanische
Taufbecken (fig. 37), dessen Becken sich durch
die Ausschmückung mit vier vorspringenden
Köpfen von dem in der Gegend üblichen Kelchblatt-Typ unterscheidet. Das grob geschnittene
Chorbogenkruzifix von um 1500 (fig. 39) hängt
an einem neueren Kreuzbaum. Aus der ersten
Hälfte des 16. Jahrhunderts stammen ebenfalls
die Altarleuchter der Kirche (fig. 33-34), wobei das älteste Set (um 1500) eine krenellierte
Leuchterschale hat, während der Fuß vermutlich
Spuren von sitzenden Löwen aufweist.
In Übereinstimmung mit dem Großteil der Kirchen in der Umgebung wurden nach der Konsolidierung der Reformation sowohl ein neu
es
Altarbild, 1606, (fig. 28) als auch eine Kanzel,
1618 (fig. 40), angeschafft, beide vermutlich von
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Kristen Spend aus Lemvig ausgeführt. Die jetzigen Gemälde der Altartafel von Axel Hou (1910)
ersetzen ältere (†)Ausschmückungen von 184445 von J. B. Gjørup aus Lemvig (fig. 29-30). Ein
besonderes Detail der Kanzel ist die Dekoration
des Treppenaufgangs (fig. 41), der wie eine russich-orthodoxe Zwiebelkuppelkirche geformt ist,
vermutlich eine Dekoration, die von dem 1868
gestrandeten russischen Schiff »Alexander Newskij« herrührt. Der Abendmahlskelch (fig. 31), der
1675 zusammen mit einer †Patene von Gemeindepfarrer Mads Jensen Hygum und Gattin gestiftet wurde, hat noch seinen ursprünglichen Fuß
und Schaft (um 1600) bewahrt, während der Becher 1910 erneuert wurde. Die zugehörige Patene ist jedoch von 1959. Die Glocke der Kirche
(fig. 47) ist von 1835 und wurde aus einer älteren
von 1642 umgegossen.
	Für die neue Kirche wurden um 1910 mehrere
neue Gegenstände angeschafft, darunter Altartisch,
Altarbild und -schranke, Gestühl und Emporen
sowie Kirchenschiffe (fig. 26-27) und Orgel.
Desweiteren wurden die silbernen Altargeräte
und die Taufausstattung ergänzt. Spätere größere
Instandsetzungen und Inventaranschaffungen erfolgten insbesondere in Verbindung mit Jubiläen
der Kirche, die 1959, 1985 und 2010 begangen
wurden.
Inventar der †kirche. Aus den Rechnungsbüchern
der Kirche aus dem ersten Jahrzehnt des 17. Jahrhunderts geht hervor, dass sich die Bevölkerung
der Gemeinde in großem Umfang mit freiwilligen Geldgaben, u.a. in Verbindung mit der Großen Pest 1602, an der Verbesserung der Kirche
beteiligte, was die Anschaffung von Altarbild und
Kanzel ermöglichte (siehe oben). 1703 wurde
eine größere Instandsetzung des Kircheninneren
auf Initiative des Gemeindepfarrers Thomas Graa
durchgeführt, die mit einer Jahreszahl an Altarbild, Kanzel und Empore markiert ist sowie einer
Inschrift am †Chorbogenbalken. Teile der Empore (siehe fig. 51, 74) finden sich immer noch
im Lemvig Museum. Eine Hauptreparation wurde 1790 durchgeführt, und die Einrichtung der
Kirche wird sowohl 1795 als auch 1803-04 als,
abgesehen von kleineren Details, Einrichtung in

gutem und ‘anständigem’ Zustand erwähnt. Wenige Jahre vorher, 1801, war eine große neue und
platzgreifende Empore entlang der Nordwand
angebracht wurden (siehe fig. 53-54). Die Notwendigkeit einer Neubemalung von Altarbild,
Pfarrstuhl und den übrigen Stühlen wird 1835
erwähnt, doch diese wurde erst 1844-45 durchgeführt und umfasste dann auch Altarschranke,
Taufbecken und Kanzel. Unmittelbar vor dem
Abriss 1909 wurde das Inventar von Chr. Axel
Jensen registriert und fotografiert.
Grabmale. Der Kirchenraum und der Friedhof
der Kirche sind nicht nur durch die Begräbnisse
der Gemeinde durch mehrere Jahrhunderte hindurch geprägt, sondern haben ihren besonderen
Charakter durch zahlreiche Grabmale in Form
von Einzel- und Gemeinschaftsmonumenten für
frem
de Opfer von Schiffbrüchen und Ertrinkungsunfällen erhalten. Am ältesten ist der Stein
für zwei Schiffsbesatzungen, die 1862 und ‑63
durch Ertrinken umkamen (siehe Gedächtnistafel fig. 43). Am spektakulärsten war jedoch die
Strandung der russischen Kriegsfregatte »Alexander Newskij« im Jahre 1868 mit dem Sohn des
Kaisers und Thronfolger, dem Großfürsten Alexij
an Bord. Ein ungeheurer Verlust für die örtliche
Gemeinschaft bedeuteten jedoch die Katastrophen von 1893, bei der 26 Fischer ertranken, und
von 1897, als das Rettungsboot »Liløre« kenterte
und die 12 Besatzungsmitglieder ertranken. Die
Monumente für diese Ereignisse sind auf dem
Friedhof aufgestellt (fig. 55-58). Die vielen Ertrunkenen, die in Folge der Kriegsbegebenheiten
des Ersten Weltkrieges an die Küste trieben, haben auch in Gemeinschaftsgräbern resultiert, namentlich für deutsche Mariner (fig. 59-60), doch
auch für unidentifizierte Personen (fig. 61). Das
jüngste Monument unter den Gemeinschaftsgräbern ist der Gedächtnishain von 1942 mit einem
Relief des Bildhauers Torvald Westergaard (fig.
62).
	Unter den Familienbegräbnissen soll das imposante Monument für einen der großen Söhne
der Gemeinde, Bauunternehmer und Direktor
der »Jysk Telefonaktie-selskab« Gregers Kirk hervorgehoben werden (fig. 63).
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Fig. 1. Kirken set fra sydøst. Foto Henrik Vinther Krogh 2011. – Südostansicht der Kirche.

THYBORØN kirke
vandfuld herred
Den første kirke opførtes 1908 (indvielse 8. nov.) af
arkitekt Hother A. Paludan på en grund skænket af
entreprenør Herbert Villefrance.1 Midlerne til byggeriet tilvejebragtes til dels ved en folkelig indsamling
med bidrag bl.a. fra kongehuset, Aalborgs biskop samt
fra lokale ingeniører og entreprenører ved dige- og
høfdebyggeriet. Sognet hørte indtil 1921 under Agger Kirke, der var anneks til Vestervig (DK Tisted 667).
1921 lagdes kirken under Harboøre, men opnåede
1954 selvstændig sognestatus.2 1935-37 udvidedes kirken med korsarme, forlængelse af skibet og opførelse
af et nyt kor, alt efter et projekt af bygningskonstruktør Poul Hagenborg (genindviet 4. juli 1937). Under
ledelse af arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted, gennemførtes 1969-71 atter en større ombygning, hvorunder det ældre tårn erstattedes af en
fritstående kampanile, mens en apsis med funktion af

præsteværelse eller sakristi føjedes til koret. 2009 besluttedes det bl.a. på grund af sætningsrevner i murene
at erstatte den eksisterende kirke med en helt ny bygning, projekteret af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen,
Lemvig, dog med bibeholdelse af klokketårnet. Den
nuværende kirke er indviet 6. feb. 2011.

Kirken ligger i den sydlige bydel mellem Vesterhavsgade (den tidligere landevej til Harboøre) og
jernbanen Vemb-Lemvig-Harboøre, der oprindelig havde sin endestation her. Efter anlæggelsen
af den store fiskerihavn 1915-18 er banen videreført til den nordre bydel, som voksede op ved
havnen, mens den gamle station (jf. fig. 12) blev
afløst af et trinbræt øst for kirken.
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Fig. 2. Plan. 1:300. Tegnet af Merete Rude 2011 efter projekt ved Vilsbøll og Poulsen, Lemvig. – Grundriss.

Kirkegård. Beboerne i Thyborøn ønskede oprindelig at holde fast ved den gamle kirkegård
i Agger, hvor deres slægtninge lå begravet, men
myndighederne insisterede på etableringen af en
lokal kirkegård. Den ligger mod sædvane ikke i
umiddelbar tilknytning til kirken, men er anlagt
1908 på en opfyldt grund et par hundrede meter
syd for kirken ved den nuværende Kirkegårdsvejs østside. Den er efterfølgende udvidet, senest
1956 og 1965.3 Arealet hegnes til dels med stakitter af cementplader af hensyn til det barske
vejrlig. Hovedindgangen er i vest mod Kirkegårdsvej.
bygning
Den gamle kirke lukkedes og tømtes efter 1. oktober 2009, hvorefter nedrivningen og opførelsen
af den nye kirke kunne påbegyndes. Projektet,

som skyldes arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen,
Lemvig, indebar dog bibeholdelse af den gamle
kirkes fritstående klokketårn.
Kirken, som er opført af betonelementer og
med kobbertækkede tagflader, danner i grundplan et stort kvadrat, ca. 27×27 m, hvis hjørner i
øst-vest-aksen bryder kvadratet og springer frem
som skibsstævne. Disse ca. 12 m brede fremspring svarer til selv kirkerummet, som åbner sig
fra vindfang og våbenhus i vestspidsen og slutter
med kor og præsteværelse i det østre fremspring.
Omkring denne hovedakse er grupperet en række forskellige rum. Tagfladerne, som respekterer
den beskrevne deling af rummet, stiger fra vest
mod øst og når deres højdepunkt i spidsgavlene
over alterpartiet.
Dørene er af rustfrit stål, og hovedparten af vinduerne er små kvadratiske åbninger. Herfra adskiller sig lysåbningerne mod kirkerummet, som

Thyborøn kirke
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Fig. 3. Indre set mod øst. Foto Henrik Vinther Krogh 2011. – Inneres gegen Osten.

dels udgøres af et vinduesbånd i springet mellem tagfladerne over kirkerummet og de flankerende rum, dels af to smalle og høje vinduer ud
for alterpartiet. Disse korvinduer er forlænget i
en blænding med korsrelief. Klokketårnets nedre
del står nu beklædt med lyse betonplader for at
harmonere med kirken.
	Fra vindfang og våbenhus træder man ind i
kirken, som af hensyn til akustikken har fladt
hængeloft under tagfladerne. Lyset er koncentreret omkring alter, døbefont og prædikestol i
østenden. Skydedøre i langsiderne muliggør en
udvidelse af selve rummet mod to menighedssale – en stor i syd med tilhørende køkken og
en mindre i nord. Øst for sidstnævnte er indrettet kapel med to kisterum. Ydermere omfatter
kirkens vestende dåbs- og børnerum (syd) samt
kontor for præstesekretær (nord). En foyer, som
krydser våbenhuset, er tilgængelig fra sidedøre

mod det ydre og giver tillige adgang til de sidstnævnte lokaliteter, en række toiletter og menighedssalene. Omkring våbenhusets østre del
findes dels opgang til øverum for kirkekoret og
orgelpulpitur (syd), dels arkiv (nord). Endelig er
der indrettet et præsteværelse i tilslutning til den
lille menighedssal.
Interiørerne er holdt i hvidt, mens gulvene dels
er belagt med granitfliser, dels klodser af lærketræ.
I modsætning til den gamle kirke i alle dens
forskellige stadier er den nye bygning renset for
historiserende detaljer og fremstår som en stor
betonskulptur med tydelig reference til skibsmotivet i den midterste fremspringende del. En række hjemlige kirkebyggerier har siden 1940’erne
dyrket ‘skibsstævnen’ og tagets stigning mod koret som motiv. Dette gælder også den fritstående
kampanile, som i dette tilfælde tilmed er overtaget fra den gamle kirke.4
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inventar
Oversigt. En række af inventargenstandene fra den 2009
nedrevne kirke er overflyttet til det nye kirkerum, vigtigst altertavlen, altersølvet, døbefonten med tilbehør,
de udskårne rosetter fra de ældre stolestader, orgel og
kirkeskib. Herved er klart understreget kontinuiteten
med den ældre kirke. Af det ovennævnte findes således genstande, skænket til den 1908 opførte kirke, dels
af enkeltpersoner, dels af Lemvig Valgmenighedskirke.
Fra kirkens udvidelse 1936-37 hidrører et (†)altermaleri, mens 50-års jubilæet 1958 erindres med oblatæske og alterkande, begge gaver fra Harboøre-Engbjerg
menigheder. I forbindelse med hovedrestaureringen
1969-71 tilkom flere genstande, vigtigst altermaleri
og orgel. Det nye inventar i den 2011 indviede kirke
(alterbord og -skranke, prædikestol, stolestader, orgelpulpitur og belysningslegemer) er tegnet af arkitektfirmaet Vilsbøll og Poulsen, Lemvig. Nyanskaffet er
endvidere et kirkeskib samt to fladskærme.
Farvesætning. Inventaret er i overvejende grad præget
af lyse farvetoner, der er underordnet de mere farvestrålende indslag i rummet, i første række repræsenteret af altermaleriet og de to kirkeskibe.

Fig. 4. (†)Altermaleri, udført 1937 af M. P. Madsen efter forlæg af Carl Bloch (s. 1316). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – (†)Altargemälde, 1937 von M. P. Madsen
nach einer Vorlage von Carl Bloch.

Alterbord, 2011, af blåfarvet glas, 165×75 cm; pladen, der har buet forkant, er indfældet i altermaleriet.
Altermaleri (jf. fig. 21), 1971, udført af Niels Østergaard; akrylfarve og bladguld på træ, ca. 500×300
cm. Den nonfigurative udsmykning, der har titlen
Den signede Dag, er sammensat af en række mindre
tvær- og højrektangulære plader, hvorpå er malet
et antal koncentriske cirkeludsnit, der danner mandelformede glorier (mandorlaer); disse indrammer
en række kristne symboler for Treenigheden, Tro,
Håb og Kærlighed, Livstræet og Jesus, sidstnævnte
symboliseret ved fem fisk nederst på billedet, hvilket på én gang hentyder til initialerne for Jesus
Kristus, Guds søn, Frelser (på græsk ΙΚΘΥΣ = fisk)
og til medlemmerne af den ældste kristne menighed. Alterudsmykningen var oprindelig projekteret som en gobelin eller et mosaikbillede.5
(†)Altermaleri (fig. 4), 1937, signeret »M.P.M.«
og dateret i nedre højre hjørne; olie på lærred,
172,5×122,5 cm (lysmål). Maleriet, der er udført
af M. P. Madsen, Ulfborg, viser Kristi Opstandelse,
kopieret efter Carl Blochs altertavle i København
Skt. Jakobs Kirke (1877), der er en gentagelse af
Blochs maleri fra 1873 i Frederiksborg Slots Bedekammer (DK Frborg 1885 ff.). I forgyldt profilramme.
Altersølv (jf. fig. 5), 1908, skænket af LemvigValgmenighed. Kalk, 22 cm høj. Knoppen har rudeformede bosser med fordybede versaler: »INRI«,
mens bægeret, der også smykkes af graveret kors
med trepasender, har giverindskrift med fordybet
fraktur: »Fra Lemvig Valgmenighed 25. Juni 1908«.
Tre stempler på bægerets nedre del: Københavnsmærke for 1908, guardejnmærke for C. F. Heise
og mestermærke for K. C. Hermann (1893-1937).
Tilhørende disk, 15,5 cm i tværmål, med cirkelkors på fanen og indskrift som kalk. Under fanen
tre stempler, svarende til ovennævnte.
Oblatæske (jf. fig. 5), 1958, 6,2 cm høj, 11 cm i
tværmål. Den enkle cylinderformede æske har på
låget graveret kors som kalken. På siden med fordybede versaler: »Venner af Thyborøn Menighed
1908 - 8. november - 1958. Mestermærker for
Rolf Frithiof Bratland under bund og låg. Endvidere lødighedsmærke for sterlingsølv. Jf. også
alterkande.

Thyborøn kirke
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Fig. 5. Altersølv, udført 1908 af K. C. Hermann (s. 1316), med tilhørende oblatæske samt alterkande, 1958 (s.
1316f.). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Silberne Altargeräte mit Kelch und Patene, 1908 von K. C. Hermann, und Oblatendose sowie Altarkanne, 1958.

Alterkande (jf. fig. 5), 1958, 25 cm høj. På korpus graveret kors som kalk og oblatæske. Endvidere giverindskrift med versaler: »Harboøre
– Engbjerg menigheder 1908 – 8. november 1958«, jf. oblatæske. Under bund mester- og lødighedsmærker som ovenfor.
Sygesæt (fig. 6), o. 1960,6 omfattende kalk, 12,5
cm høj, disk, 10 cm i tværmål, oblatæske, 3 cm høj,
5,5, cm i tværmål, af sølvplet med Kristogram i
relief på låget, og vinbeholder, 12 cm høj, af glas
med metalskruelåg. Genstandene, der er uden
stempler, opbevares i en sort læderkuffert med
bærehank.
Ske, 1908, 15,5 cm lang med tilspidset skaft, afsluttet i kugleknop. Stempler, svarende til kalk og
disk, herunder mestermærke for K. C. Hermann.
Skål, anskaffet 1925,7 11 cm høj, af hvidt porcelæn med forgyldt kors og kant. Under bund
mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik.
Alterstager. 1) (Fig. 7), 1908. De 51,5 cm høje
(inklusive lysetorn) stager er udført i middelal-

derstil; foden hviler på kugleled, der modsvarer
tilsvarende dele over og under skaftet. På fodleddet står med fordybede versaler: »Fra Lemvig Valgmenighed 25 juni 1908«. 2) Skænket
og udført 1908 af maskinmestrene Carlsen og
Elmgren, »Vestkysten«. De 51,5 cm høje stager
har lavt, firsidet postament med tre opstandere,
hvorpå er fæstnet tre lysarme.
Alterbordskrucifiks (jf. fig. 13), skænket 1908 af
daværende sognepræst, Poul Martin Kirkegaards
svigermor;8 af træ, hvidstafferet, på enkelt, sortfarvet kors, 35 cm højt, heraf udgør figurens højde 23 cm. Repareret 1927.7
Messehagler. Kirken har i alt seks hagler i de liturgiske farver, en ældre, antagelig fra den første
kirkes beholdning (nr. 1), mens de øvrige (nr. 2-6)
alle er yngre. 1) O. 1908, skjoldformet, af rødt
fløjl med rygkors og kanter af guldgaloner. 2) Af
hvid uld, med applikeret rygkors af blåt stof, indrammet af guldlidser; på forsiden ses enklere kors.
3) Af rødt, strukturvævet lærred med rygkors,
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Fig. 6. Sygesæt, nyere (s. 1317). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Neuere Krankengeräte.

markeret med guldtråd. 4) Af grønt guldindvirket
stof; udsmykning på ryg og forside af lodrette baner i beige, blåt og lysegrønt. 5) Af grønt, strukturvævet lærred, med broderet gyldent kors på
forsiden, indsat i lodret blå bane, mens ryggen har
broderi af fire gyldne fisk mellem røde trekanter.
6) Af violet fløjl. Rygkors med Jesumonogram i
guld og rødt.
Alterskranke, 2011, af lyst egetræ og stål. Knæfaldet polstret med mørkerødt læder.
Døbefont (fig. 8) i nyromansk stil, 1908, af finkornet granit, udført efter tegning af Hother A.
Paludan og Johan Mielche og skænket af brødrene Villefrance, Aalborg.7 Fonten, der er 82 cm høj,
har kumme, 69 cm i tværmål, med palmetbort
over tovstav og firsidet fod af form som omvendt
terningkapitæl. Placeret i kirkens nordøstende.
Fig. 7. Alterstager, skænket 1908 af Lemvig Valgmenighed (s. 1317). Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Altarleuchter, 1908 von der freien Gemeinde von Lemvig gestiftet.
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Dåbsfade. 1 (Jf. fig. 9), o. 1908, 46,5 cm i tværmål. 2) 1971, af tin. 31 cm i tværmål. På fanen
graveret med versaler: »Thyborøn Menighedsråd
26-9-1971«. Under bund sammenskrevet »FV« i
oval ramme under tre kroner.
Dåbskande (jf. fig. 9), nyere, 41,5 cm høj. Af
form som høj, tilspidset cylinder med knækket
hank og rhombeformet opstående ornament som
knop. På korpus er reliefdekoration af kors, indsat
i højovalt rammeværk.
Prædikestol, 2011, af eg og blankpoleret stål, af
halvrund form med indfældet latinsk kors på kurvens forside.
Stolestader, 2011, af eg, med gavldekoration, overført fra †stolestader (se s. 1329). Udsmykningen
består af cirkelfelter med udskårne rosetter og
stjernemønstre. Felterne var oprindelig dekoreret
i brogede farver af Johan Mielche, men står i dag
med hvid staffering.8
Pengebeholdere. Nyere pengeblok; af lyst bøgetræ,
med pengetragt i låg, smykket med reliefkors på
de tre synlige sider. I forhallen. To pengebøsser, nyere, af messing, cirkulære med pengetragt foroven
og reliefkors på forsiden. I våbenhuset.

Fig. 8. Døbefont i nyromansk stil, udført 1908 efter
tegning af Hother Paludan og Johan Mielche (s. 1318).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Taufbecken im neoromanischen Stil, 1908 nach einer Zeichnung von Hother Paludan und Johan Mielche.
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Fig. 9. Dåbsfad, o. 1908, og nyere dåbskande (s. 1319).
Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Taufschale, um 1908,
und neuere Taufkanne.

Orgel, 1970, oprindelig med 12 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius &
Sønner, Kgs. Lyngby. 2011 udvidet med to stemmer og overflyttet til den nye kirke af samme firma. Disposition: Rygpositiv: Principal 8' (2011),
Rørfløjte 8', Principal 4', Quint 2²/³', Spidsfløjte
2', Terts 1³/5', Mixtur. Brystværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint 1¹/³'; svelle (trinbetjente låger). Pedal: Subbas 16', Gedaktpommer
8', Fagot 16' (2011). Kopler: BV-RP, RP-P, BVP. På pulpitur i vestenden. På rygpositivet er anført med forgyldt antikva: »Stol på Gud«. Her
var tidligere en inskription på hebraisk: »Halle
luja«.
To fladskærme er opsat nord og syd for alteret.
Præsterækketavle. Nyere, af træ i enkel, hvidmalet rammekonstruktion med indskudspaneler,
hvorpå navne i sort antikva. I våbenhuset.
Maleri af Helligåndsduen, skitse til altertavlen,
ca. 28×36 cm, ophængt i apsis.
Belysning, 2011, udgøres dels af to belysningslegemer, udført i messing med uafskærmede pærer
og opsat tv. og th. for alteret, dels af en indirekte belysning, monteret ved overgangen mellem
vægge og loft.
Kirkeskibe. 1) (Jf. fig. 24), o. 1750, skænket 1908
af Wille Søegaard, Lemvig.9 Tremastet orlogsskib,
»Dannebrog«, udrustet med tre rækker kanoner.
Skibet blev 1913-14 tilrigget af H. P. Hansen.10
2) (Fig. 10), 2011, skænket af foreningen »Bro-
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†kirke

Fig. 10. Kirkeskib, »Anne-Line«, 2011, bygget på Hvi
de Sande Skibs- og Bådebyggeri og skænket til den
nyindviede kirke af foreningen »Broderskabet på Ha
vet« og Nordea Fonden (s. 1319). Foto Henrik Vinther
Krogh 2011. – Kirchenschiff »Anne-Line«, 2011.

Den 1908 indviede kirke opførtes efter tegninger, som arkitekt Hother A. Paludan havde fremlagt for kirkeudvalget året forinden.14 8. juli 1908
approberedes et tilbud på kirkens opførelse ved
tømrermester P. Mose Pedersen, Lemvig, og allerede fire måneder senere kunne den nye kirke
indvies.15
Kirken bestod af kor og skib samt tårn i vest
med våbenhus i tårnrummet. Materialet var mursten, som i det ydre hævede sig over en blank
kløvstenssokkel, mens murene i øvrigt var kalkede, ude som inde. Tagene var hængt med røde
vingetegl. Detaljerne viste en blanding af romanske og gotiske stiltræk. Således var langsidernes
gesims fremhævet med en rundbuefrise, mens
taggavlene prydedes af spidsbuede blændinger,
som dannede tregrupper. Vestportalen og vinduerne var fladbuede med spidsbuet spejl, ude som
inde, ligesom vinduerne og glamhullerne i tår-

derskabet på Havet« og Nordea Fonden. Skibet,
»SL 133 Anne-Line«, er bygget på Hvide Sande
Skibs- og Bådebyggeri og er udformet som en
nøje model af en moderne fiskerkutter i målestoksforholdet 1:120.11
Klokker, 1969, støbt af firmaet John Taylor &
Co., Loughborough og leveret af Thubalka i
Vejle. I det da nyopførte tårn opsattes fire klokker, stemt i forskellige tonearter og beregnet til
klokkespil, timeslag og fuldautomatisk ringning;
klokkerne, der har tværmålene 91,6, 77,6, 64,8
og 58,6 cm,12 er ophængt i slyngebom.
gravminder
I forbindelse med kirkens nyindvielse blev 1971
opsat et fællesmonument for fiskere omkommet på
havet; udført af Ejgil Westergaard, Lemvig (fig.
11). Anlægget omfatter et antal liggesten af blå
bornholmsk granit med sleben overflade med de
omkomnes navne, anført med fordybede versaler;
disse omkranser det centrale monument, bestående af et kors af lys norsk tolkagranit og et liggende anker af blå granit fra Bornholm.13

Fig. 11. Fællesmonument for omkomne fiskere i Thyborøn, udført 1971 af Ejgil Westergaard (s. 1320). Foto
Hugo Johannsen 2009. – Gemeinschaftsmonument für um
gekommene Fischer in Thyborøn, 1971 von Ejgil Wester
gaard.
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Fig. 12. †Kirke 1908 set fra sydvest. I baggrunden endestation for jernbanen VembLemvig-Thyborøn. Foto i Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – †Kirche 1908 aus Südwesten. Im Hintergrund die Endstation der Eisenbahnlinie Vemb-Lemvig-Thyborøn.

nets øvre stokværk var falsede og fladbuede. På
tårnets vestside markeredes opførelsesåret »1908«
med jernankre.
Koret åbnede sig mod skibet i en rundbuet
korbue, og i triumfmurens søndre del var brudt
en trappe med opgang fra koret til prædikestolen.
Både kor, skib og våbenhus havde bjælkelofter.
Våbenhuset flankeredes af to rum, af hvilke det

søndre rummede trappeopgang til pulpituret og
de øvre stokværk, mens en ovn var opstillet i det
nordre.
Kirkeudvidelse 1935-37. Anlæggelsen af fiskerihavnen medførte en betydelig befolkningstilvækst, og 1932-33 fandt synet, at den overfyldte
kirke, der højst kunne rumme 100 kirkegængere,
var for lille til en by med 800 beboere.7 Pro-

Fig. 13. †Kirke 1908. Indre set mod øst. Foto i Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. –
†Kirche 1908. Inneres gegen Osten.
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Fig. 14-15. 14. †Kirke 1908. Plan 1:300.Tegnet af Merete Rude 2011 efter projekt ved Hother A. Paludan. Kirkens
arkiv. 15. †Kirke efter udvidelse 1935-37. Plan 1:300. Tegnet af Merete Rude efter projekt ved Poul Hagenborg,
Thyborøn, 1935. Poulsen & Partnere, Thisted (kopi). – 14. †Kirche 1908. Grundriss. 15. †Kirche nach der Erweiterung
von 1935-37. Grundriss.

blemet løstes ved en udvidelse af kirken efter
tegninger af Poul Hagenborg, konstruktør ved
vandbygningsvæsenet i Thyborøn. 8. maj 1936
blev missionshuset Karmel (opført 1923 ved landevejen nordvest for kirken) indrettet til midlertidig kirke, og 4. juli 1937 kunne man indvie den
ombyggede og udvidede kirke med plads til ca.
350 kirkegængere.16
Ved udvidelsen nedrev man koret og opførte
i forlængelse af skibet yderligere et fag samt to
korsarme og et nyt kor. Materialer og detaljer var
bevidst tilpasset den eksisterende bygning, som
på den bevarede del af skibet skalmuredes for at
harmonere med de nye afsnit, der stod i blank

mur; derimod bevaredes tårnet kalket. I modsætning til den oprindelige bygning fik koret og
korsarmene kamtakkede gavle med spidsbuede
højblændinger, ligesom de nye buefriser holdtes
flad- og ikke rundbuede. I nordre korsarm, hvor
der indrettedes et pulpitur, etableredes en indgang i gavlen og inden for denne et vindfang,
flankeret af trappe til pulpituret samt døre til små
siderum. Vinduerne i nordre korsarms sidemure
fik større højde af hensyn til belysningen på pulpituret. Korbuen opførtes som en gentagelse af
den oprindelige, ligesom man også bibeholdt en
muret prædikestolstrappe gennem den nye triumfmur.
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Fig. 16. †Kirke efter ombygning 1968-71. Plan 1:300. Tegnet af Merete Rude efter projekt 1965-66 ved Poul
Hansen og Ib Lydholm, Thisted. – †Kirche nach Umbau 1968-71. Grundriss.

Kirkens restaurering og ombygning 1968-71. Behovet for diverse istandsættelser og forbedringer
resulterede i ønsket om en samlet større restaurering, som menighedsrådet overdrog arkitekterne
Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted, at projektere.17 Tegningerne, som bl.a. omfattede nedrivning af det gamle tårn til fordel for en fritstående
kampanile, præsenteredes i 1964. Nedrivningen
af det gamle tårn stødte på stor modstand i sog-

net, og først 1966 kunne forslaget vedtages i et
nyt menighedsråd, hvorefter der skulle gå endnu
to år inden ministeriets godkendelse forelå. 26.
sept. 1971 genåbnedes kirken.
Vestforlængelsen, som erstattede det oprindelige tårn, blev tilpasset den eksisterende bygning
af røde teglsten. Dette gjaldt også detaljer som
gesimsens fladbuefrise og den kamtakkede vestgavl med spidsbuede højblændinger. Derimod
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Fig. 17. Rejsegilde 1937 på †kirke efter udvidelse.Ydre set fra syd. Foto i Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – Richtfest 1937 nach der Erweiterung der †Kirche.

Fig. 18. †Kirke efter udvidelse 1935-37.Ydre set fra sydøst. Foto i Thyborøn-Harboøre Lokalarkiv. – †Kirche nach
der Erweiterung von 1935-37. Südostansicht.
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Fig. 19.Ydre af †kirke, set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Äußeres der †Kirche aus Südosten.

fik forlængelsen to rækker af små firkantede vinduer, svarende til etagedelingen med korøverum
og pulpitur over våbenhus mv. Den fladbuede
vestportal formedes som en bred, mangefalset
åbning. Gulvene var lagt med gule sten på fladen,
og selve det hvidkalkede kirkerum havde bjælkelofter med blågrå bjælker og gråmalede brædder.
Samtidig med vestforlængelsen opførtes nord
for denne en udløberfløj med dåbsværelse og diverse menighedslokaler. Fløjen som havde fladt
tagpaptækket tag og en åben pergola mod øst,
var bygget op mod en vestmur af røde teglsten.
Denne mur var videreført som en indhegning af
det græsdækkede areal omkring kirken og afløste
ældre hegn af trådvæv (jf. fig. 18).
Det fritstående klokketårn opførtes syd for vestforlængelsen af røde tegl, men for hovedparten af

Danmarks Kirker, Ringkøbing

facadernes vedkommende beklædt med kobber.
Et kors kronede tårnet.
Under opførelsen besluttedes det at udvide
koret med en apsis (fig. 25), som skulle rumme
præsteværelse mv. Den udførtes af røde mursten
i samme stil som den gamle bygning. Et cirkelvindue belyste det indre, og i nord indsattes en
firkantet præstedør.
†kalkmalerier
På østvæggen af sakristiet blev i forbindelse med
genindvielsen 1937 under det tidligere alterbords
krucifiks (se dette) med sort malet et skriftsted fra
1 Pet., 4,11, anført på græsk, her gengivet i oversættelse: »Taler nogen, skal han tale som Guds
ord«.18

84
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Fig. 20.Ydre af †kirke, set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2009. – Äußeres der †Kirche aus Nordosten.

inventar i †kirke
Kirkens skiftende ombygninger medførte gentagne
udskiftninger af flere af inventarets hovedstykker, hvoraf en række dog endnu findes i den nuværende kirke
(se denne). I forbindelse med ombygningen 1935-37
fornyedes altertavle, alterskranke og prædikestol, idet
de ældre genstande overførtes til Torsminde Kirke
(Nørre Nissum Sogn, Ulfborg Hrd.), hvor de beskrives
i detaljer. 1969-71 gennemførtes på ny en udskiftning
af flere inventarstykker.
Farvesætning. At dømme efter fig. 13 var det ældste
kirkerum domineret af relativt mørke træfarver, dog
med forgyldning af udvalgte detaljer, både på altertavlens ramme og på prædikestolen. Den 1937 ændrede
indretning var præget af lyse beige og grå farver med
brune og forgyldte stafferinger.19 Efter hovedistandsættelsen 1969-71 stod hovedinventargenstandene atter i lyse nuancer med træfarver, gråt, beige, brunt og
lyst olivengrønt som et relativt neutralt akkompagnement til altertavlens forgyldte og brogede farveskala.

†Alterborde. 1) (Jf. fig. 13), 1908, rammekonstruk
tion af træ med †alteromhæng af rødt fløjl og
tilhørende †dug af hvidt, broderet lærred med
nedhængende tungeformede borter, skænket og
syet af kvinder fra Lemvig Valgmenighed efter
forbillede i en dug fra en sønderjysk frimenighedskirke. 2) 1937, som nr. 1, 1969 overført til
Thyborøn Missionshus.20 3) Udført i forbindelse
med hovedrestaureringen 1969-71 som en enkel rammekonstruktion af gråstafferet metal med
bordplade af eg, 95 cm højt, 170×62 cm.
*Altertavle, 1908, udført af Johan Mielche med
maleri af Jesus og Simon Peter, der vandrer på
Fig. 21-22. Indre af den 2009 nedrevne †kirke. Foto
Arnold Mikkelsen 2009. 21. Set mod øst. 22. Set mod
vest. – Inneres der 2009 abgerissenen †Kirche. 21. Gegen
Osten. 22. Gegen Westen.
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Fig. 23. Nordre korsarm i den 2009 nedrevne †kirke. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Nördlicher Kreuzarm in der
2009 abgerissenen †Kirche.

vandet i midtfeltet, mens sidefelterne gengiver
stridende måger over for roligt svømmende svaner som hentydning til »verdens madstræb og uro
og freden fra Himlen, som dog aldrig hernede
bliver uforstyrret«.8 Tavlen, der var skænket af
etatsråd N. Andersen og hustru,7 blev 1937 overdraget til Torsminde Kirke (Ulfborg Hrd.).
†Altertavle, 1937, udformet som en arkitektonisk ramme omkring (†)altermaleri (s. 1316) med
snoede søjler, en sammensat og korsprydet hovedgesims og et tilsvarende postament. Søjlerne
var hvidstafferede, mens den øvrige ramme stod
i beige. På frisefelterne i hovedgesims og postament var skriftsted i gylden antikva (Joh. 11,25).
Altertavlens ramme var udført af tømrermester
Chr. Mortensen, Bækmarksbro.19
†Oblatæske (jf. fig. 13), af hvidt porcelæn, antagelig anskaffet 1908.
†Alterkande (jf. fig. 13), af hvidt porcelæn med
guldkors på korpus, antagelig anskaffet 1908.

*Alterskranke (jf. fig. 13), 1908, af kurvet forløb
med lige sidepartier og udskårne balustre. Efter
1937 i Torsminde Kirke.
†Alterskranker. 1) 1937, af plan som cirkeludsnit,
med enkle, søjledannede balustre. Hvidstafferet
med mørk håndliste og polstret knæleskammel.
2) 1969-71, af gråstafferet metal med håndliste af
træ; den retkantede skranke havde knæleskammel med tilsvarende fodskammel, betrukket med
brunt, groftvævet stof.
*Prædikestol (jf. fig. 13), 1908, af tresidet form
med rundbuede panelfelter; udsmykning i form
af ophængt bladkrans i midtfeltet. Opsat i åbning
i triumfvæggens sydside med opgang fra koret. I
Torsminde Kirke.
†Prædikestole. 1) 1937, femsidet med højrektangulære panelfelter, flankeret af søjler. Beige staffering med brune og forgyldte detaljer. På fodlisten var en latinsk indskrift: »Ut discat homo dei
salutem omnipotentis« (At mennesket må lære
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Fig. 24. Søndre korsarm i den 2009 nedrevne †kirke. Foto Arnold Mikkelsen 2009. – Südlicher Kreuzarm in der
2009 abgerissenen †Kirche.

at kende den almægtige Guds frelse). Udført af
tømrermester Chr. Mortensen, Bækmarksbro.19
2) (Fig. 21), 1969-71, udført som en enkel tresidet
rammekonstruktion af lyst, umalet træ, svarende
til det daværende alterbord og ‑skranke. I de enkelte fyldinger var indsat gobelinvævede *paneler
med drueklaser og kornaks, harmonerende med
alterbilledet; udført af Kirsten Fabricius Nielsen
efter tegning af Niels Østergaard; de vævede partier er holdt i nuancer af grå, okker, lys olivengrøn og beige med indvævede guldtråde. Endnu
(2011) opbevaret ved kirken.
†Stolestader (jf. fig. 13), 1908 med senere tilføjelser. Staderne, der var opstillet i seks blokke,
henholdsvis i skibet og i de to korsarme, havde
enkle højrektangulære gavle med udskåren overkant og reliefprydelse med cirkelfelter, genbrugt
i de nuværende stolestader (s. 1319). Staffering i
olivengrønt samt hvidligt; stolene var oprindelig
blåfarvede.

†Degnestol, 1908, med snitværk, udført af C.
Aaberg, Lemvig.Ved korbuens sydøstside.
†Pulpiturer. I vest (1908) og nordre korsarm
(1935-37).
†Orgel, oprindelig med syv stemmer og ét manual, bygget o. 1919 til Ansgarkirken, Øster Jølby,
Tisted Amt,21 af Horsens Orgelbyggeri ved M.
Sørensen.22 Opsat i Thyborøn Kirke 1937 af Th.
Frobenius & Co.23 Skænket af byens borgere.7 På
vestpulpituret.
†Salmenummertavler. 1) (Jf. fig. 13), antagelig fra
1908. Sortstafferet med hvide tal og indskrifter i
antikva, i gråstafferet profilramme. 2) Salmenummertavler (jf. fig. 21), ti nyere, enkle hvidmalede
tavler med tal af metal, beregnet til ophængning,
foruden indskudsbrikker med sortmalede versaler.
†Lysekroner mv. (jf. fig. 13). 1) 1908, skænket
af Lemvig Valgmenighed som angivet med fordybede versaler på hængekuglen: »Fra Lemvig
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Valgmenighed 25. juni 1908«. 2×6 arme samt
seks prydarme; indtil 2009 i nordre korsarm. 2)
Antagelig 1937,7 seks dobbeltarme og glat hængekugle; indtil 2009 i søndre korsarm. 3) To messingkroner, nævnt 1937.19 4) 24 ringformede
pendler, antagelig fra restaureringen 1969-71.
†Klokke, 1908, skænket af etatsråd N. Andersen
og hustru;7 støbt af De Smithske Jernstøberier og
Maskinværksteder, Aalborg.
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DIE kirche von thyborøn
Die Kirche (Abb. 1-3) liegt im südlichen Teil
des Ortes nahe der Eisenbahnlinie Vemb-Lemvig-Thyborøn, deren frühere Endstation gleich
daneben in Richtung Osten lag. Die jetzige
Kirche wurde 2009-11 nach Zeichnungen der
Architekten Vilsbøll und Poulsen erbaut. Die
Kirche besteht aus Betonelementen und bildet
auf der Ebene ein großes Quadrat, in welchem
Kirchenraum und Eingangsbereich eine ostwest-gerichtete Diagonale bilden. Die kupfergedeckte Dachkonstruktion, die entsprechend
der liturgischen Achse geteilt ist, erhebt sich
vom Eingang im Westen zum Altarbereich im
Osten. Der Glockenturm von 1967-71 wurde
beibehalten.
†Kirche. Die jetzige Kirche ersetzt ein älteres
Gebäude (Abb. 12-14), welches seit der Grundlegung 1908 durchgreifend umgebaut und zwei
Mal erweitert wurde. Die Zeichnungen dafür
stammten von Hother A. Paludan, und das Gebäude bestand aus Chor, Schiff und Turm – alle
aus Ziegelstein. Im Stil wurden Details der heimischen Mittelalterarchitektur verwendet, und
im Inneren fanden sich Holzdecken.
Im Gefolge des großen Bevölkerungswachs
tums nach der Anlage des Fischereihafens 191518 wurde die Kirche bald zu klein. Daher
wurde 1935-37 eine Erweiterung nach Zeichnungen des Ingenieurs Poul Hagenborg durchgeführt. Das Schiff wurde verlängert und am
Platz des ursprünglichen Chores wurden zwei
Kreuzarme und ein neuer Chor errichtet (Abb.
15-17,18). Die neuen Abschnitte lehnten sich
im Stil eng an die existierende Kirche an. Allerdings standen die Mauern jetzt frei, weshalb
der bewahrte Teil des Schiffes mit Schallmauern
versehen wurde. Der weiterhin weißgetünch
te Turm war von dieser Erweiterung nicht be
rührt.
Die Notwendigkeit einer Restaurierung und
der Wunsch nach Modernisierungen mündete

schließlich in einen größeren Umbau 1967-71
nach Zeichnungen der Architekten Poul Hansen
und Ib Lydholm aus Thisted (Abb. 16, 19-25).
Jetzt riss man den alten Turm ab, verlängerte das
Schiff nach Westen und errichtete südlich davon
einen freistehenden Glockenturm. Die Westverlängerung, die u.a. auch die Vorhalle umfasste,
erhielt gegen Norden einen niedrigen Ausläuferflügel mit Gemeindesaal, Taufzimmer u.a., und
die ganze Kirche umgab nun eine Zaunmauer
in rotem Backstein. Während den Arbeiten beschloss man, den Chor um eine Apsis mit Pfarrzimmer zu erweitern.
Probleme mit dem Kirchenfundament, Feuchtigkeit in den Mauern u. A. führten schließlich
jedoch zu dem Beschluss, die nur einhundertjährige Kirche abzureißen und an gleicher Stelle
eine neue zu errichten.
Inventar. Der Großteil des Inventars der 2009 abgerissenen Kirche wird jetzt im neuen Kirchenraum genutzt. Neuanschaffungen sind doch u.a.
das Altartisch, die Kanzel und das Gestühl (Abb.
3). Aus der Einrichtung der ersten Kirche von
1908 stammen die silbernen Altargeräte, der Altartischkruzifix, ein Messgewand, Altarleuchter,
Taufbecken und Taufausstattung, Kirchenschiff
und Kronleuchter (Abb. 5-9). Hauptsächlich
waren diese Gegenstände Geschenke, teils von
Einzelpersonen, teils von der Freikirche in Lemvig. Von der Erweiterung der Kirche von 193537 stammen (†)Altarbild und ein Kronleuchter
(Abb.4), während das 50-jährige Jubiläum 1958
mit dem Erwerb von einer Oblatendose und
Altarkanne markiert wurde, beides Geschenke
der Gemeinden Harboøre-Engbjerg (Abb. 5).
Bei der Hauptrestaurierung 1969-71 wurden
mehrere Gegenstände neu angeschafft, namentlich Altarbild, Kanzel, Hängelampen sowie ein
Glockenspiel aus vier Glocken. Hiervon wurden jedoch nur die Altarausschmückung und die
Glocken wiederverwendet (Abb. 3, 21).
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Inventar der †Kirche. Die verschiedenen Umbau
ten der Kirche führten dazu, dass mehrere Haupt
stücke des Inventars ausgewechselt wurden, von
denen sich jedoch noch eine Reihe in der jetzigen Kirche finden. Bei der Hauptrestaurierung
1935-37 wur- den das frühere Altarbild, Altarschranke und Kanzel in die Torsminde Kirke

(Nørre Nissum Sogn, Ulfborg Hrd.) überführt,
wo die Gegenstände im Detail beschrieben
werden (siehe Abb. 13).
Grabmale. Das Zentrum des mehrmals erweiterten Friedhofs ist ein Gemeinschaftsmonument
(Abb. 11), welches Ejgil Westergaard 1971 schuf.
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Südostansicht des Äußeren.

engbjerg kirke
vandfuld herred
Sognet (»Engæbyærgh«) er tidligst nævnt 1231 i Kong
Valdemars Jordebog.1 O. 1350 blev kirken i Ribe Oldemoder ansat til 3 skilling sølv og var dermed den
lavest takserede i Skodborg og Vandfuld herreder.2 I
forbindelse med den administrative reform under
Christian III foresloges indtægterne for kirkens sognepræst 1555 forbedret med kongens og kronens andel
af tienden. Hertil kom indtægterne fra Harboøre, der
skulle lægges under det mindre nabosogn. Samtidig
beordredes den førnævnte kirke nedrevet, »Engebierge
Kiercke til Bygnings Behoff« (jf. s. 1247).3 Selvom
denne del af ordren ikke realiseredes, forblev Engbjerg
hovedsogn for begge kirker frem til 1810.
1671 erhvervedes de to kirker af Henrik Ruse (Rüsensteen) og blev året efter lagt ind under baroniet
Rysensteen.4 Ejerskabet under Ruses efterslægt, senest
Ove Henrik Juul-Rysensteen (Juel af Rysensteen, jf.

s. 813), der ud over de nævnte ejede samtlige kirker
i Vandfuld Herred,5 bestod frem til 1798, da kirken
med tilhørende kaldsret blev afhændet til Peter Severin
Fønss til Løvenholm og Ulrik Christian von Schmidten til Urup.6 Disse videresolgte kirken 1806, dog med
forbehold af kaldsretten, til tre beboere i sognet (Jens
Smed, Lauge Sørensen og sognefoged Gregers Sørensen).7 Fra disse videresolgtes kirketienden efterhånden
til sognets øvrige beboere, og 1809 ejedes hele kapitalen af sognemændene.8 Kirken overgik til selveje 1911.9
Sognet var i tidsrummet 1810-24 lagt under Hygum
Kirke, men har siden været anneks til Harboøre.
Sagn. Det fortælles, at der ved vandområdet Veserne
syd for Noer Kro var strandet et skib med ‘vilde’ sten
(dvs. havsten) til brug i Engbjerg Kirke. Nogle af disse
blev dog siden blevet anvendt til bygningen af Lundgård i sognet.10
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Kirken ligger højt, omtrent midt i det lille sogn
og tæt ved grænsen af et bakket morænelandskab,
der i nordvest falder brat mod det marine forlands strandenge og småsøer (jf. fig. 2-3, 16). Den
markante beliggenhed understreges yderligere,
nu hvor kirkens nærmeste nabo kun udgøres af
herregården Engbjerggård, øst for kirkegården og
vejen. Tidligere fandtes her flere gårde omkring
et gadekær (jf. fig. 2), mens præstegården lå sydligere i sognet.
Kirkegårdens hegn og indgange. Den lille kirkegård synes at have bevaret de gamle grænser. Den
hegnes af stensatte jorddiger, der nævnes i indberetningen 1769, men utvivlsomt har gammel
hævd.11 Inden for hegnet vokser mod nord, vest
og syd et læhegn af lave træer og buske, som er
skåret ned mod syd.

Den eneste indgang er i øst og består af en køreport og fodgængerlåge, som lukkes af nyere galvaniserede jerntremmefløje ophængt i hvidkalkede,
murede piller med trinpyramider over savskifte. De
tre ‘murede pyramider’, antagelig fra 1800-tallets
første halvdel,12 nævnes 1861 med låger af ‘simpelt
trægitterværk’, som skulle males sorte med hvide
knapper.13 En †portal med køreport og låge (stette)
repareredes 1649, bl.a. på det blyklædte sadeltag.14
Bygninger mv. på kirkegården. I kirkegårdens sydvestre hjørne er o. 1998 opført en redskabs- og
toiletbygning (arkitekt Thomas Meedom-Bæch,Viborg). Den hvidkalkede bygning, som har sadeltag af røde vingetegl, rummer toilet i vest, mens
der er redskabs- og maskinrum i østenden.
†Bygninger på kirkegården. En tømret klokkestabel
(jf. fig. 15) med spåntækket sadeltag var opstillet

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000 sammenstykket af kort over Engbjerg Sogns jorder, målt af Rasmus Tørslev o. 1800,
omtegnet 1866 af O. Holm, og sydlige del af Harboøre Sogn (Røn, Stavsholm,Vrist og Vejlby fjerdinger), kopieret
1841 af Dreyer. Sammentegnet af Jørgen Wichmann 2000. – Katasterkarte aus Karten über die Ländereien der Gemeinde
Engbjerg, von Rasmus Tørslev um 1800 vermessen, 1866 von O. Holm umgezeichnet, sowie der südliche Teil der Gemeinde
Harboøre (Røn, Stavsholm, Vrist und Vejlby Vierteln), kopiert 1841 von Dreyer, zusammengezeichnet von Jørgen Wichmann
2000.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken og Engbjerggård set fra nord med Veserne og Vesterhavet i baggrunden. Foto Lis
Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche und Engbjerggård von Norden mit den Strandseen und der Nordsee im
Hintergrund.

ved korgavlen indtil opførelsen af det nuværende
tårn 1954. Den nævnes 1862 og ved senere reparationer.13 Det er uvist, om klokken (s. 1360)
ophængtes her straks efter nedbrydningen af det
senmiddelalderlige tårn 1800.15
En muret rejsestald med halvtag, som indgik
i det østre dige, syd for porten, ønskedes 1955
nedbrudt og materialerne genbenyttet til opførelse af toilet og redskabsskur i kirkegårdens sydvestre hjørne; fjernet ved opførelse af den nuværende bygning.13
bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil der i senmiddelalderen er føjet et tårn mod vest. Tårnet blev
1800 nedbrudt til skibets murkrone og underdelen
omdannet til våbenhus. 1954 er et nyt tårn opført over
den middelalderlige underdel. Orienteringen er omtrent solret.

Kirken er opført etapevis fra øst mod vest, og koret har antagelig en kort tid stået alene. Således er
skibets kvaderskifter bygget ind mod flankemurene af koret (jf. fig. 11), hvis lavere taggavl anes
under den senere forhøjelse (jf. fig. 14).
Materialer og teknik. Begge afsnit er udvendig
iklædt granitkvadre, der hæver sig over en stejl
skråkantsokkel (s. 1246, fig. 12) og omfatter ni skifter i koret mod 11 i skibet. Adskillige kvadre er
overfalsede med henblik på anbringelse af stilladsbomme, og på en sokkelsten i korets sydside har
stenhuggeren indhugget en usædvanlig cirkelformet fordybning (jf. fig. 8). Som vanligt mindskes
skiftehøjden mod murkronen, der nu udgøres af
senere pålagte murstensskifter. Bagmure og gavle
er af marksten og flint, som står pudset og hvidtet;
dog skimtes enkelte kvadre i vinduesåbninger.
Døre og vinduer. Skibets to døre er blændede,
men tydeligt bevarede mod det ydre. De er rek-
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Fig. 4. Tværsnit 1:150, gennem skib set mod øst. Målt
og tegnet af Peter Duun 2009. – Querschnitt durch das
Schiff gegen Osten.

tangulære med vandret overligger (jf. fig. 13),
som i syd er borttaget ved indsætning af et nyere vindue. I begge døre tjener skråkantsoklen
som tærskel; dog er selve skråkanten hugget bort
i syddøren.
Kun korets nordvindue er bevaret i brug, mens
det østre står som en indvendig niche bag alteret. Hertil kommer en række vinduesoverliggere,
anbragt forskellige steder i kvadermurværket ved
dettes gentagne omsætninger. Endelig er tårnrummets vestvindue antagelig udflyttet fra skibets
oprindelige vestgavl. Korets nordvindue måler
udvendig 123×74 cm og 138×85 cm indvendig. Den udvendige overligger synes nyhugget,

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm
1979, suppleret af Hugo Johannsen 2010 og tegnet af
Merete Rude 2010. – Grundriss.

mens sålbænken er udhugget i to kvadre. Indvendig anes under pudsen, at vangerne delvis er
kvadersatte. Den indvendige åbning af østvinduet
måler 106×91 cm, mens dets ydre er forsvundet ved murens omsætning. En vinduesoverligger,
som nu sidder i gavlens nordre del umiddelbart
over soklen (fig. 9), er dog antagelig levn herfra.
Åbningens bredde har været ca. 90 cm i facaden
mod 33 cm i lysningen. Overliggeren fremhæves
af riller, som dels følger buen, dels illuderer et stik
af fire kilesten.16
Tårnrummets vestvindue (fig. 12) måler udvendig 126×64 cm, og den rundbuede overligger har rille i den smigede bue nærmest facaden,
mens sålbænken er udhugget i en enkelt kvader.
Endelig ses i vestfacadens nordre del, umiddelbart over soklen, endnu en vinduesoverligger (fig.
10), hvis åbning er 71 cm bred. Den kan hidrøre
fra en af skibets flankemure, som næppe har haft
mere end et enkelt vindue, øst for dørstederne.
Indre. Skibet har bevaret bjælkeloft og forbindes med koret af en korbue med skråkantsokkel
og skråkantede kragbånd (jf. s. 1246 fig. 1-2), som
videreføres på triumfvæggen. Åbningens bredde
og den omstændighed, at stikket er muret af tegl,
tyder på en senere udvidelse, muligvis i forbindelse med hvælvslagningen i koret.
Taggavle. Korgavlen og skibets vestgavl er ommurede i nyere tid, mens gavlen mellem kor og
skib er bevaret med uregelmæssige skifter af større og mindre marksten. En dør (jf. fig. 14), ca.
160×50 cm, som forbinder de to loftsrum, har
delvist bevaret plankedække og er muligvis oprindelig.
Senmiddelalderlige ændringer og tilføjelser. Koret
er, muligvis i tiden o. 1500, blevet overdækket
af et hvælv, hvilende på piller og helstensbrede,
spidse skjoldbuer. Ved en reparation i nyere tid
har hvælvet fået overibber (liggende på fladen
med trinkamme) af røde teglsten, hvis format
(23×11,5×5 cm) adskiller sig fra kappernes munkesten.17
Tårn. Det beskedne tårn er formentlig også tilføjet i middelalderens sene del. I kraft af kirkens
beliggenhed tjente det længe som sømærke,18
men blev ved en hovedreparation 1800 skåret
ned og omdannet til våbenhus for atter 1954 at
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Fig. 6. Facader samt tværsnit gennem skib og kor. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1979.
Poulsen & Partnere, Thisted. – Fassaden und Schnitte durch Schiff und Chor.
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Fig. 7.Ydre set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordostansicht des Äußeren.

blive genskabt som en fri rekonstruktion af den
ældre opbygning.
Den bevarede middelalderlige del af tårnet, som
hviler på en kampestenssyld i vest, er dels opført

Fig. 8. Stenhuggerfelt på sokkelkvader på korets sydside (s. 1335). Foto Hugo Johannsen 2010. – Steinmetzfeld auf Sockelquader an der Südseite des Chores.

af genanvendte materialer fra det romanske skibs
gennembrudte vestgavl, dels af munkesten. De
udflyttede granitkvadre er i alt væsentligt genbenyttet mod syd og vest, mens nordsiden er af
marksten. På alle tre sider afløses de genanvendte
materialer af munkesten fra et niveau ca. 3,5-4
m over jordsmon. Den romanske vestgavls skråkantsokkel er benyttet på tårnets vestside, hvortil
man også har flyttet indfatningen af et vindue (se
ovenfor).
Det oprindelige tårnrum med bjælkeloft har
åbnet sig mod skibet i en spidsbuet arkade med
fremspringende munkestensskifte som kragbånd.
Opgangen til de øvre stokværk, hvoraf kun de
nederste skifter af mellemstokværket er bevaret,
skete via en stige (jf. fig. 17). 1649 og -52 reparerede blytækker Jens Hansen tårnets øst- og
vestside fra nordre til søndre vindskede.14 Tårnet,
hvis øvre stokværk ellers er ukendte, har således
haft gavle mod syd og nord, svarende til normen
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i Nordvestjylland; omtalen af vindskeder viser
ydermere, at eventuelle kamme var forsvundet
ved denne tid.
Efter års forfald og nedstyrtningsfare (se nedenfor) blev tårnets øvre stokværk nedtaget 1800.19
Tårnrummet bevaredes imidlertid som våbenhus
og afskildredes fra kirken af en dør, indmuret i
arkaden. Som udvendig adgang til våbenhuset
indsattes i nordmuren en rundbuet dør. Over
resterne af mellemstokværket blev lagt et sadeltag, og mod vest opførtes en taggavl, hvori en
rundbuet glug, som nu er delvis blændet udvendig omkring et lille trævindue. Årstallet ‘1800’ i
jernankre udvendig på vestmuren angiver tidspunktet for kirkens istandsættelse og tårnets nedtagning.
	Allerede 1913 anbefalede kirkesynet efter ønske fra menighedsrådet, at der opførtes et tårn
over våbenhuset.13 Et projekt til tårnets genopførelse fremlagdes i de første år af 1930’erne
som led i kirkens hovedrestaurering ved arkitekt
Hother A. Paludan, men kom ikke til udførelse.
Efter krigen genfremsatte menighedsrådet 1948
tårnprojektet som led i en restaurering (se nedenfor). En række kulturpersonligheder, bl.a. ma
leren Johannes Larsen (jf. fig. 16) og forfatteren
Johs. V. Jensen, protesterede imidlertid og gjorde
gældende, at »opførelsen af et tårn ville efter vor
mening være ensbetydende med en ødelæggelse
af stedets landskabelige skønhed, fordi den kul-
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Fig. 11. Udsnit af kirkens nordside med sammenstød
mellem korets og skibets sokler (s. 1335). Foto Hugo Johannsen 2010. – Ausschnitt von der Nordseite der Kirche mit
Zusammenstoss zwischen Sockeln des Chores und Schiffes.

Fig. 9-10. Romanske vinduesoverliggere. Foto Hugo Johannsen 2010. 9. Sekundært indsat i korgavlen (s. 1336) 10.
Sekundært indsat i tårnets vestfacade (s. 1336) – Romanische Fensterstürze. 9. Nachträglich in den Chorgiebel eingesetzt.
10. Nachträglich in die Westfassade des Turmes eingesetzt.
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Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
Kun få regnskabsoplysninger er bevaret fra tiden
før 1800, da man nedtog tårnet som et nødvendigt led i den meget forfaldne kirkes reparation.
Sognepræstens indberetning 1797 giver et malende billede af bygningens ringe og ynkelige tilstand umiddelbart forinden.19 Kirken havde trods
gentagne henstillinger ikke gennemgået nogen
betydelig reparation de sidste 16 år. En stor del af
muren på tårnets sydside var faldet ned, ligesom
kvadrene på kirkens sydside. Ingen turde derfor
længere benytte syddøren, og inde i kirken bevirkede de nedfaldne dele af tårnet, at man ikke vovede sig derind for at ringe med klokken.Væggene beskrives som sorte, grønne, revnede og nedfaldne. Vinduerne, der enten var tilmurede (med
brædder) eller i stykker, kaldes ‘de ringeste, som
kan ses’. Konklusionen var, at bygningen mere
Fig. 12. Våbenhusets vestvindue (s. 1336). Foto Hugo
Johannsen 2010. – Westfenster der Vorhalle.

lede kirke nu tager sig så storartet ud ovenfor den
lange brink« (jf. fig. 16) og videre: »et tårn på dette sted er ikke blot meningsløst, men direkte skadeligt«. Nationalmuseet, der tidligere var gået ind
for tanken om genopførelsen af et tårn, støttede
nu protesten, men ændrede efterfølgende sin indstilling under indtryk af menighedsrådets argumenter, opbakning fra den kgl. bygningsinspektør Viggo Norn og en landsdækkende indsamling
af penge. 1951 godkendtes projektet omsider.20
Det nye tårn, hvis mure er spinklere end det
middelalderliges, er af gule sten, som udvendig
står hvidkalkede og i vest er udstyret med jernankre, der danner årstallet ‘1954’, umiddelbart
over dateringen på våbenhusets gamle gavltrekant. Mellemstokværket, hvortil en trætrappe
langs våbenhusets sydvæg giver adgang, har en
rundbuet, falset dør til skibets loft. Klokkestokværket, hvis gulv er af beton, åbner sig mod alle
fire verdenshjørner i rundbuede, falsede glamhuller. Herimellem brydes væggene af fladbuede
spareblændinger. De nord-sydvendte taggavle har
rundbuede og cirkelformede blændinger, som
virker egnsfremmede.

Fig. 13. Skibets blændede norddør (s. 1335). Foto Hugo Johannsen 2010. – Die verblendete Nordtür des Schiffes.
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Fig. 14. Skibets loft set mod østre taggavl (s.1336). Foto Hugo Johannsen 2010. – Der Dachboden des Schiffes gegen
östlichen Dachgiebel.

end nogen anden kirke trængte til den længe
forventede hovedreparation, hvis den skulle reddes fra yderligere ødelæggelse. Nøje at bestemme,
hvad der manglede, var imidlertid dels vidtløftigt, dels krævede det tilstedeværelse af kyndige
håndværksmænd, som ikke fandtes her eller i de
nærliggende sogne.
Hovedreparationen 1800. Den forfaldne kirke blev dette år endelig repareret, da man som
ovenfor nævnt besluttede at nedtage det faldefærdige tårn og omdanne tårnrummet til våbenhus.19 Man istandsatte desuden mure, vægge og
tage, der for sidstnævntes vedkommende blev
teglhængt over det nye våbenhus og tillige over
koret. Endelig indsattes to nye vinduer, ‘de øvrige
ventedes’ og forefandtes øjensynlig 1803. Som
led i kvaderstenmurværkets istandsættelse indsattes på den sårbare sydside (jf. fig. 15) et stort antal
murankre, som bevaredes indtil hovedistandsættelsen 1954.
1843 bemærkedes, at der kun var et vindue i
den søndre del af kirken (dvs. skibet), hvorfor der

Danmarks Kirker, Ringkøbing

skulle indsættes et nyt, og året efter var lofter og
tagværk under hovedreparation.21 Korets (tag)
gavl, som i adskillige år havde stået med en hældning, ønskedes 1867 omsat. 1883 blev korbuens
kragbånd ‘af meget ujævnt granit’ afdækket, mens
vangernes granit først afdækkedes senere (jf. fig.
23), muligvis 1930-34.13
En istandsættelse 1930-34 efter planer ved arkitekt Hother A. Paludan omfattede for bygningens vedkommende hovedsagelig istandsættelse
af tagværker og tage, mens et projekt til tårnets
genopførelse som ovenfor nævnt først blev virkeliggjort 1954.13 Ved en hovedistandsættelse 197982 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted) omsattes kvadermurværk, og vinduerne
istandsattes for både indfatningens og rammernes
vedkommende.
Gulvene i kor, skib og tårnrum er fornyet 193034 og lagt i sildebensmønster af gule normalsten
på fladen med fuge. Korgulvet, som er hævet med
et trin af granit, har bag alterskranken en forhøjning af brædder dækket af tæppe. I stolene er

85
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Fig. 15.Ydre set fra sydøst. Foto o. 1900 i KglBibl. – Südostansicht des Äußeren.

der ferniseret bræddegulv; gulvet i tårnrummet
er yderligere sænket et trin. †Gulve. Ved synet
1796 noteredes, at ‘altergulvet’, som var meget
ujævnt og havde dybe huller bag alteret, dels var
belagt med kampesten, dels med mursten.19 1843
ønskedes kampestensgulvet i stolene afløst af
gulve, som enten var af mursten eller brædder.21
Ved kirkens beskrivelse 1862 var der bræddegulv
i koret og teglstensgulve i skib og våbenhus; men
1883 fik skibets midtergang lagt et trægulv.13
Kirkens eneste dør er den fladbuede åbning,
som 1800 indsattes i tårnets nordside ved dets
omdannelse til våbenhus. Skibets to oprindelige
(†)døre var endnu i brug 1651, da deres fløje fornyedes.14 Og den søndre i hvert fald endnu 1767,
da den fandtes at være ‘meget brøstfældig’.22
Vinduer. Korets oprindelige nordvindue, som o.
1900 var blændet,23 synes genåbnet og antagelig
restaureret i nyere tid, muligvis ved istandsættelsen 1930-34. Alle vinduer lukkes nu af afsprossede trærammer, som istandsattes ved restaurerin-

gen 1979-82. Rammerne på korets sydside og i
skibet er firkantede og indsat i kurvehanksbuede/
fladbuede åbninger, som stammer fra 1800-tallet
(jf. fig. 1, 15), men kan være nymurede ved en af
1900-tallets istandsættelser. I skibet er åbningerne
udvendig falsede og må delvis stamme fra hovedrestaureringen 1800, om end tilsyneladende
suppleret med endnu et ved midten af 1800-tallet
(jf. ovenfor). Korets fladbuede og ufalsede åbning
er en forstørrelse af et ældre, smallere vindue,
hvis buetop skærer sig op i muren bag hvælvets
skjoldbue.
Samtlige tagværker er nyere, af fyr og blytækkede. †Tagbeklædning. Reparationer af kirkens
blytage omtales i de ældst bevarede regnskaber
fra midten af 1600-tallet; men ved hovedrestaureringen 1800 lagdes vingetegl over det nedskårne tårn (våbenhuset) og tillige på koret – en
fordeling, som opretholdtes (jf. fig. 15, 16) indtil
istandsættelsen 1930-34, da samtlige tage tækkedes med bly.
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Fig. 16. Kirken på randen af bakkekammen over strandsøerne i forgrunden. Akvarel af Johannes Larsen 1932. Statens Museum for Kunst. – Die Kirche am Rand des Hügelkamms über den Strandseen im Vordergrund.
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Fig. 17. Indre af kirkens våbenhus set mod øst. Oliemaleri 1891 af Niels Bjerre. Ribe Kunstmuseum. –
Inneres der Kirchenvorhalle gegen Osten, Ölgemälde, 1891 von Niels Bjerre.

Lys og varme. Ved hovedrestaureringen 1948-54
fik kirken elektrisk opvarmning, efter at der allerede 1923 var installeret el.13 Den †kakkelovn,
som kasseredes 1948-54, var anskaffet 1914 som
afløser for en ældre, hvis tilkomst ikke er angivet.
Kirkens udvendige granitkvadre står blanke,
mens teglstensmurene er hvidtede. Det indre er
ligeledes kalket, mens skibets bjælkeloft er rødmalet.
Et bredt fortov af perlegrus indrammet af marksten og tilhuggede kantsten af granit synes anlagt
i nyere tid, men allerede 1855 nævnes et fortov
ved kirkens mur, da det indskærpedes at holde
dette vel renset.21

†kalkmalerier
1934 afdækkedes en bemaling, sandsynligvis middelalderlig, i korhvælvet, omfattende ‘meget tarveligt udførte’ stregdekorationer i kapperne samt ribbedekorationer med ‘groft udførte’ skråbånd i gråsort og rødbrunt. Alt overkalkedes dog samme år.24
En eftermiddelalderlig fortegnelse over kirkens
præster i tidsrummet 1514-1749 var før 1768
malet på kirkemuren.11 Denne erstattedes dog
det nævnte år med en udskåret og malet tavle (s.
1358). På ældre fotografier fra 1900-tallets begyndelse ses en mørkfarvning, måske en skyggemaling, bag altertavlen (fig. 23).
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Fig. 18. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Westen.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarbeholdning repræsen
teres af granitalterbordet, der imidlertid er senere omsat, den romanske døbefont af den udbredte bægerbladstype og af klokken, der antagelig stammer fra o.
1250. Fra senmiddelalderen stammer korbuekrucifikset,
hvis arme og korstræ dog er nyere tilføjelser; det samme
gælder for kirkens ældste dåbsfad (nr. 1), som imidlertid først er kommet til kirken for kort tid siden. Også
alterkalken rummer tilsyneladende dele (knoppen) fra
o. 1500, men er for fodens og bægerets vedkommende
blevet ændret, ganske svarende til disken.
I lighed med et flertal af områdets kirker blev både
altertavle og prædikestol fornyet o. 1600; den førstnævnte, der tidligere bar årstallet 1607, er i sin opbygning nært beslægtet med tavlen i Humlum (s. 1198).

Kirkens alterstager er skænket 1632 af sognepræst, Jør
gen Andersen Riber og hustruen, Maren Pedersdatter.
Et yngre dåbsfad (nr. 2) daterer sig antagelig til o. 1650.
1700-tallet er i første række repræsenteret af præstetavlen, udført i rigtudskåret rokokostil og skænket
1768 af præsten Poul Christian Riis som erstatning for
en kalkmalet navneliste.
En større renovering af inventarets bemaling o. 1845
fremgår af figurmalerierne på altertavlen (nuværende
sidevinger, (†)storfelt) og prædikestolen, alt udført af
den flittige Lemvigmaler, J. B. Gjørup. Hen imod århundredets slutning udskiftedes alterskranken (1889)
samt endvidere altertavlens storfeltsmaleri. Sidstnævnte er udført 1896 af maleren Niels Bjerre, der var barnefødt i sognet og siden blev begravet på kirkegården
(s. 1364). Bjerre anvendte i øvrigt kirken som motiv i
flere af sine malerier (jf. fig. 17, 31).25
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Fig. 19. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Osten.
1900-tallet har sat sig spor, bl.a. i erhvervelse af lysekroner (1934 og 1969), en udskiftning af stolestaderne
samt en fornyelse af orglet, alt gennemført under hovedistandsættelsen 1948-54.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens historiske inventar er farvemæssigt præget af den omfattende istandsættelse 1948-54, da en række yngre bemalinger i
egetræskulør erstattedes af en staffering, der var søgt
harmoniseret med de ældste farvespor på altertavle og
prædikestol. Denne farveholdning er endnu bibeholdt
i forbindelse med restaureringen 1979-82.
Kirkens ældre regnskaber er kun sparsomt bevaret (heraf de tidligste alene for tidsrummet 1649-53),
og først fra 1700-tallets midte kan istandsættelser og
fornyelser følges med flere detaljer. En vigtig nyanskaffelse, der i kilderne ligefrem karakteriseres som
‘smuk’, var skriftestolen skænket 1753 af sognepræst
Poul Christian Riis, som også 1768 sørgede for opsætningen af den endnu bevarede præsterækketavle
(jf. ovenfor). Forfaldet tog imidlertid til i de følgende
årtier. 1793-94 hævedes det ganske vist, at kirkeejeren,
Ove Henrik Juul-Rysensteen agtede at lade kirken
hovedreparere snarest muligt.26 Men det forblev tilsyneladende ved løfterne. I hvert fald karakteriseredes
kirkens tilstand de følgende år som ussel,19 og intet
var tilsyneladende sket, trods sognepræst Peter Høy-

lands ‘indstændige begæring’ 1799 til provsten og de
øvrige myndigheder om en nødvendig istandsættelse
af kirken, der ikke havde været repareret i de sidste ca.
16 år. I øvrigt skønnede han pessimistisk, at en mere
præcis redegørelse for de talrige mangler ville blive
for vidtløftig. Samtidig krævede det tilstedeværelsen
af kyndige håndværksmestre, som heller ikke fandtes
i området. Først efter 1800 synes det at lysne, selvom
den tiltrængte hovedistandsættelse af inventaret snarere
havde karakter af ‘lappeløsninger’, der strakte sig over
adskillige år. En gennemgribende renovering med
bemaling af hovedinventarstykkerne (altertavle, alterskranke, prædikestol, døbefont samt præstens og degnenes stole) synes således først gennemført o. 1845.21
En øget opmærksomhed omkring det ældre inventar
resulterede 1895-96 bl.a. i en nyistandsættelse af altertavlen. 1904 fik kirken et orgel, anskaffet brugt fra Vestenskov Kirke, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt,
dog med ældre rokokoprægede facadeudskæringer fra
o. 1770 (delvist genbrugt i det nuværende orgel). Orglet var først opsat i skibets sydvesthjørne.
I forbindelse med en tidligere restaurering 1930-34
diskuteredes et forslag til en frilægning af det romanske alterbord og en erstatning af renæssancealtertavlen
med det senmiddelalderlige krucifiks, alt efter forbillede i Dybe Kirke, hvis alterparti var ændret 1921.
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Fig. 20. Altertavle, 1607, med malerier af J. B. Gjørup 1845 og Niels Bjerre 1896 (s.
1348). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altartafel, 1607, mit Gemälden von J. B. Gjørup,
1845, und Niels Bjerre, 1896.

Alterbordet er middelalderligt og opmuret i en
kassekonstruktion af store regelmæssigt tilhuggede granitkvadre med fyld af jord, marksten og
flintebrokker, hidrørende fra en sekundær omsætning;27 147,5×70 cm, 96 cm højt; afstanden

fra østvæggen er ca. 88 cm. I forbindelse med
hovedrestaureringen 1930-34 overvejede man
at flytte alterbordet ca. 1 alen (0,62 m) frem og
frilægge dette som podium for det senmiddelalderlige korbuekrucifiks (jf. nedenfor).28 Alter-
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Fig. 21. Altertavlen, vist før restaureringen. 1:50. Tegning af J. Magnus-Petersen 1895. – Altartafel, vor der Restaurierung gezeigt. Zeichnung von J. Magnus-Petersen 1895.

bordspaneler, hvis ældste dele antagelig stammer
fra 1600-tallet, dækker bordet på de tre sider;
forsiden har tre fag, adskilt af lavstammede balustersøjler, mens kortsiderne har enkeltfag, alt på
lavt leddelt postament og kronet af tilsvarende
frise. Stafferingen, som fastlagdes ved istandsættelsen 1948-54, omfatter bemaling af rammeværket i brune, okkergule, grønne og rustrøde
farver. Forsidens fag har skriftsteder med nadverordene malet i brun fraktur på beige grund,
enkelte ord dog med versaler; fra venstre mod
højre læses henholdsvis Luk. 22,19, 1 Kor. 11,26
og Luk. 22,20. En ældre †bemaling fra 1906 (jf. fig.
23), udført af en lokal malerinde,29 viste en udsmykning af forsidens tre felter, henholdsvis med
julerose samt påske- og pinselilje. Alterdug, nyere,
af lærred med fileret alterbryn med korsmønster.
†Alterklæder. 1651 indkøbtes rødt klæde til alterbordet. 14 Behovet for et nyt klæde er fremhævet 1796.19 1841 foresloges det daværende klæde
af rødt merino (uldstof) udskiftet med det lovbefalede af silke, fløjl eller andet smukt klæde.21 Et
rødt fløjlsklæde er registreret 1862.13 Dette forsøgtes 1879 ‘opfarvet’ i karmoisinrødt og smykket med et kors og kanter af ægte guldgaloner.13
Klædet fjernedes 1906.13

Altertavle (fig. 20-21), 1607 ifølge angivelse i
præsteindberetningen fra 1769,11 med malerier
på sidevinger og i storfelt, udført henholdsvis
1845, sandsynligvis af J. B. Gjørup, Lemvig, og
1896 af Niels Bjerre.
Den enkle, arkitektonisk opbyggede tavle om
fatter et storfelt med sidevinger, placeret på et
postament og kronet af en trekantgavl (nyere).30
Storfeltet indrammes af toskanske søjler foran panelfelter med diamantbosser. Selve altermaleriet
har en nyere tandsnitsramme. Sidevingerne er
trukket ud i uregelmæssigt formede kartoucher
med volutter og midtornament med blad og
knop (måske en valmuekapsel) omkring trepas
kors. Postamentet har diamantbosser på fremspringene, mens kronfrisen er smykket med kerubhoveder. Trekantgavlen, der ligeledes indrammes af tandsnit, krones af et topspir med kugleornament over kerubhoved.
Altermalerier. Storfeltet viser Vandringen til Emmaus, olie på lærred, signeret og dateret i nedre
højre hjørne: »Niels Bjerre. 1896«; ca. 103×ca.
107 cm (lysmål). Den hvidklædte Kristus, der
har halvlangt gyldent hår og skæg og er iklædt
fodlang hvidlig kjortel med nøgne fødder, peger med højre hånd opad, mens den venstre
er hævet i en talegestus. Han flankeres af de to
disciple, der er iklædt rødbrune kjortler med
grønne kapper, langt brunt hår og skæg. Begge
har vandringsstave og bærer sandaler på fødderne. Fremstillingen er henlagt til et solnedgangslandskab, der med grønklædte bakker og fjernere
klitformationer åbenbart tilstræber et lokalpræg.
Forneden tv. læses med grå antikva et skriftsted
fra Lukasevangeliet: »Brændte ikke vore Hjerter
i os/ der han talede til os paa Vejen …?/ Luc.
24, 32«. En forstudie til Kristusfiguren, udført i
olie på lærred, findes i privateje.31 I lighed med
andre af sine altermalerier (Krejberg, (1906),
Heldum, s. 712 (1909) og Trans, Vandfuld Hrd.
(1913)) anvendte maleren modeller fra lokalområdet.32 Dog synes bl.a. dette valg at være faldet
enkelte for brystet, og det nævnes ligefrem som
en medvirkende årsag til, at man i forbindelse
med hovedrestaureringen 1930-34 ønskede hele
altertavlen nedtaget (jf. nedenfor).33 Sidevingerne har apostelmalerier fra 1845, formentlig
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Fig. 22. (†)Maleri fra altertavlens storfelt, sandsynligvis 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig
(s. 1349). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – (†)Altargemälde, vermutlich 1845 von J. B.
Gjørup, Lemvig.

udført af J. B. Gjørup som det ældre storfeltsmaleri, her dog monokromt i brunlige nuancer
efter Thorvaldsens figurer i København Vor Frue
Kirke. Tv. ses Simon og th. Jacob. Apostelnavne
er anført forneden i gullig skriveskrift. Kronfrisen og postamentet har frakturindskrifter i gråt
på sort grund med skriftsteder, henholdsvis fra
Luk. 24,26 og 29. Topfeltet har skyformationer
omkring en lysåbning. Det arkitektoniske rammeværk er stafferet i brogede farver med brunt,
grønt, teglrødt, blåt og hvidt samt spredt anvendelse af guld og sølv. På bagsiden af søndre sidevinge står med hvidlig fraktur: »Istandsat 1948./
Johannes Th. Madsen«.
Et ældre (†)storfeltsmaleri (fig. 22) gengiver Den
sidste Nadver, olie på træ, ca. 104×107 cm, sandsynligvis udført 1845 af J. B. Gjørup, Lemvig i
forbindelse med tavlens opmaling dette år. Ma-

leriet, der viser en forenklet version af midtpartiet af Leonardo da Vincis velkendte nadvermaleri, findes i talrige gentagelser i områdets kirker,
jf. bl.a. Heldum (s. 712), Harboøre (s. 1276), og
Hygum (s. 1388). Indsat i den antagelig oprindelige profilramme med tandsnit; sortstafferet med
forgyldning. På skibets nordvæg. †Malerier og
indskrifter. Stor- og postamentfelt har oprindelig
haft en skriftudsmykning med Nadverordene og
Fadervor. I førstnævnte sås endvidere et, antagelig ligeledes malet, krucifiks.11 Fra istandsættelsen
1845 stammede udover de bevarede malerier et
topfeltsmaleri af Kristi Dåb, sandsynligvis ligeledes
af J. B. Gjørup (jf. s. 1388). Endvidere indskrifter
i kron- og fodfrisen, harmonerende med storfeltets motiv (Joh. 14,6 og 1 Kor. 11,26). Malerier i
sidevinger og topfelt udførtes efter 1895, måske
dog først 1906, samtidig med alterbordspaneler-

1350

Vandfuld herred

Fig. 23. Indre set mod øst, bl.a. med gengivelse af †alterbordsmalerier, o. 1906 (s. 1348). Foto i KglBibl. – Inneres
gegen Osten, u.a. mit Wiedergabe von †Altartischgemälden, ca.1906.

nes dekoration, malet af en lokal kunstnerinde.34
På vingerne sås kristne symboler, i nord en due
med en stor olivengren over to korslagte fisk, i
syd et rosenprydet kors over et bånd (muligvis et
skriftbånd).35 Et Jesumonogram i topfeltets skyformation er siden overmalet.
	Altertavlen er nært beslægtet med den samtidige tavle i Humlum (o. 1600, s. 1198), selvom den
savner dennes fantasifulde sidevinger med fuglemotiv. I lighed med Humlumtavlen har den antagelig oprindelig haft tre kugledekorerede pinakler ved topstykkets fod samt volutornamenter på
gavlens sider (jf. J. Magnus-Petersen 1895). Som
anført i præsteindberetningen fra 1769 var den
udformet som en skrifttavle, øverst (vel i storfeltet) med nadverordene, hvorimellem fandtes et
krucifiks, og nederst (antagelig på postamentet)
med Fadervor, alt ‘med gamle forgyldte bogstaver’, jf. bl.a. den samtidige altertavle i Resen (s.

1144).11 Årstallet 1607 er sandsynligvis indgået i
denne bemaling.
Tavlens tilblivelse og ældre istandsættelser er
ikke nærmere oplyst. Først 1796 fremhæves behovet for en istandsættelse, og endnu 1803 betegnedes tavlen som brøstfældig og faldefærdig.19
En bemaling, der sandsynligvis skyldtes J. B. Gjørup fra Lemvig (jf. ovenfor og prædikestolen s.
1354), blev gennemført 1845.21 1876 egemaledes og forgyldtes ‘alteropsatsen’.13 1895 foreslog
J. Magnus-Petersen de ældre ‘skæmmende’ malerier i storfeltet erstattet af nye, i sidevingerne med
fremstillinger af kristne attributter, mens topfeltets billede anbefaledes udskiftet med et Jesumonogram ‘i stilfulde bogstaver’. Malerierne blev
ligesom alterpanelernes blomsterbilleder udført
af en lokal malerinde.35 Det arkitektoniske rammeværks træstaffering tænktes dog bevaret efter
en afrensning, idet dekorative detaljer forgyldtes.
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Fig. 24. Altersølv, omfattende kalk med dele fra forskellig tid (o. 1500 og 1700-tallet) og disk, omstøbt 1841 af Jens
Weilgaard (s. 1351). Endvidere nyere oblatæske og ske, 1903 (s. 1351, 1352). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Silberne
Altargeräte bestehend aus Kelch mit Teilen aus verschiedenen Zeiten (um 1500 und aus dem 18. Jahrhundert) und Patene,
1841 umgegossen von Jens Weilgaard. Außerdem neuere Oblatendose und Löffel, 1903.

1896 opsattes Niels Bjerres maleri, mens sidevinger og topfelt nystafferedes, med hensyn til de
førstnævnte måske dog først 1906, jf. ovenfor og
fig. 23. I forbindelse med hovedrestaureringen
1930-34 foretoges en foreløbig istandsættelse
af tavlen, hvis sidevinger midlertidigt var placeret bag orglet. I samme forbindelse drøftedes
en plan om at erstatte altertavlen, der skønnedes uden »særlig Interesse eller kunstnerisk Værdi«, med kirkens senmiddelalderlige krucifiks (s.
1354); selve alterbilledet foresloges dog ophængt
i skibet. I forbindelse med hovedistandsættelsen
1948-54 påviste Johannes Th. Madsen i alt fire
ældre farvelag: under egetræsstafferingen fra 1876
en bemaling i lysegråt, antagelig fra renoveringen
1845, og derudover yderligere to lag, begge i brogede farver (gråt, blåt, rødt, rødlilla, sort og guld,
over en ældre, vel oprindelig, staffering i rødt,
grønt, sort, rødbrunt, sølv og guld).

Altersølvet (fig. 24) er tidligst omtalt 1769.11
Kalken, der er sammensat af dele af forskellig alder, er 16,5 cm høj og har sekstunget fod, der
er drevet stejlt op mod det markant spinklere
skaft med sekstunget knop mellem krydsriflede
cylindriske skaftled af uens højde. Ved overgangen til det glatte svajede bæger er en lav bladkrans. Både fod og bæger daterer sig antagelig til
1700-tallet, mens knoppen meget vel kan være
ældre, måske endda fra o. 1500 (jf. Nørlem, s.
614). Ingen stempler. Under bund indridset ejerbetegnelse i skriveskrift. Disken, der anbefaledes
omstøbt 1841,21 har tværmålet 13 cm og er glat
bortset fra cirkelkors på fanen. Under bunden er
mestermærke for Jens Weilgaard (1785-1863) (jf.
Bøje nr. 6725).
Oblatæske, nyere, af sølv i enkel cylinderform
med graveret kløverbladskors på låget. 6 cm høj
og 11 cm i tværmål. Under bund er indprikket
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Fig. 25. Alterstager, skænket 1632 af sognepræst Jørgen Andersen Riber og hustruen Maren Pedersdatter
(s. 1352). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarleuchter,
1632 von Gemeindepfarrer Jørgen Andersen Riber und Gattin Maren Pedersdatter gestiftet.

mærke (måske et mestermærke): »H«. †Oblat
æsker. 1) 1879, 13 af sort porcelæn med guldkors.
Erstattet 1915 af 2), ligeledes af porcelæn.13
†Alterkande, anskaffet 1844.21 Kanden er muligvis identisk med den på fig. 23 gengivne kande af sort porcelæn med guldkors og svungent
korpus. Erstattedes for få år siden af en moderne
glaskande.
Sygesæt, jf. Harboøre (s. 1279).
Ske, 1903,13 15,5 cm lang med spinkelt skaft,
afsluttet i pæreformet knop. På skaftets bagside
er tre stempler: Københavnsmærke for 1903,
guardejnstempel for Simon Groth og mesterstempel, »AF«, i oval ramme, måske for A. Fleron,
København (virksom 1893-1910), jf. Harboøre s.
1279.
†Skål (jf. fig. 23), af hvidt porcelæn med guldkant, anskaffedes 1907.13
Alterstager (fig. 25), 1632, skænket af kirkens
sognepræst, Jørgen Andersen Riber og hustruen,
Maren Pedersdatter; 34 cm høje med klokkeformet fod, balusterskaft mellem dobbelte skaftrin-

ge og lyseskål med riflinger. På nedre fodled er
med versaler indgraveret, henholdsvis: »Georgivs
Andreæ Ripen(omvendt)sis 1632« og »Maren
Pedersdat(t)er 1632«. †Alterstager, af træ, registreredes 1862.13
Syvstage, 1955, 37,5 cm høj, med ottekantet fod
i tre afsæt og graveret frakturindskrift på nedre
fodled: »Engbjerg Kirke. 1955«.
†Alterbøger. Savnet af brugbare bøger påtaltes
1796.19
Alterskranke, 1889,13 af fyr, af halvcirkulær form
med balustersøjler. Gråmalet med enkelte rustrøde farveaccenter; knæfaldet har lysebrun læderpolstring svarende til den tilhørende, nyere
knæleskammel. Den oprindelige bemaling omfattede egestaffering af balustrene med forgyldning
af skaftringene og mahognimaling af håndlisten;
knæfaldet havde rødt læderbetræk. †Alterskranke,
1796 omtalt som ringe og usikker, ligesom selve
rækværket (vel alterskrankens og ikke et †korgitter).19 1835-36 nypolstredes skranken med læder,
og den nymaledes 1845.21

Fig. 26. Romansk døbefont (s. 1353). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken.
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Fig. 27-28. 27. Dåbsfad nr. 1, o. 1550 (s. 1353). Foto Arnold Mikkelsen 2010. 28. Dåbsfad nr. 2, o. 1650 (s. 1354).
Foto Hugo Johannsen 2011. – 27.Taufschale Nr. 1, um 1550. 28.Taufschale Nr. 2, um 1650.

Messehagler. Kirken har tre nyere hagler i de liturgiske farver foruden en messehagel, der ikke
længere er i brug. En af disse, vel den sidstnævnte,
blev anskaffet 1962, mens den violette hagel erhvervedes 1976.13 1) 1976, af lilla lærred med for
af silke i tilsvarende farve. Både på ryg og forside
er gaffelkors af vævede borter i guld og violet. I
ryg mærke for St. Martin Vestment, Lutton Spalding, Lincolnshire. 2) Af grøn uld, med for af gyldent silke. Kors af guldgaloner på ryg og forside,
indrammet af applikerede kornaks i rustrødt. 3)
Af hvid uld med indvævede striber i grønt, turkis
og gult, der på ryggen danner korsformation. I
ryg mærke fra Dansk Paramenthandel; hvidligt
for. (†)Messehagel (fig. 42), muligvis identisk med
den 1962 anskaffede.13 Af grønt silkebrokade med
mønster af blomster og blade. Applikeret rygkors,
dannet af brede, mønstervævede guldgaloner, ind
rammet af smallere guldlidser. I korsmidten ses
korslammet med korsfane. Sekundært monteret
i ramme og ophængt på skibets vestvæg. †Messehagler. Omtalt 1769 som værende af gammelt,
rødt fløjl med rygkors af tilsvarende gamle, brede
guldgaloner.11 1796 fremhævedes behovet for
nye messeklæder,19 men først 1843 nævnedes anskaffelsen af en rød fløjlshagel,21 vel identisk med
den 1862 registrerede.13

Døbefont (fig. 26), romansk, af lys rødgrå, finkornet granit. Fonten, der måler 96,5 cm i højden, tilhører områdets udbredte bægerbladstype
(Mackeprang, Døbefonte, 156 ff., 407). Foden har
form som en søjlebase med markerede hjørneknopper og en kraftig vulst ved overgangen til
det korte skaft. Kummen, der har tværmålet 80
cm, har forneden en krans af bægerblade og foroven en attisk profil, det øvre led dog erstattet
af en platte. Enkelte spredte spor af gråsort farve
er antagelig rester af den 1845 omtalte nyopmaling,21 der dog afrensedes 1883.13 Placeret i skibets nordøsthjørne.
†Fontelåg af smalle fyrrebrædder, anskaffet
1651.14 1832-33 anbefaledes det repareret og
malet. 21
Dåbsfade. Kirken har to ældre fade, der i det
mindste med hensyn til nr. 1 og antagelig også for nr. 2 er senere anskaffelser til kirken, idet
man endnu 1796 fremhævede manglen på et
dåbsfad.19 1) (Fig. 27), o. 1550, af drevet messing,
formentlig sydtysk; 52,5 cm i tværmål. I bunden
ses Bebudelsen, indrammet af en bladranke og en
næsten udpudset frakturindskrift, mens fanen har
en indgraveret bort af liljer og rosetter. Desuden
ses her stemplet »RS« i en firkantet ramme, et
hyppigt forekommende gørtlerstempel på tilsva-
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rende fade (jf. bl.a. eksempler i Ribe Amt, DK
Ribe 747 (Ribe Skt. Katrine), 903 (Varde Skt. Jacobi), 2494 (Anst), 2625 (Hjarup) og 2784 (Føvling)). Fadet er for få år siden skænket til kirken
af Inger Schliemann, Engbjerggård. 2) (Fig. 28),
o. 1650, antagelig nederlandsk arbejde, af drevet
og graveret messing, tværmål 45,5 cm. På fanen
er dekoration i form af en bølgeranke med vindrueklaser og -blade mellem perleborter, mens
bunden udfyldes af en grif med fligede vinger.
Tilsvarende eksempler med udsmykning af vinranker på fanen, om end med afvigende motiver i bundfeltet, kendes bl.a. fra Tolstrup (Voer
Hrd., Århus Amt, DK Århus 4786), Særløse (Volborg Hrd., Københavns Amt, DK KbhAmt 848)
og Kagstrup (Tune Hrd., Københavns Amt, DK
KbhAmt 1072). Antagelig identisk med det fad,
der tidligst er nævnt 1862.13
Dåbskande, af tin, antagelig identisk med den,
der anbefaledes anskaffet 1862.21 Kanden, der har
låg og svajet hank, er 28,5 cm høj og tilhører en i
samtiden uhyre gængs type, som vekselvis anvendes til alter- eller dåbsbrug (jf. bl.a.Tørring, s. 688).
Korbuekrucifiks (fig. 29), o. 1500, med nyere
arme og tæer samt korstræ. Den groft skårne
Kristusfigur, der er ca. 124 cm høj, hænger i let
skrånende arme. Hovedet hælder skråt fremad
mod højre, mens kroppen er omtrent lodret; højre knæ er svagt bøjet og foden lagt henover den
venstre. På hovedet, der er vist med lukkede øjne,
let åben mund og kort hageskæg, bæres en snoet
tovkrans på de bølgeriflede hårlokker. Overkroppen har markerede ribben og tværovalt sidesår.
Det smalle, summarisk skårne lændeklæde er
bundet med en kort snip mellem benene. Fødderne er samlet med en enkelt nagle.
Stafferingen ligger direkte på træet uden kridtgrund og opmaledes 1947-48 på grundlag af de
eksisterende farverester. Den omfatter en mørk
gullig karnationsfarve med svagt rødlige toner på
kinderne; mørkerøde blodsdråber er angivet ved
hænder, fødder og sidevunde. Lændeklædet er
hvidligt med smal rød bort og rød bagside. Den
snoede krans er grøn, mens hår og skæg er sort.
Det nyere, glatte kors er brunstafferet.
Krucifiksfiguren, der tidligere var henlagt bag
alteret (Løffler 1880), foresloges i forbindelse med

restaureringen 1930-34 opsat på det restaurerede
romanske alterbord (jf. s. 1351). En gennemgribende renovering gennemførtes 1947-48. Ved
denne lejlighed udførtes nye arme i stedet for de
ældre, kun delvist bevarede, der havde tappe til
fæstnelse på skulderen. Også dele af tornekrone
og hår i venstre side samt fødder og korstræ blev
nyskåret. Dog overmaledes i en efterfølgende
konservering hovedparten af de talrige småsår
med tilhørende bloddråber, der tidligere dækkede hele kroppen. På skibets sydvæg.
Prædikestol (fig. 30), o. 1600, omfattende kurv,
placeret på muret pille, muligvis samtidig opgang
og nyere bogstol; apostelmalerier, signeret under
en af arkadebuerne: »J. B. Gjørup 184 « (antagelig for 1845).36
Stolen har fire arkadefag indrammet af toskanske søjler med markeret entasis. Storfelterne har
kannelerede pilastre og dobbelte bueslag med
dukatmønster og tungebort; i de enkelte buers
issepunkt er en roset, mens sviklerne er smykket med fligede bladornamenter. I postamentet er
volutoprullede bøjleled under de enkelte søjler,
prydet med løvehoveder, der bærer ring i flaben.
Tilsvarende bøjleknægte, dog med diademhoveder, smykker kronfrisen mellem tandsnitfriser. I
frisefelternes kartoucherammer er indskrift i reliefskårne versaler: »Audiens sap/ piens sapi/ entior er/ it. Prove. 1.« (Den vise hører og skal øge
sin viden. Ordsp. 1,4). Stolen hviler på en antagelig nyere ottekantet pille af murværk. Den muligvis samtidige opgang, har to glatte panelfelter, ved
håndlisten smykket med tandsnitfrise. Mægleren
har smal profilfylding. Moderne bogstol.
Stafferingen, der hidrører fra istandsættelsen
1947-48, er broget med gråhvide balustre samt
anvendelse af brunt, blåt, teglrødt, grønt, turkisblåt samt sort med forgyldning af udvalgte detaljer. Storfelterne har malerier af apostlene udført
monokromt efter Thorvaldsens figurer i København Vor Frue Kirke af J. B. Gjørup, svarende til
altertavlens sidevinger; de tilhørende navne er
anført med gullig skriveskrift i fodfeltet. Fra nord
mod syd ses: »Philippus«, »Thomas«, »Petrus« og
»Andreas«.
Selve stolens udførelse er ikke nærmere belyst
i de bevarede kilder; dog anskaffedes 1650 træ
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Fig. 29. Korbuekrucifiks, o. 1500, med nyere tilsætninger og korstræ (s. 1354). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chorbogenkruzifix, um 1500, mit neueren Zusätzen und
Kreuzbaum.

til opgangen.14 I præsteindberetningen fra 1769
blev den beskrevet som værende uden ornamenter, indskrift eller maling.11 1796 understregedes et generelt behov for en istandsættelse,19
og siden fremhævedes navnlig trappens tilstand
jævnligt som mangelfuld.37 En †himmel savnedes
allerede 1809.19 En gennemgribende opmaling
af prædikestolen synes først gennemført 1845,
trods adskillige påtaler i de foregående årtier.38

Som påvist 1948 fandtes malerens signatur, dog
med utydeligt endetal, under en af arkadebuerne.
1878 fornyedes prædikestolens beklædning med
karmoisinrødt silkefløjl og guldgaloner (jf. fig.
23).13 En større istandsættelse og opfriskning af
bemalingen udførtes 1948 af Johannes Th. Madsen, jf. påskrift med gullig antikva på bagsiden
af kurvens 1. fag fra øst. Ved samme lejlighed afdækkedes fire farvelag, svarende til altertavlens,
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idet det nederste og ældste lag anvendtes som
udgangspunkt for opmalingen. I forbindelse med
istandsættelsen 1979-81 blev stolen sænket ved
afkortning af den murede pille. Opstillet østligst i
skibets sydside.
Stolestader (jf. fig. 18-19), fornyet i forbindelse
med hovedrestaureringen 1948-54. De enkle stole med tilhørende vægpaneler har glatte, foroven
vandret afskårne endegavle med udtrækssæder,
glatte rygstykker og enkle for- og bagpaneler med
højrektangulære fyldinger. Stolene er opstillet
med otte sæder i nord, heraf det østligste ved døbefonten sat i vinkelform og det andet sæde fra øst
forsynet med låge. Af sydrækkens 10 sæder blev de
to vestligste forlænget ved istandsættelsen 1979-

81 i forbindelse med fjernelse af et skab i skibets
sydvesthjørne. Det østligste sæde er her indrettet
til kirkesangerens plads med bogreol og låge samt
på forpanelet et klapbord. Staffering i gråbrunt
med rødbrune lister samt turkisgrønne panelfelter.
†Stolestader. 1769 fandtes 18 mands- og 12
kvindestole, hver med fem sæder; dog var disse
uden våbener eller indskrifter.11 1803 betegnedes
stolene som gode efter talrige års mangler.19 Gulv
og fodtrin savnedes dog endnu 1819, navnlig i
kvindesiden.38 1837 ønskede alle stolene fornyet,
hvilket muligvis først er sket i løbet af de følgende år.21 Fra denne fornyelse stammer antagelig
endegavlene med udsvejfede topstykker (fig. 23),
jf. bl.a. Heldum (s. 716). 1862 foresloges stolene

Fig. 30. Prædikestol, o. 1600, med figurmalerier, signeret af J. B. Gjørup 184 (antagelig 1845) (s. 1354). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Kanzel, um 1600, mit Figurengemälden.
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Fig. 31. Indre set mod øst under gudstjeneste. Oliemaleri, 1892, af Niels Bjerre. Privateje. – Inneres gegen Osten
während Gottesdienst, Ölgemälde, 1892 von Niels Bjerre.

forsynet med fodskamler.21 Antallet udgjorde på
dette tidspunkt 27, samtlige uden døre.13 1893
fornyedes stolenes bagklædning og 1901 sæderne, der gjordes bredere.13 1912 nymaledes stolene
i samme farve som orglet og orgelrampen.13
Løse stole. Et antal nyere bøgetræsstole med
rustrøde stofhynder er opstillet i kor og skib.
†Skrifte- og præstestole. En ældre skriftestol, betegnet som ‘ganske ringe’, blev 1753 af sognepræst Poul Christian Riis erstattet af en ny, der i
præsteindberetningen fra 1769 fik det mere tilfredsstillende skudsmål: ‘meget smuk’.11 1845 bemaledes ‘stolene ved altret’, vel denne og den tilhørende degnestol (se denne).21 Den tilhørende
stoledør, nævnt 1862, blev senere udskiftet med
et omhæng af rødt stof, jf. fig. 23.13 Stolen er antagelig fjernet i begyndelsen af 1900-tallet.
†Degnestol. Tidligst omtalt 1816-19 i forbindelse med behovet for et bredere sæde og rygstød.38
Bemalet 1845 i lighed med ovennævnte. 1862

Danmarks Kirker, Ringkøbing

noteredes det, at den tilhørende dør manglede,
og stolen blev i lighed med ovennævnte forsynet
med et stofomhæng, jf. fig. 23.13 Efter fjernelsen,
vel samtidig med skriftestolen, indrettedes en plads
til kirkesangeren østligt i sydsidens stolestader.
†Kiste. 1651 indkøbtes en ny kiste til at opbevare alterklæderne i. Jernbeslagene på kisten,
der maledes med kønrøg (sort farve), var til dels
genanvendt fra de ældre dørfløje.14
†Geværskab til brug for landmilitsen er omtalt
1703-04 (jf. Nørre Nissum, Rom og Møborg, s.
600, 801, 967).39
Pengeblok (fig. 32), anbefalet anskaffet 1856.21
Af eg, med jernbeslag og låse samt to pengeslidser
i låget. Blokken, der 1862 omtaltes som placeret
mellem kor og skib,13 nævntes 1979 henlagt på
loftet.40 I tårnrummet. †Pengebeholdere. En nyere
pengeblok med indsamlingsbøsse af jernblik placeret på en drejet træsøjle fandtes ligeledes 1979 på
loftet. Blokken anbefaledes ligesom ovennævnte
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istandsat og genopsat i tårnrummet, hvilket dog
øjensynligt ændredes til kun at gælde den bevarede. En †pengebøsse af messing, placeret mellem
skib og våbenhus, er nævnt 1862.13
Dørfløje. Mellem tårnet og skibet er en nyere
fløjdør med fyldinger; udvendigt er en tilsvarende nyere fløjdør af eg med sortmalede beslag i
middelalderstil. †Dørfløje. To nye kirkedøre udførtes 1651; jernbeslaget fra de gamle anvendtes
på den ny kirkekiste (se denne).14
Orgel (jf. fig. 18), 1952,41 med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Omdisponeret 1999 af samme. Disposition 1953: Gedakt
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2' Scharf II.
1999 udskiftede Th. Frobenius & Sønner Scharff
II med en Principal 8'. Facaden, der hidrører fra
kirkens tidligere †orgel, er opbygget med tre
tårne og to mellemliggende småfelter. Den kro-

Fig. 32. Pengeblok, anskaffet 1856 (s. 1357). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Opferstock, angeschafft 1856.

nes af en kraftig gesims, og pibefelternes gitre er
udført som båndakantusornamenter. Over mellemfelterne forbindes tårnene med diagonalgitre. Prospektpiberne udskiftedes 1952. En del af
orgelhuset fra det tidligere orgel er bevaret; underdelen er udformet af Hother Paludan og Fin
Ditlevsen.42 Orgelfacaden er gråstafferet med detaljer i rødbrunt, blåt og grønt samt forgyldning
af dekorative detaljer. I skibets nordvestre hjørne,
med østvendt facade.43
†Orgel, anskaffet brugt 1904 fra Vestenskov Kirke, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt.44 Facaden, der er genanvendt i det nuværende orgel,
stammer antagelig fra o. 1770.45 På forhøjning i
skibets sydvesthjørne, med østvendt facade.46
Salmenummertavle (jf. fig. 20), anskaffet 1904.13
Tavlen har svejfet topstykke og er beregnet til
skydebrikker. Gråstafferet med rustrøde og blå
profilled; hvide og grå skydebrikker, hvorpå tal
og versalindskrifter i henholdsvis sort og hvidt.
Nye tal anskaffet 1974.13 På triumfvæggens nordside.
†Salmenummertavler. 1862 er nævnt fem tavler,13
formentlig de sortmalede med halvrund overkant
og påskrifter i kridt, der ses fig. 23 og 31.
Præsterækketavler. 1) (Fig. 33), ifølge malet påskrift bekostet 1768 af daværende sognepræst
Poul Christian Riis (virksom 1749-78).
Den rigtudskårne tavle i rokokostil, der samtidig har karakter af en mindetavle for giveren,
er opbygget som et epitafium med stor-, top- og
hængestykke samt sidevinger. Alt er indfattet i en
arkitektonisk ramme, skåret i fantasifuldt rocailleværk, idet dog enkelte partier (topstykkets Dommedagsbillede og topenglen) gennem en illusionistisk bemaling illuderer reliefudskæring. Storstykket, hvis midtfelt øverst er udvidet med en
halvrund, forkrøppet og topstykkelignende overdel, indrammes af høje slanke søjler med bladkapitæler og skafter, der udgår fra bladbægre og på
midten deles af profilringe; baserne er dekoreret
med kerubhoveder og hviler på rocaillesmykkede
postamenter, svarende til de øvre led, der bærer
den forkrøppede gesims. Det centrale skriftfelt er
i siderne indrammet af spinkle lister, mens under- og overkanten er formet som rocailleværk,
der øverst krones af et højovalt billedfelt. Side-
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Fig. 33. Præsterækketavle, skænket 1768 af sognepræst Poul Christian Riis (s. 1358).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Pastorentafel, gestiftet 1768 von Gemeindepfarrer Poul
Christian Riis.

vingerne og tavlens øverste del har tilsvarende
rocailleornamentik med volutter, bladværk og
blomster. Som topfigur ses en Dommedagsengel,
der ud over sin bemaling har reliefskåren glorie.
Også postamentfelt og hængestykke har rocaillerammer omkring de respektive indskriftfelter.
Stafferingen omfatter indskrifter i gult eller
gråt på sort bund, henholdsvis i storfelt (skriveskrift), postament og hængestykke samt omkring

det øvre ovalfelt (fraktur med enkelte versaler).
Hertil kommer figurmalerier på sidstnævnte samt
på topenglen og bemaling af det arkitektoniske
rammeværk. Rammeværkets staffering, der bortset fra senere istandsættelser synes at have bevaret
sin oprindelige farveholdning, omfatter rødt, turkisblåt i lyse og mørke nuancer, grønt, brunt og
sort samt forgyldning. En smuk rød- og blåmarmorering ses på postamentets og overdelens pro-
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Fig. 34. Klokke, o. 1250 (s. 1360). Foto Hugo Johannsen 2010. – Glocke, um 1250.

filled. Storfeltets præsterække i to lodrette spalter
omtaler kirkens 25 præster, der havde beklædt
embedet siden reformationen og tiden umiddelbart forinden, tidligst Christen Christensen,
aktiv 1514-42. At dømme efter skrifttypen synes
den ældre del af indskriften at være opmalet o.
1838 og er siden regelmæssigt suppleret. Postamentfeltets giverindskrift anfører: »Denne Tavle
er Bekosted af Hr Magr/ Povel Christian Riis,
Ao 1768./ Til Guds Ære, og Kirkens Prydelse«.
Hængestykket viser et skriftsted fra Ez. 33,7-9,
med en formaning, utvivlsomt henvendt til kirkens præster og menigheden, med en omtale af
‘vogteren over Israels hus’ og de ugudelige. Harmonerende hermed har rammeindskriften omkring det øvre ovalfelt et vers fra Es. 62,11, der
refererer til Dommedag, som vist på billedfeltet,
og til Jerusalems kommende herlighed. Dommedagsfremstillingen gengiver Kristus i stråleglorie,

tronende på regnbuen med oprakt venstre hånd
og fødderne på jordkloden. Topenglen har dommedagsbasun i højre hånd og holder en palmegren i den venstre.
Præsterækketavlen er allerede nævnt 1769, året
efter sin opsætning, og omtaler listen over de 10
første præster siden reformationen, der erstattede
en tidligere †kalkmalet indskrift (s. 1344). Med
sin velskårne rokokoindfatning er tavlen stilistisk
beslægtet med det fornemme rokokoinventar
i Nørlem Kirke, udført inden for tidsrummet
1763-74 af en endnu uidentificeret mester, der
arbejdede for Jens Wandborg de Stiernhielm (jf.
s. 609-10) sammen med maleren W. Ellermann.
Hvorvidt den sidstnævnte, der også var aktiv i
nabokirken Gudum (s. 1055), er ophavsmand til
tavlens mere skematiske figurmalerier, forekommer dog mindre sandsynligt. Som nævnt ovenfor blev tavlen afrenset ved hovedistandsættelsen
1930-34. Østligst på nordvæggen.
2) (Fig. 43), nyere, med påskrifter i hvidlig skriveskrift på vandrette lister med præstefortegnelse
fra Anton H. Jensen (virksom 1899-1901) til den
nuværende præst. Over navnefortegnelsen er
tværrektangulær fylding med et malet prospekt
af Engbjerg Kirke, set fra sydvest.
Belysning. Kirken, der 1923 fik installeret elektricitet,13 har tre nyere lysekroner i skibet, alle med
seks arme (jf. fig. 18-19). 1-2) 1934, som anført på
hængekuglen med fordybet skriveskrift: »Skænket
til Minde om Martin P. Roesdahl. Død 29 Aar
gammel 1934«. Placeret i skibets øst- og vestende.
3) 1969, ifølge påskrift med fordybet skriveskrift:
»Skænket til Minde om Margrethe Sørensen,
Øster Nyrup. Død 1969.«. I skibets midte.
†Hatteknager, opsat som vanligt over mandsstolene i sydsydsiden, jf. fig. 23 og 31.
Klokke (fig. 34), o. 1250.47 Klokken, der er 73
cm høj og måler 46,5 cm i tværmål, er tilsyneladende skriftløs (jf. for typen bl.a. Rom Kirke,
s. 803).48 Ophængt i seks runde hanke. På både
øvre og nedre del af legemet er udsmykning med
spinkle rundstave.49 Forslag om anskaffelsen af
en afløser for den gamle værdifulde klokke og
om installering af et automatisk ringeanlæg synes
opgivet. Ophængt i slyngebom i stol fra tårnets
genopførelse 1954.
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Fig. 35. Fragmenter af romansk gravsten, indsat i tårnets vestmur (s. 1361). Foto Hugo
Johannsen 2010. – Fragmente von romanischem Grabstein, in die Westmauer des Turmes
eingesetzt.

gravminder
†Mindetavle. 1862 er nævnt et epitafium af zink
over »Gr. Engb. Enke«,13 antagelig en bemalet
mindetavle, omdannet kisteplade eller begravelsesskjold (jf. bl.a. s. 697, 1171, 1212) for Zidsel Marie Pedersdatter, enke efter Gregers Engberg (jf.
gravflise nr. 6). Tavlen kan være identisk med den
mindetavle, indrammet af en krans af grønt, der
ses ophængt på triumfvæggens nordside, jf. fig. 31.
Gravsten (fig. 35-36). To fragmenter af en romansk gravsten af rødlig granit med stavkors i
relief, 72×49 (38) cm, er opsat på tårnets vest-

mur.50 Stenens øvre del viser et latinsk kors med
svagt trapezformet lodret og retkantede vandrette
korsarme; stenen er afhugget umiddelbart herunder, idet det bevarede nedre fragment gengiver
korsfodens konkave underdel. Fragmenterne, der
tidligere var placeret i omvendt position, adskilt
af et mellemliggende skifte (jf. fig. 36), kan have
fået denne placering i forbindelse med tårnets
omsætning 1800. Siden er de to bevarede dele
sammenføjet i en retvendt placering.
Gravfliser. En række ensartede fliser af rødlig
og grå kalksten er opsat i våbenhusets nord- og
vestvæg (nr. 1-5, 7) samt henlagt på kirkegården
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(nr. 6). 1) (Fig. 37), o. 1830, for Ane Simons dat
(t)er (Simonsdatter), *i Engb(j)erg Bye 1793, 1816
gift med Eskild Pedersen (Hou)Winkel, mor til
otte børn, †1830 i Smedshauge (jf. nr. 3); rødlig kalksten, 42,5×45 cm. Indskrift i fordybede
versaler. Rombeformede fordybninger over og
dobbeltlinje under personindskrift. På våbenhusets vestvæg. 2) (Fig. 38), antagelig o. 1830, for
Eskild Pedersen, *i Houvinkel 1784, gift med Ane
Simonsdat(ter) Engb(erg), med hvem han havde
otte børn, †18<72> i sit <89.> år. Jf. nr. 1; rødlig
kalksten, 46,5×47 cm med fordybet versalindskrift
og øvre indramning af tekstfelt med rombeformede felter. Under indskrift er bølgebort, flankeret af
timeglas. På våbenhusets vestvæg. 3) (Fig. 39), o.
1838, for Christen Poulsen, *i Roesdal 1778, gift

med Maren Andræsen 1808, med hvem han havde
to børn, †i Roesdal 1838 i sit 59. år; rødlig kalksten, 45×45 cm. Indskrift i fordybede versaler mellem romber og dobbeltlinje. På våbenhusets nordvæg. 4) (Fig. 40), o. 1840, for Maren Andræsen, *i
Hygom 1778, gift med Christen (Poulsen)Roesdahl i 32 år, mor til to børn, †1840 i sit 62. år; grå
kalksten, 47×45 cm. Indskrift i fordybede versaler.
Rombeformede felter over og under indskriften.
På våbenhusets nordvæg. 5) O. 1859, for Zidsel
Marie Pederdat(t)er, *i Houvinkel 1782, gift med
Gregers Engberg 1808, med hvem hun levede i 21
år; siden enke i 30 år, †i Engb(jerg) Præsteg(ård)
1859 i sit 77. år; rødlig kalksten med prydramme
med dobbelt randstribe og tværovalt rombeornament, 50×50 cm. Indskrift i fordybede versaler. På

Fig. 36. Fragmenter af romansk gravsten tidligere opsat omvendt (s. 1361). 1:10. Tegning af J. Magnus-Petersen
1900. – Fragmente eines romanischen Grabsteins, früher umgekehrt und geteilt.
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Fig. 37-38. Gravfliser. 37. Nr. 1, o. 1830, for Ane Simonsdatter (s. 1362). 38. Nr. 2, antagelig o. 1830, for Eskild
Petersen (s. 1362). Foto Arnold Mikkelsen 2010.– Grabfliesen. 37. Nr. 1, um 1830, für Ane Simonsdatter. 38. Nr. 2,
vermutlich um 1830, für Eskild Petersen.

våbenhusets vestvæg. 6) O. 1865, for Bennedit Pedersen, *24. maj 1798 i Nøre Lem (Nørlem), †17.
aug. 1865 i Østerlund i Engberg; rødlig kalksten
med fordybet fraktur, 43×43,5 cm. Enkel profilramme. På kirkegårdens østre del mellem kor og
indgangsportal. 7) O. 1871, for Niels Jakob Ni(ls)
enn, *i Lemvig 6. maj 1803, †1. febr. 1871; grålig
kalksten med fordybet frakturindskrift, 44×38 cm.
Øverst korsdekoration. På våbenhusets vestvæg.

†Muret begravelse mv. I altergulvet fandtes en
begravelse, hvori en række af kirkens præster var
nedsat, deriblandt Rasmus Sørensen Ørting (†26.
juli 1749). 1769 tilhørte gravkrypten dog kirkeejeren (lensbaron Otto Henrich Juel, jf. s. 853).11
Herudover nævner kirkeregnskaberne 1649 udgifter til tegl til en muret grav, uvist dog hvor;
den tilhørende kiste blev malet med kønrøg (sort
farve).14

Fig. 39-40. Gravfliser. 39. Nr. 3, o. 1838, for Christen Poulsen (s. 1362). 40. Nr. 4, o. 1840, for Maren Andræsen (s.
1362). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabfliesen. 39. Nr. 3, um 1838, für Christen Poulsen. 40. Nr. 4, um 1840, für
Maren Andræsen.
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de- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skødeog panteprotokol 1799-1808 (vedr. 19. nov. 1801; 18.
dec. 1806 (B 77b-SP 4)).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker VI, 1892, 171-75 (Uldall 1892). Indberetninger. J. B.
Løffler 1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler
1880); J. Magnus-Petersen 1895 (altertavle); Peter Kr.
Andersen 1931 (inventar); Johannes Th. Madsen 1948
(altertavle og prædikestol); E. B. Rosing Holm 1966
((†)altermaleri).
Tegninger og opmålinger. NM. J. Magnus-Petersen 1895 (altertavle); samme 1900 (romansk gravsten);
Anton M. Jensen 1900 (sokkelsten); H. Paludan (orgel);
eksteriør, opmåling af altertavle, prædikestol; Poulsen &
Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm 1979
(grundplan, facader og snit).

Fig. 41. Bauta, o. 1942, for maleren Niels Bjerre (s.
1364). Foto Birgitte Bøggild Johannsen 2010. – Bautastein, um 1942, für den Maler Niels Bjerre.

Kirkegårdsmonumenter. Syd for skibet ses to grav
sten. 1) O. 1862, for Jens Gregersen (*25. sept.
1807, †20. juni 1862) og Ane Margrethe (Christensdatter Roesdal) Gregersen (*11. febr. 1812,
†19. febr. 1879); af cement, 187×110 cm, med
indfældet skrifttavle af hvidt marmor med buet
overkant, 27,5×21 cm. Indskrift i fordybet antikva. 2) O. 1875, over ubekendt; af cement, 188×92
cm, med cirkulære hjørneornamenter inden for
randstribe og fordybning, antagelig efter nu forsvunden indskrifttavle. På kirkegårdens nordside
er en bauta (fig. 41), o. 1942, for maleren Niels
Bjerre, *5. jan. 1864 på Nørrelund, †19. marts
1942 i København. Granit, ca. 135×190 cm, med
fordybede versaler.
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Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
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42
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43
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44
Oplysningen om orglets proveniens findes i orgelhistorikeren Niels Friis’ rapport om orglet af 12. juni
1952, i NM. Elektrisk blæser installeredes 1922 eller
1923, jf. Synsprot.
45
Ved museumsinspektør Hans Stiesdals besigtigelse af
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sandsynligvis var yngre end overdelen, samt at overdelen med den klingende pibefacade havde undergået
et par mindre væsentlige ændringer, jf. indb. i NM.
Et fotografi af orgelfronten i Th. Frobenius & Sønners
arkiv viser et spillebord med fem registertræk og et
manual med et toneomfang på fire oktaver. Antagelig
var orgelværket ombygget i 1800-tallets midte.

46
Orgelværket blev 1953 indleveret til Nationalmuseet, der i første omgang valgte at beholde piberne. I
1962 blev det dog efter samråd med musikhistorikerne
Niels Friis og Henrik Glahn besluttet også at kassere
disse.Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
47
Uldall, Kirkeklokker 5, 11.
48
If. DaAtlas 820 fandtes nogle ulæselige bogstaver, der
dog ikke længere kan erkendes.
49
Slidmærker i slagringen tyder på, at klokkens kroneformation ved støbningen fejlagtig er vendt en kvart
omgang, således at hankene fra første færd har været
orienteret parallelt med svingretningen, et forhold,
der dog ændredes ved genophængningen 1954, jf.
brev af 21. juli 1995 fra Bendt Gammeltoft-Hansen i
NM. Forskellen i sliddybden i to ældre anslagssteder er
ydermere tolket som et indicium på, at klokken måske
førhen har tjent som korklokke i en større kirke, hvor
den har været ‘tingret’, dvs. klemtet på rebet med ensidige anslag, jf. brev af 20. jan. 1994 fra samme.
50
Hinrichsen, Grabsteine III, 784 (nr. 326).

Fig. 43. Prospekt af Engbjerg Kirke, gengivet på nyere præsterækketavle (s. 1360). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Prospekt
von Engbjerg Kirche. Detail der neueren Pastorentafel.
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DIE kirche von ENGBJERG
Gebäude. Die Kirche, die jetzt den Gutshof Engbjerggård als einzigen Nachbarn hat, zeichnet
sich durch ihre besondere Lage bei den Abhängen über den niedrigen Strandwiesen und nahe
den Seen nach Norden (siehe Abb. 3) in der Gemeinde Harboøre aus, deren Kirche bis 1810 ein
Anbau zu Engbjerg Kirche war. Die Kirche ist der
Kern eines kleinen romanischen Quadersteingebäudes mit Schrägkantensockel, dessen Chor offenbar eine Zeitlang für sich stand. Die Türen des
Schiffes sind verblendet, doch von außen sichtbar
(Abb. 6, 13), während eines der ursprünglichen
Fenster, das nördliche des Chores (siehe Abb. 6),
noch in Benutzung ist. Die übrigen Fenster, deren rundbogige Fensterstürze in dem stark umgesetzten Mauerwerk wiederverwendet wurden
(Abb. 9-10, 12), wurden entweder zugemauert
oder verschwanden bei späteren Erweiterungen
der Fenster. Der Chorbogen wurde vermutlich
umgebaut und im Spätmittelalter verbreitert, wäh
rend die ursprünglichen Sockel und Schrägkantenkämpfergesims aus Granit wiederverwendet
wurden.
Im Spätmittelalter, um 1500, wurde der Chor
mit einem auf Eckpfeilern ruhenden Gewölbe
ausgestattet. Gleichzeitig wurde zum Westgiebel
des Schiffes ein Turm hinzugefügt. Eine Reihe
Granitquader vom durchbrochenen Westgiebel
des Schiffes sowie eine Fenstereinfassung, ebenfalls vom Giebel, wurden im Mauerwerk des Turmes wiederverwendet (vgl. Abb. 12). Der Turmraum, der mit dem Schiff durch eine spitzbogige
Arkade verbunden war, wurde 1800 zur Vorhalle
umfunktioniert (vgl. Abb. 17), als man das obere,
stark verfallene Stockwerk des Turmes abriss. Der
Eingang zur Vorhalle wurde an der Nordseite als
rundbogige Türöffnung etabliert.
Der Abriss des Turms und die Verlängerung
des Schiffsdachs über die Reste hinweg (siehe
Abb.15, 16) waren Teil einer Instandsetzung des
stark verfallenen und schlecht erhaltenen Gebäudes. Bei der Reparation wurden neue, flachbogige Fensteröffnungen eingesetzt.

Nach der Verkürzung des Turmes wurde die
Glocke in einem freistehenden Stabel aufgehängt,
der beim Chorgiebel stand, bis man 1954 endlich
einen neuen Turm baute, was die Gemeinde eigentlich schon bei einer Restaurierung um 1930
geplant hatte.
†Kalkmalereien. Neben Spuren vereinzelter mittelalterlicher Strichdekorationen im Gewölbe des
Chores gab es ein nachmittelalterliches kalkgemaltes Verzeichnis über die Pfarrer der Kirche im
Zeitraum 1514-1749.
Inventar. Zum ältesten Inventarbestand der Kirche gehören ein Granitaltartisch, der jedoch
später umgesetzt wurde, ein romanisches Taufbecken (Abb. 26) des verbreiteten KelchblattTyps und die Glocke (Abb. 34), die vermutlich
aus der Mitte des 13. Jahrhunderts stammt und
damit eines der wenigen bewahrten Beispiele
einer Glocke so hohen Alters ist. Aus dem späten Mittelalter stammt das Chorbogenkruzifix
(Abb. 29), dessen Arme und Kreuzbaum jedoch
neuere Hinzufügungen sind, während die älteste
Taufschale der Kirche (Nr. 1), ein Geschenk aus
moderner Zeit, vermutlich von um 1550 stammt
(Abb. 27). Nach dem Knopf zu urteilen stammt
der Abendmahlskelch (Abb. 24) möglicherweise
auch aus dieser Zeit, wobei allerdings Fuß und
Becher später umgegossen wurden. Dies gilt
ebenso für die Patene.
So wie dies bei der Mehrzahl der Kirchen in
der Umgebung geschah, so wurden auch hier um
1600 Altarbild (Abb. 20-21) und Kanzel (Abb.
30) erneuert. Die Altarleuchter der Kirche (Abb.
25) wurden 1632 von Gemeindepfarrer Jørgen
Andersen Riber und Gattin Maren Pedersdatter
gestiftet, während eine neuere Taufschale (Nr. 2)
aus Kupfer vermutlich von 1650 stammt (Abb.
28). Das 18. Jahrhundert ist vor allem durch
die Pfarrertafel repräsentiert (Abb. 33), welche
in reich verziertem Rokokostil angefertigt und
1768 von Pfarrer Poul Christian Riis als Ersatz

1368

Vandfuld herred

für eine in Kalk gemalte Namensliste gestiftet
wurde. Derselbe stiftete schon 1753 einen jetzt
verschwundenen Beichtstuhl.
Eine größere Renovierung der Bemalung des
Inventars um 1845 geht aus den Figurengemälden
(Abb. 22) am Altarbild (jetzige Seitenflügel, (†)
Großfeld) und der Kanzel hervor, die alle von dem
fleißigen ‘Lemvigmaler’ J. B. Gjørup ausgeführt
wurden. Gegen Ende des Jahrhunderts wurde die
Altarschranke ausgewechselt (1889) sowie das Gemälde im Großfeld des Altarbildes (Abb. 20). Letzteres wurde 1896 vom Maler Niels Bjerre ausgeführt, der aus der Gemeinde stammte und später
auf dem Friedhof begraben wurde (siehe weiter
unten). Bjerre nahm die Kirche auch in mehreren
seiner Gemälde zum Motiv (siehe Abb. 17, 31).

Das 20. Jahrhundert prägte die Einrichtung
der Kirche u.a. durch die Anschaffung der Kronleuchter (1934 und 1969), die Auswechslung des
Gestühls sowie eine Erneuerung der Orgel (siehe Abb. 18). Dies alles wurde bei der Hauptinstandsetzung 1948-54 ins Werk gesetzt.
Grabmale. Die Kirche hat zwei Fragmente eines
romanischen Grabsteins mit Kreuzdekoration be
wahrt (Abb. 35-36). Darüber hinaus gibt es eine
größere Anzahl ähnlicher Grabfliesen (Abb. 3740) und zwei Grabsteine überwiegend aus dem
Zeitraum um 1875, die teils in der Vorhalle, teils
auf dem Friedhof platziert sind. Auf der Nordseite des Friedhofes sieht man einen Bautastein
(Abb. 41) für den Maler Niels Bjerre (†1942).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordwestansicht der Kirche in der Landschaft.
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Sognenavnet (»Høghum«) optræder allerede 1231 i
Kong Valdemars Jordebog.1 O. 1350 takseredes kirken
i Ribe Oldemoder til 4 skilling sølv, hvilket svarede til
den gennemsnitlige ydelse blandt herredets kirker.2 En
række gavebreve og forskellige ejendomshandler vidner dog om, at kirken i senmiddelalderen ejede ikke
ubetydeligt gods i området.3 1682 kom kirken under
baroniet Rysensteen, da Christian, lensbaron Juel af
Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf. s. 813) mageskiftede
sig til denne til gengæld for Humlum Kirke (s. 1181).4
Tilhørsforholdet til baroniet ophørte ved dettes ophævelse 1797. I lighed med Harboøre solgtes Hygum
Kirke 1799 med tilhørende kaldsret til Peter Severin

Fønss til Løvenholm og Ulrik Christian von Schmidten til Urup.5 Kaldsretten blev dog 1803 overdraget til
kronen.6 1809 ejedes kirken af sognemændene.7 Overgangen til selveje skete 1929.8
Sognet udgjorde et selvstændigt pastorat frem til
tidsrummet 1810-24, da Engbjerg var annekteret hertil. Fra sidstnævnte år blev Hove Kirke tillagt som anneks. Siden 1968 er de to kirker indgået i et fælles
pastorat med Tørring Kirke, idet Hove Kirke nu udgør
hovedsognet (s. 669).
Værnehelgen og helligkilde. Som anført 1638 betegnedes kirken tidligere Skt. Thøgers Kirke. En kilde, ligeledes opkaldt efter denne (»S. Thøgers brønde«), fand-
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst med Limfjorden i baggrunden. Foto Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche von Südosten mit dem Limfjord im Hintergrund.
tes i sognet ved vandløbet Korsbæk. Begge dele vidner
om en særlig lokal tilknytning til den jyske helgen og
dennes kloster i Vestervig.9
Sagn. Blandt de velkendte sagn om imaginære ligtog,
der varslede død eller forestående strandinger, kendes
to, der netop var lokaliseret til kirkens nærhed.10 Endvidere fortælles det, at sognepræsten Hans Larsen Rømer (virksom 1758-92) i sine unge dage medvirkede
ved djævlefordrivelse fra en gammel kvinde i sognet,
der var kendt for hekseri.11

Kirken ligger ensomt i det storformede landskab,
som fra Bavnehøj og andre oldtidshøje ved landevejen Lemvig-Thyborøn falder mod Nissum
Bredning. Den i sognet centralt beliggende kirke
er med sit stejle spir et markant pejlemærke for

den spredte gårdbebyggelse, herunder den tidligere præstegård mod sydvest (jf. fig. 4, 14-15).
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
bevaret sine gamle grænser og hegnes af stensatte
jorddiger, som har gammel hævd og således nævnes gentagne gange fra og med de ældst bevarede
regnskaber, tidligst 1596.12 I 1900-tallet er der
plantet læhegn af egetræer, elme mv. inden for
digerne.
Kirkegården har hovedindgang med køreport
og låge i vest mod Klostervej, mens der ydermere
er fodgængerlåger mod nord og øst. Denne disposition er antagelig fastholdt gennem århundreder, mens selve udformningen af indgangene
har ændret sig. Ældst er den nordre låge, som er
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en muret portal med fladbuet, ud- og indvendig falset åbning (fig. 3). Den står hvidkalket og
afdækket med udadvendte vingetegl. Portalen
stammer muligvis fra 1595, da man indkøbte
mur- og tagsten fra Dybe Kirke og betalte to murermestre for at opmure den nordre stette.12 Både
hovedindgangen og lågen i øst åbner sig mellem
nyere piller af røde mursten, afdækket med små
sadeltage af vingetegl. Pillerne stammer fra 1882
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og afdækkedes oprindelig af trinpyramider (jf.
Engbjerg s. 1334).13 Samtlige indgange lukkes nu
af hvidmalede tremmefløje af træ, som synes fornyede inden for de seneste årtier.
†Indgange. Både hovedindgangen i vest og den
østre låge havde indtil 1882 murede portaler (jf.
fig. 14), som ofte nævnes i de gamle regnskaber.
Således færdiggjordes kirkeporten 1599, og 1604
indkøbtes hultegl til stetten.12 1611 måtte man

Fig. 3. Nordre kirkegårdslåge (s. 1371). Foto Hugo Johannsen 2010. – Nördliche Kirchhofspforte.
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atter reparere på porten og de andre to stetter.
Alligevel måtte murermester Peder Olufsen 1646
engageres til at nyopføre porten og den tilhørende stette, som begge var meget forfaldne.12
Murstenene hentedes på Gudum Kloster, og der
indkøbtes egetømmer. En tømrer tækkede porten med fyrrebrædder og forfærdigede endvidere
portlågen. Det er formentlig denne portal med
rundbuede, falsede åbninger, som endnu dannede
hovedindgang 1860 (jf. fig. 14). 1652 fornyede
Jens Murermester i Resen (d.e. Jens Bertelsen i
Ellebæk) den østre stette. En †kirkerist nævnes
1620, da man indkøbte tømmer hertil, dvs. til
rammen.12 Som yderligere foranstaltninger til
at holde kreaturer ude fra kirkegården opsattes
1626 tre kors, dvs. †hvirvelkors, uden for stetterne.
1769 bemærkede synet, at kirkegårdens port og
de fleste af ‘holdtræerne’ for stetterne var ganske
unyttige og fordærvede, således at kirkegården
var ‘aldeles uden hegn for kreaturerne’.14 1771

var der opsat holdtræer samt lukkelse for kirkens
port.
Bygninger på og ved kirkegården. Uden for digets
østside, syd for lågen, er 1984 opført et graverhus
med kontor, toilet samt redskabs- og maskinrum.
Den lave halvtagsbygning af røde sten og bræddeklædning, der afløste et ældre †udhus på samme
sted, står tækket med tagpap. Regnskaberne nævner enkelte bygninger eller indretninger, som kan
have ligget i tilknytning til kirken og kirkegården,
men uden nærmere beskrivelse. Det gælder †kirkens hus ved kirkediget, som repareredes 1594,12
og ligeledes et †benhus, der 1611 blev forfærdiget
af tømreren.15 1653 istandsatte murermester Jens
Bertelsen et †kalkhus.12 Kun det †fattighus, som
omtales 1857 i forbindelse med en omsætning af
kirkedigets vestside kendes, gennem en tegning
af kirken 1860 (jf. fig. 14).16 Hvornår den stråtækte, hvidkalkede bygning forsvandt, vides dog
ikke.

Fig. 4. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1799 af Rasmus Tørslev, kopieret 1816 af Momme og 1855 af Lohse. Tegnet af
Jørgen Wichmann. – Katasterkarte.
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Fig. 5. Tværsnit 1:150. Målt og tegnet af Peter Duun 2009. – Querschnitt.

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, som i senmiddelalderen er udvidet med sakristi, korsarm og tårn.
Orienteringen er omtrent solret.

Både kor og skib har kvaderklædte, ofte omsatte facader, mens bagmurene er af marksten, der
dækkes af puds og hvidtekalk. Kvadermurene, der
hæver sig over en delvis jorddækket (nordsiden)

skråkantsokkel med rille (s. 1246, fig. 14), tæller for
korets vedkommende 11 skifter mod skibets 13.
Skifterne, der forneden omfatter adskillige meget
store kvadre, aftager markant i højden. Et brud i
skiftehøjden, som er synlig på nordsiden danner
en vestover faldende fortanding, som kan indikere et byggestop.
Døre og vinduer. Ingen oprindelige døre er nu
i brug; men den blændede norddør står synlig

Fig. 6. Plan 1:300. Målt af Peter Duun 2009, suppleret af Hugo Johannsen 2010 og tegnet af Merete Rude 2010.
– Grundriss.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 7. Kirken set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Südwestansicht der Kirche.

i facaden med vandret overligger af granit. Det
eneste bevarede vindue ses ligeledes på skibets
nordside, lidt øst for dørstedet (fig. 47). Den udvendigt blændede åbning, hvis højde kan være
reduceret ved omsætning, måler ca. 100×60 cm,
mens den indre, som åbnedes ved restaureringen
1940-42, tilsvarende måler ca. 156×96 cm. To
granitsten, som tilsammen danner en rundbuet,
smiget vinduesoverligger, er ved restaureringen
1984-85 indmuret som overligger til korets sakristidør (fig. 49).17
Indre. Den rundbuede korbue, hvis stik er ommuret, kan være udvidet i forbindelse med hvælvslagningen i koret. Den har dog bevaret sokler,
kvadersatte vanger og kragbånd (jf. s. 1246, fig. 7).
Soklerne har attisk profil over en nu delvis skjult
perlestav (jf. fig. 38).

Taggavle. Korets taggavl, som har bevaret den
nedre del af sin udvendige kvaderbeklædning, er
ommuret og for den øvre dels vedkommende af
røde normalsten i krydsskifte. Skibets østre taggavl af marksten står derimod bevaret med svage
indicier på, at den en tid har stået selvstændig,
svarende til korets tagryg.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I årene
omkring 1500 har man udført adskillige byggearbejder, som både forbedrede og udvidede
kirken. Rækkefølgen af de tre nye tilbygninger,
sakristi, korsarm og tårn, kan ikke fastlægges med
sikkerhed, men korsarmen synes opført lige omkring århundredeskiftet, og de to andre udvidelser er formentlig omtrent jævngamle hermed.
Korsarmen er som nævnt tilføjet hen imod år
1500 (se dendrokronologiske undersøgelser, s.
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1382) og viser i en enkelt detalje slægtskab med
korforlængelsen i Bøvling (se nedenfor), hvis tagværk er dendrokronologisk dateret til 1483-95.
Materialet er munkesten i munkeskifte, der udvendig hæver sig over fem skifter af granitkvadre,
som er udflyttet fra skibets gennembrudte mur.
Dette gælder også skråkantsoklen, som er genbenyttet i gavlen, hvor den til dels hviler på svære
syldsten. Taggavlens inderside er hovedsagelig af
marksten, kun suppleret med munkesten i detaljerne.
Tilbygningens ydre præges af senere ændringer. Således har gavlen oprindelig haft en †dør
(jf. fig. 50), som udvendig giver sig til kende i
et muret parti, der bryder kvaderbeklædningen.
Indvendig står anslagsnichens smigede vanger
bevaret, mens afdækningen er borttaget af det
senere indsatte vindue. Efter dørens blænding er
der i udmuringen indsat en lille kurvehanksbuet
åbning med sekundær ventilationsrist, lukket af
trådvæv og dørfløj mod det indre.Tilsyneladende

1375

har der ikke været vinduer i sidemurene, og det
nuværende vindue i sydgavlen må i givet fald
have afløst et oprindeligt på samme sted. Taggavlen har formentlig stået med kamme, som er skåret ned ved en eftermiddelalderlig istandsættelse.
Selve trekanten har en fladbuet, falset glug, som
deles af et muret kors. Herover en korsblænding,
som snarest minder om et patriarkalkors eller en
forvansket udgave af et korset kors, jf. Bøvling og
Møborg (s. 824, 941);18 i gavlspidsen ses en smal
sprække.
Korsarmen forbindes med skibet gennem en
svagt spidsbuet arkade, hvis kragbånd udgøres af
fremspringende teglskifter. Det indre dækkes af
et samtidigt hvælv, hvilende på forlæg i murene.
Forneden i kapperne ses spygatter. Overribberne
med trinkamme er af små sten (24,5×12×5 cm)
og stammer som de tilsvarende over tårnrummets
hvælv (se nedenfor) fra en istandsættelse 1860,
da disse hvælv skulle forsynes med ‘randsten’ (se
også Engbjerg s. 1336).16

Fig. 8. Kirken set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Südostansicht der Kirche.
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Ved samme tid som opførelsen af kapellet er
koret blevet udstyret med hvælv (jf. dendrokronologiske undersøgelser og kalkmalerier). Kapperne hviler på forlæg i murene, bortset fra mod
øst, hvor der er opmuret en helstens bred, tilspidset skjoldbue; i kappesviklerne ses små rektangulære spygatter.
Korbuen er antagelig ommuret ved samme tid,
og i taggavlen mellem kor og skib er brudt en
passage i form af en muret dør med fladbuet rulskiftestik og fals mod skibets loft.
Sakristiet ved korets nordside er opført af munkesten og med en udvendig beklædning af udflyttede kvadre, herunder skråkantsoklen, der i
lighed med forholdene ved korsarmen er genbenyttet under gavlen. Herudover er ingen oprindelige detaljer bevaret i det ydre, hvor hjørnernes
øvre dele, murkronerne og taggavlen er ommuret
med normalsten i krydsskifte. Såvel den rektangulære præstedør i vestsiden som østvinduet i
dets nuværende udformning repræsenterer eftermiddelalderlige ændringer. Døren nævnes tidligst
1798.19
	Det indre dækkes af et samtidigt hvælv, hvilende på forlæg. Den firkantede dørfløj mellem
Fig. 10. Udsnit af kirkens nordside. Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordseite der Kirche, Ausschnitt.

Fig. 9. Detalje af korsarmens sokkel set fra sydvest (s.
1375). Foto Hugo Johannsen 2010. – Detail vom Sockel
des Kreuzarms, Südwestansicht.

kor og sakristi er indsat i en oprindelig fladbuet,
falset åbning, som er sekundært ændret, dels ved
udvidelse af østvangen, hvis fals er fjernet, dels
ved indmuring af to romanske vinduesoverliggere (se ovenfor) på dørstikkets plads.
Tårnet er opført af munkesten og marksten
med en udvendig beklædning af udflyttede granitkvadre, der hæver sig fire-fem skifter over de
fremspringende syldsten. Skibets vestgavl ud for
tårnet er således i alt væsentligt fjernet i forbindelse med opførelsen. Udvendig og navnlig mod
syd og vest præges murværket af omfattende
skalmuringer (jf. også skalmursankrene) med normalsten i krydsskifte.
Tårnrummet, der inden midten af 1800-tallet
er omdannet til våbenhus med udvendig fladbuet vestdør, stod oprindelig i forbindelse med
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skibet gennem en spidsbuet arkade. Arkaden er
senere blændet omkring den nuværende fløjdør,
men dens buetop står synlig mod orgelpulpituret. Et rundbuet, falset vindue over vestdøren er
ommuret i nyere tid, men erstatter en oprindelig
lysåbning på dette sted. Tårnrummets vægge brydes af rundbuede spareblændinger og dækkes af
et hvælv, som hviler på hjørnepiller og halvstens
brede, spidse skjoldbuer. Der er små spygatter i
kappernes flige, og i vestkappen spores et tilmuret klokkerebshul. Benyttelsen af piller og skjold-
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buer tyder på, at hvælvet er en eftertanke, hvilket bekræftes i mellemstokværket, der åbenbart
var planlagt med bjælkeloft, som imidlertid snart
blev opgivet til fordel for hvælv. Dette fremgår af
nordvæggen, som står hvidtet op til en afsats i halv
højde og herunder udmærker sig ved fem bjælkehuller (jf. fig. 12), der imidlertid ikke genfin
des i sydvæggen. Endvidere bemærkes, at hvælvets
nordre kappe tildækker den nedre del af en smal
lyssprække. Overribberne af små sten stammer fra
en reparation 1860 (se korsarmens hvælv).

Fig. 11. Sakristiet set fra nordvest (s. 1376). Foto Hugo Johannsen 2010. – Nordwestansicht der Sakristei.
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Fig. 12. Udsnit af nordvæggen i tårnets mellemstokværk (s. 1377). Foto Hugo Johannsen 2010. – Ausschnitt aus der
Nordwand im Zwischenstockwerk des Turmes.

	Adgangen til tårnets øvre stokværk sker fra ski
bets loft gennem en rundbuet dør. Mod mellemstokværket har dørens fals vandret afdækning.
Stablerne er bevaret i den søndre fals, og dørfløjen
er henlagt på hanebåndene i skibet. Mellemstokværket har været belyst gennem tre rundbuede
vinduer, som nu alle er blændede. Bedst bevaret
er det vestre, som endnu stod åbent 1860 (jf. fig.
14), men 1881 blev lukket med røde normalsten
i ydre murflugt.20 Den tilsvarende åbning i nordvæggen er helt udmuret, og den søndre spores
kun svagt.
Klokkestokværkets spidsbuede, falsede glamhuller har undergået en række ændringer, som
slører den oprindelige form, hvorfor de i det ydre
synes at sidde i forskellig højde. Bedst bevaret er
det nordre, som nu er halvt muret op forneden.
Tilsvarende gælder for det østre (hvis bund er
udmuret af hensyn til skibets tagryg) og søndre,
mens vestsidens glamhul er fjernet til fordel for
en højere siddende, kurvehanksbuet åbning. Det

er bemærkelsesværdigt, at glamhullerne mod syd
og mod nord er trukket vestover i forhold til
murfladernes midterakse (jf. fig. 7). Bomhuller til
hængestilladser står endnu synlige udvendig under murkronen og ses tillige indvendig i nordvesthjørnet af klokkestokværket.
Tårnet krones af et markant, opskalket pyramidespir, som står blytækket over en gesims, bestående af kvartstaf mellem lister. Spiret stammer
i sin nuværende form antagelig fra en hovedreparation i 1801, da kirken istandsattes efter års
brøstfældighed (se nedenfor). Lignende pyramidespir fra slutningen af 1700-tallet kendes fra
flere nordvestjyske tårne,21 men reparationen var
formentlig en fornyelse af et ældre †spir, som tidligst nævnes 1623, da der oplagdes bly på spiret.22
Både korets og skibets murkroner er forhøjet
med munkesten, antagelig i forbindelse med den
senmiddelalderlige fornyelse af tagværkerne over
de respektive afsnit (se tagværker og dendrokronologiske undersøgelser).
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Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
De bevarede regnskaber fra slutningen af 1500-tallet til midten af 1600-tallet omtaler for bygningens vedkommende hovedsagelig vedligeholdelsesarbejder på de udvendige mure og tagenes beklædning. Således betaltes en murermester 1608
for at opmure den østre ende på kirken, ‘som var
nedfalden’, formentlig pga. af kvaderbeklædningens udskriden.12 To år senere arbejdede to murere ‘fra øverst til nederst’ på tårnet, som med sin
udsatte position har været noget af et smertensbarn. 1626 repareredes dets vestre side og glamhullerne på den søndre. 1635 indkøbtes i Lemvig
14 egebjælker, noget egetræ og brædder til spiret,
som var forrådnet. 1632 traf man aftale med en
murermester og hans medhjælper om at indsætte
‘huggen sten’, dvs. granitkvadre, i kirkens nordside fra døren og videre mod øst samt opmure et
vindue i sakristiet.
En større istandsættelse 1649-53 koncentreredes
atter om mure og tage samt vinduer (se neden-
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for).12 1649 ommurede Peder og Knud Mickelsen på ny korets østgavl, hvor stenene var faldet
ud, og indlagde (mur)ankre. Året efter fortsatte
murermester Jens Bertelsen fra Ellebæk i Resen
Sogn istandsættelsen, bl.a. af udskredne kvadre på
kirkens sydside fra koret til tårnet, og 1653 reparerede han tårnets søndre side samt vestre hjørne
af koret; hertil indkøbtes 4509 mursten i Lemvig.
Blytækker Jens Hansen havde 1651 fornyet taget
på kirkens nordside, ‘vest for det tidligere tækkearbejde’ samt blyklædningen på spirets østside.
1766 erklærede man kirken for værende i forsvarlig stand, eftersom den året forinden var blevet forbedret på mur og tag.14 Alligevel konstateredes det 1769, at tårnets træværk var meget
brøstfældigt, så man frygtede spirets fald ‘ved en
stærk storm, da vestenvinden har megen slag på
kirken formedelst den slette mark, som er for vesten ad havet til’.
Kirkens tilstand forringedes yderligere i de følgende årtier og nåede ved århundredskiftet et

Fig. 13. Kirken set fra sydøst. Foto o. 1900. KglBibl. – Südostansicht der Kirche.
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Fig. 14. Prospekt af kirken, set fra sydvest med †kirkegårdsportalen og †fattighus vist i forgrunden. Blyantstegning
af Gustav Møller, juli 1860. Lemvig Museum. – Prospekt der Kirche, Südwestansicht mit †Kirchhofsportal und †Armenhaus im Vordergrund.

dramatisk højdepunkt med fygesne i koret (se s.
1385)! 1796 havde tårnet store revner i vestsiden, og et stort stykke murværk var faldet ned
ved en storm. Endnu værre stod det til med ‘begravelsen’, dvs. sakristiet, som ikke havde været
repareret i mands minde og nu næsten var styrtet
sammen og manglede vinduesruder.19 1801 siges
kirken omsider at være blevet istandsat, og året
efter kom turen til sakristiet, hvis vinduer muredes til. 1803 mente synet dog, at det ville være
en forbedring, hvis der blev indsat et vindue og
loftet (d.e. hvælvet) omlagt. 1811 fandtes kirkens
mure og vinduer at være i god stand, ligesom tårnets mur og tømmer.
En hovedistandsættelse 1940-42 (arkitekt Sv. Fritz)
indebar for bygningens vedkommende bl.a. fornyelse af våbenhusdøren og delvis genåbning af
det romanske vindue i skibet. En ny hovedistandsættelse 1979 gennemførtes efter forslag ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted.
Kirkens mure og tagbeklædning repareredes, nyt
varmeanlæg installeredes mv. Senest har kirkens
indre fået en istandsættelse 1984-85 (arkitekt Sv.

Aage Jensen, Lemvig) med restaurering af kalkmalerier, fornyelse af gulve mv.
Gulve. Koret, som er hævet et trin over skibet,
har gule Hasleklinker på fladen med fuge, antagelig lagt 1979. Inden for alterskranken er et tømret
podium, som dækkes af grønt tæppe. I skibet og
korsarmen er der 1984-85 lagt gulve af ludbehandlede brædder, såvel i gangene som i stolene.
Sakristiets bræddegulv dækkes af et blåt tæppe,
og i våbenhuset er der brune Hasleklinker med
fuge (1967).
†Gulve. Den tidligste omtale af kirkens ældre
gulve er fra 1796, da sakristiet beskrives med et
gulv af kamp og mursten.19 1803 omtales gulvet i kirken(?) som af ‘til dels ujævne kampesten’.
Ved kirkens beskrivelse 1862 var situationen
som følger: I koret var der inden for alterskranken et podium af brædder, mens den øvrige del
var belagt med mursten omkring en gravsten.
Sakristiet havde bræddegulv, mens både skib og
korsarm havde murstensgulve, der i skibet (og våbenhuset) vekslede med ‘gamle granitgravsten’.20
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Døre. Hovedindgangen i tårnets vestside er indsat før 1861 (jf. fig. 14), men har fået sin nuværende, fladbuede form ved istandsættelsen 194042. Herudover er kirkens eneste anden indgang
præstedøren i sakristiet, som er indsat før 1798.
†Døre. Af de to oprindelige døre erkendes den
nordre fortsat i det ydre. Den var i brug 1584
og 1632.12 Sporene af den tilsvarende i syd er
forsvundet i forbindelse med kvaderbeklædningens gentagne omsætning. Det var muligvis den
‘søndre kirkedør’, som murermesteren indsatte
1650 i forbindelse med ‘genopførelsen’ af den
‘nedfaldne’ sydmur fra koret til tårnet.12 Korsarmen har haft en formentlig oprindelig dør i
sydgavlen, som senere er blændet og erstattet af
et vindue over en luge.
Vinduer. Kirkens vinduer findes hovedsagelig i
syd og omfatter et i koret, et i korsarmen og to
i skibet. Herudover har skibet to vinduer mod
nord, mens våbenhuset (tårnrummet) belyses gen
nem et stort vindue i vest over døren. Disse vin-
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duer lukkes alle af hvidmalede, sprossedelte trærammer af nyere dato. Derimod lukkes sakristiets
enlige østvindue af et rundbuet, støbejernsstel,
indsat o. 1856.16 Muråbningerne stammer fra
forskellig tid. Ældst er korets vindue, hvis indre
åbning tilmed rummer forskellige levn, idet den
øvre, rundbuede afslutning muligvis repræsenterer det oprindelige, romanske vindue, der før
midten af 1600-tallet (se nedenfor) er forlænget
og gjort bredere. Den udvendige falsede åbning
er rundbuet og opmuret af normalsten, formentlig i 1800-tallets første halvdel. Den indvendige
åbning fremstod indtil restaureringen 1940-42
med ‘plisserede’ vanger, antagelig af stuk.23 Korsarmens og skibets vinduer har rundbuede stik af
normalsten i det ydre og er indvendig rundbuede med smigede vanger – en regulering, som
antagelig er gennemført i 1800-tallets første del.
Tilsvarende gælder for våbenhusets rundbuede
vindue, som udvendig er falset, indvendig smiget.
Over sakristiets vindue ses udvendig et rundbuet

Fig. 15. Prospekt af kirken og †præstegården, set fra syd. Blyantstegning af Gustav Møller, juli 1860. Lemvig Museum. – Prospekt von Kirche und †Pfarrhof, Südansicht.
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stik, som enten er levn af den oprindelige åbning
eller et spejl over denne; den indvendige åbning,
som er fladbuet med smigede vanger, hidrører
antagelig, i lighed med støbejernsrammen, fra
1800-tallet.
†Vinduer. Et af skibets romanske nordvinduer
genåbnedes for den indvendige dels vedkommende i 1940-42, ligesom koret rummer levn af
de romanske vinduer (se ovenfor). Hovedistandsættelsen 1649-53 omfattede også vinduerne, og
1649 forbedrede man korets østre vindue ‘for lysets skyld i altergulvet’, mens blymesteren i Lemvig indsatte nyt glas, tin og bly i ‘det store vindue
på den søndre side af lavkirken’(d.e. koret), som
desuden blev støttet af murankre og stænger.12
Året efter indsatte Børge Sørensen (‘Byrge Sørens’), glarmester i Lemvig, tre nye vinduer med
glas, bly og tin, det ene i korsarmen, de to øvrige
i skibets sydside.
Tagværker. Kor, skib og korsarm har bevaret
middelalderlige tagværker af egetømmer, mens
der i sakristiet og tårnet er nyere tagværker af fyr.
Korets tagværk er på syv fag og har dobbelt lag
hanebånd samt lodrette spærstivere, der er tappet ind i spærene, mens hanebåndene er bladet til
deres østside med trænagler; spærskoene er kæmmet ned over den oprindelige fodrem, og alle led
har i nordsiden en nummerering af udstemmede
firkanter, regnet fra øst mod vest.
Skibets tagværk omfatter 15 fag, og dets konstruktion svarer til korets. I syd ses en nummerering med øksehugne romertal, regnet fra øst mod
vest. Det første er nr. 2, idet et gavlspær har været
det første. Også korsarmens tagværk, hvori en
række spærstivere samt gavlspæret er udskiftet i
fyr, er af lignende konstruktion med bladning på
sydsiden. I vest konstateres en nummerering på
sydsiden, bestående af indstemmede firkantstik,
regnet fra nord mod syd.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der udtaget boreprøver fra spær og spærstivere i tagværkerne over kor, skib og korsarm.24
For skibets vedkommende kan fældningsåret
beregnes til o. 1450, mens det for korets og korsarmens vedkommende fandtes at være henholdsvis o. 1495 og tidsrummet 1486-1501 (jf. kalkmalerier).

Tagbeklædning. Kor, skib og tårnspir står blyklædte, mens sakristiets og korsarmens tag står
hængte med vingetegl.25 Denne fordeling synes
at have gammel hævd. Således nævnes tårnets blyklædning tidligst 1623,12 mens Jens Hansen 1651
lagde nyt og omstøbt bly på kirkens nordre side
samt på spirets østre side. Sakristiets tagsten nævnes 1798,19og korsarmens tegltag 1811.Tegltagene
lukkes ved gavlene af vindskeder, der for korsarmens vedkommende endnu havde sin karakteristiske †brandstang i behold o. 1900 (jf. fig. 14).
Farveholdning. Murenes granitkvadre står blanke,
mens murværket i kirkens taggavle, murkroner,
omkring vinduer og på hjørnerne samt tilbygningerne står hvidkalkede. I det indre er væggene
ligeledes hvidkalkede, mens skibets loft står gråmalet. †Farveholdning. Kalkning af kirken nævnes
tidligst 1622 og for det indres vedkommende
1653.12 1882 ønskedes hvidtningen på kirkens
granitkvadre fjernet og murstensindfatningerne
omkring vinduerne midlertidig overstrøget med
cement.26
Opvarmning og elektricitet. O. 1980 installeredes
der elvarmeanlæg i den eksisterende kaloriferegrav. En †kakkelovn i skibets nordøstre hjørne
opsattes 1890,20 og afløstes senere af en kalorifere
sammesteds. Den kasseredes o. 1967 og erstattedes af oliefyret luftvarmeanlæg med fyrrum i
graverhuset ved østdiget.
	Det pikstensbrolagte fortov omkring kirken er
lagt i forbindelse med hovedistandsættelsen 1979
som afløser for et fortov af cementfliser. 1876 ønskedes brolægning af †fortovet omkring kirken.20
kalkmalerier
I forbindelse med restaureringen 1940-42 påviste
Sv. Fritz kalkmalede dekorationer i korhvælvet
og ved overgangen mellem østkappen og østvæggen. Udsmykningen, der dog i første instans
overkalkedes, blev atter fremdraget af Robert
Smalley ved istandsættelsen 1984-85, tillige med
en bemaling af korsarmens hvælv. En fornyet udbedring af skader på dekorationerne gennemførtes 2002. Den bevarede bemaling omfatter ornamentale hvælvudsmykninger i kor og korsarm,
begge antagelig fra o. 1500 (fig. 16-17). Yngre
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Fig. 16. Kalkmalerier o. 1500, i korhvælvet (s. 1382).Tilskrevet den såkaldte Lemviggruppe. Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Kalkmalereien im Chorgewölbe, um 1500.

overmalinger på hvælvene, nordsiden af triumfvæggen og den øvre del af altervæggen blev dog
atter overmalet eller helt fjernet.
Korhvælvets udsmykning omfatter sparremønstrede dekorationer i rødt (brændt okker) og sort
på alle fire hvælvribber, indrammet af enkelte
eller dobbelte buefriser med prikker. Fra hvælvets toppunkt, som er markeret med en seksoddet stjerne i et cirkelslag, udgår spinkle stængler
med hjerteformede ornamenter og prikker. Kors
armens hvælv har en tilsvarende, om end mere
forenklet udsmykning. Ribbernes sparredekorationer og de flankerende buefriser er udført i
rødt (brændt okker) i nordøst og sydvest, mens
de modstående ribber i sydøst og nordvest har
udsmykning i sort eller gråt.
	De to hvælvudmalinger er beslægtet med tilsvarende i andre af områdets kirker (Nørlem, s.
609; Tørring, s. 680; Harboøre, s. 1271; samt Ferring og Dybe) og vidner om tilstedeværelsen af

et lokalt fællesskab (‘Lemviggruppen’), dog med
indbyrdes forskelligheder, hvilket tyder på, at mere end et enkelt værksted har været i aktivitet.27
†Kalkmalerier. 1) Romansk(?) udmaling, påvist
på det 1940 genåbnede vindue i skibets nordside. I vinduets øvre smig sås i rødt en halvcirkulær ramme (en glorie?) omkring et motiv (en
krone?), muligvis fragment af en helgenfigur. 2)
O. 1500(?). En dekoration med spidse blade på
østsiden af korbuens nordre del, påvist 1984, blev
atter tildækket. 3) Fragmenter af eftermiddelalderlige bemalinger, dels en tæppelignende udsmykning i rød oxydfarve på korets østvæg (vel
et skyggemaleri bag altertavlen, fjernet 1876),20
dels på ribberne i de nævnte hvælv, påvistes 1984,
men overkalkedes atter. 4) På undersiden af korbuen og arkaden mod korsarmen er o. 1900
malet rosetter i cirkelmedaljoner. Endvidere indskriften »Ære være Gud i det Højeste« i fraktur
på korbuens vestside.
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Fig. 17. Indre af korsarm set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres des Kreuzarms gegen Süden.
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INVENTAR
Oversigt. Kirken rummer flere genstande fra middelalderen. Af det ældste inventar, der vel er samtidig med
kirkens opførelse, er bevaret to genstande af granit,
alterbordet med udhugget (†)helgengrav (nu sekundært indsat i korsarmens østmur) fra den oprindelige
bordplade og den romanske døbefont, som tilhører
områdets vanlige bægerbladstype. Bemærkelsesværdig
er også korbuekrucifikset, der trods sin fragmentariske
bevaringstilstand repræsenterer et interessant eksempel på en lokal, om end forsinket, overgangsform fra
o. 1300 mellem senromansk og unggotisk stil. Fra den
senmiddelalderlige altertavle (eller en sidealtertavle)
hidrører endelig en figurgruppe, der har udgjort venstre del af en fremstilling med Den hellige Familie.
Tidsrymmet efter reformationens trosskifte manifesterer sig tidligst i klokken fra 1549, et arbejde af Rasmus Lausen, aktiv både i Nord- og Midtjylland. 159598 fik kirken en altertavle udført af en snedker i Ringkøbing og beslægtet med eksempler både i denne bys
kirke samt i No, Brejning og Hanning. Prædikestolen
er en halv snes år yngre og kan tilskrives den i området
særdeles aktive Lemvigmester, Kristen Spend. Fra denne tid stammer antagelig også alterstagerne, der 1642
suppleredes med endnu et sæt (heraf mangler dog den
ene stage), sandsynligvis skænket af kirkeværgen Jens
Sørensen i Påkjær og hans hustru. Kirkens altersølv, der
anskaffedes 1608, fremtræder dog i en skikkelse væsentligt, som er præget af senere ændringer eller omstøbninger (1651 og 1835). Fra 1700-tallet, da kirken
tilhørte baroniet Rysensteen, hidrører en usædvanlig
fundatstavle fra 1728 med oplysninger om en gave fra
sognepræsten og hans hustru, provst Niels Pedersen
Bie og Maren Lauridtsdatter Brandstrup, til finansiering af skoleholderens løn. Fra tiden, vel omkring århundredets midte, stammer også kobberdåbsfadet (med
tilhørende låg), en pengekiste og en *klingpung.
Fra renoveringen af kirken 1845 hidrører (†)altermalerier, formentlig udført af malermester J. B. Gjørup,
Lemvig med de for maleren så karakteristiske motiver,
Kristus ved nadverbordet efter Leonardo da Vinci og
Kristi Dåb. Alterskranken er fra 1878, mens præstestolen i nyrenæssance anskaffedes 1885. En fornyelse af altertavlen, herunder en udskiftning af stor- og topfeltets
malerier med nye billeder af Anker Lund (1899), gennemførtes i årene o. 1900. Ændringer fra 1900-tallets
første del, navnlig fra renoveringen 1940-42, præger
altertavlen (malerier i sidefelterne af Kristen Bjerre,
1942), prædikestolen og stolestaderne, sidstnævnte forsynet med nyskårne gavle. En generøs gave fra 1964,
skænket af et medlem af menigheden, omfatter nyt altersølv, oblatæske, dåbsfad og -kande, alt udført af Bent
Exner. Kirkens orgel er fra 1972.
Farvesætning og istandsættelser. Indretningen fremtræder i dag i en skikkelse, der er resultatet af en istand-
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sættelse gennemført 1984-85. Farveholdningen på
inventarets hovedstykker, altertavle, prædikestol og
stolestader fastlagdes dog i store træk allerede 194042 i forbindelse med en gennemgribende restaurering,
hvorunder den ældre, mørke egetræsstaffering erstattedes af lysere farvetoner.
Kirkens regnskabsbøger, der dækker tidsrummet
1584-1653, er som sædvanligt rige på oplysninger om
både nyanskaffelser og istandsættelser i denne periode,
hvorimod der frem til midten af 1700-tallet kun er
sparsomme efterretninger. En statusberetning fra 1766
om kirkens inventar var nogenlunde tilfredsstillende,
idet der dog påpegedes mangler ved både altertavle,
kirkens tekstiler, prædikestolen og nogle af kirkens stole.14 O. 1785 gennemførtes en hovedistandsættelse, hvis
enkeltheder ikke er nærmere oplyst; tilstanden betegnedes dog som acceptabel 1791.19 Siden accelererede
forfaldet støt og roligt. 1798 klagede sognepræsten, Peter Friis, ligefrem over, at det var ham umuligt at uddele sakramentet, »uden at Brødene blæser bort, ikke
at tale om den Trækvind, man er udsat for, hvorved
Helbredet meget lider, da jeg ofte hellere vilde staae
midt ude på Kirkegaarden end for Alteret.« I synet det
følgende år konstateredes det, at kirkegængerne i den
forgangne vinter ‘var gået i sne til knæene inde i kirken(!)’, mens præsten under gudstjenesten bestandig
risikerede ‘at blive jaget bort fra altret af kreaturer, efter
at ‘begravelsen nord for alteret (dvs. sakristiet) var omtrent faldet sammen’. Først 1801 synes nogle af manglerne dog afhjulpet, bortset fra kirkens tekstiler, der
endnu kaldtes ‘næsten ubrugelige’.19 Ved sognemændenes overtagelse 1809 var det indvendige stadig ikke
fuldstændig istandsat, idet man ‘ventede på mindre
dyre tider.’ En mere gennemgribende renovering og
bemaling af inventaret gennemførtes omsider i løbet
af 1840’erne.16 En istandsættelse af altertavlen og prædikestolen udførtes o. 1900 under opsyn af J. MagnusPetersen og Niels Termansen, Nationalmuseet.

Fig. 18. Relikviegemme, udhugget i kvader fra alterbordet, udflyttet til korsarmens østside (s. 1386). Foto
Hugo Johannsen 2010. – Reliquienversteck, als Quader
aus dem Altartisch herausgehauen, an die Ostseite des Kreuzarms versetzt.
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Fig. 19. Altertavle, 1595-98, med malerier af Anker Lund, 1899, og Kristen Bjerre, 1942 (s. 1387). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Altarbild, 1595-98, mit Gemälden von Anker Lund, 1899, und Kristen Bjerre, 1942.

Alterbord, middelalderligt, af granit, foroven med
skråkantsprofil, 158×118 cm, 104 cm højt. Bordet, der er muret op mod østvæggen, har nyere
bordplade af fyr. Et fragment af den oprindelige
†bordplade af gråflammet granit med udhugget
relikviegemme eller helgengrav (fig. 18) er indmuret udvendigt i korsarmens østmur. Fragmentet,
der måler ca. 30×42 cm, har fordybning i to af-

sæt, yderst 11×16 cm, 3,5 cm dybt og inderst
5×6 cm, 4 cm dybt. Panelværk, ligeledes af fyr og
uden staffering, har glatte fyldinger og profilerede fodlister, der muligvis kan omfatte enkelte
ældre dele, dog næppe af †alterbordspaneler,
udført 1611;12 alterbordsforhæng af gråblåt fløjl og
dug, 1994, af lærred med korsmønstret kniplings
kant.28
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Fig. 20.Topstykke af altertavle, 1595-98, med nyere †maleri i gavltrekant samt topfelt,
udført af Anker Lund 1899 (s. 1388). Foto Robert Smalley 1984. – Oberstes Stück von
Altarbild, 1595-98, mit teilweise †Gemälde.

†Alterklæder. Tidligst nævnt 1591 i forbindelse
med en reparation.12 1613 købtes lærred til et nyt
klæde, der atter fornyedes 1632. Klædet betegnedes 1766-69 som ‘meget mådeligt og gammelt’,
ja, i sidstnævnte år endda ‘ganske fordærvet og
opslidt’.14 1791 var tilstanden nogenlunde, men
1796 atter ringe,19 et stadig tilbagevendende problem i de følgende årtier. 1842 anbefaledes anskaffelsen af et nyt klæde af rødt tekstil, silke, fløjl
eller klæde.16 Et klæde af silkefløjl med kors og
kanter af guldgaloner fandtes 1862, men blev fornyet 1876, opfarvet og renset 1894 samt fornyet
1913.20 Et af de to sidstnævnte ses antagelig fig.
51.
Altertavle (fig. 19-20), 1595-98, udført af en
snedker i Ringkøbing,12 med malerier i stor- og
topstykke, henholdsvis af Anker Lund (1899) og
af Kristen Bjerre (1942). Flere dekorative enkeltheder, bl.a. storvingerne, er sekundært fornyede.
Farvemæssigt fremtræder tavlen i en skikkelse
fastlagt i forbindelse med istandsættelsen 1940-42.

	Altertavlen, der er arkitektonisk opbygget, har
stor- og topstykke med sidevinger, smykket med
rulleværkskartoucher, rosetter og frugtophæng.
Felterne i det tredelte storstykke flankeres af
glatte toskanske søjler med slyngbånd under kapitælet; tilsvarende ses i det lavere topstykke. De
enkelte felter indrammes af tandsnitslister. Postamentet, der ligeledes er tredelt, har fyldingsfremspring under søjlerne, svarende til kronfrisen, og hængekugler under hjørnerne. Yderst på
frisen står kuglespir, der gentages i topstykkets
gavl, mens topstykkets hjørneprydelser udgøres
af pyramidespir. Som påvist i forbindelse med
nyere istandsættelser, senest 1984-85, er dog kun
få arkitektoniske led oprindelige, således dele af
søjlerne og enkelte lister på storgesimsen og i
topstykket.
Altermalerier. Storfeltet, udført 1899 af Anker
Lund, viser Vandringen til Emmaus, 73×67 cm
(lysmål), olie på lærred; signatur og datering ses
forneden th. (»Anker Lund 1899«). Den hvid-
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Fig. 21. *Sidevinge fra altertavle, 1595-98 (s. 1390).
Lemvig Museum. Foto Hemming Klokker 2010. –
*Seitenflügel von Altarbild, 1595-98.

klædte Kristus med nøgne fødder flankeres af de
to apostle, henholdsvis med grønlig kjortel og
rød kappe tv. og brun kjortel og blå kappe th.
Begge fatter om vandringsstave og bærer sandaler
på fødderne. Baggrundens landskab har sydlandsk
præg med agavelignende vækster. Sidefelternes
malerier, udført 1942 af Kristen Bjerre, gengiver
apostelfyrsterne Peter (tv.) og Paulus (th.), 73×30
cm, olie på træ; signatur og datering (»KB 42«) i
nedre højre hjørne. Begge figurer er iklædt hvide
dragter med nøgne fødder og står foran en neutral brunlig baggrund; figurerne er beslægtede,
men dog langt fra identiske, med kunstnerens

50 år ældre udsmykning i Flynder Kirke (s. 913).
Topfeltet, ligeledes udført 1899 af Anker Lund,
gengiver Jesus, der velsigner de små børn, ca. 63×67
cm, olie på lærred; signatur og datering i nedre
højre hjørne. Den siddende Frelser, iklædt rød
kjortel med blå kappe, henvender sig til to stående børn, der er iført henholdsvis gul og grøn
kjortel. Gruppen er placereret foran en ruineret
bygning med udblik til et landskab. Topgavlen
viser et Jesumonogram i gullighvide versaler på
grønt, udført 1984-85.
(†)Altermalerier. 1) Storfeltets tidligere udsmykning, udført 1845, sandsynligvis af J. B. Gjørup,
olie på træ, 73×48,5 cm, viser den højre del af
Kristus ved nadverbordet, kopieret efter Leonardo
da Vincis velkendte nadverbillede (jf. s. 1349).
Det fragmentarisk bevarede maleri omfatter to af
formentlig oprindelig tre brædder; ophængt på
korsarmens vestvæg. 2) Topfeltet, 1845, formentlig ligeledes af J. B. Gjørup (jf. nedenfor), olie på
træ, ca. 50×26 cm, har antagelig vist Kristi Dåb
(jf. s. 1349). Heraf er bevaret feltets henholdsvis
højre og venstre side med et landskab, idet hovedmotivet er skåret ud. En fuldstændig version
af motivet ses endnu i Ramme Kirke (Vandfuld
Hrd.). På sakristiets vestvæg.
†Altermalerier. 1-2). Sidefelterne, udført 1845,
sandsynligvis af J. B. Gjørup, jf. nedenfor, viste de
stående apostle Paulus og Johannes, malet monokromt i bruntoner efter Thorvaldsens statuer i
Vor Frue Kirke, København (jf. bl.a. s. 1349). På
nordre og søndre sidefelt. Erstattet 1899 af indskrifter i gylden fraktur på sort med skriftsteder,
tilpasset efter storfeltets motiv, henholdsvis: »Jesus
lever« (Luk. 24,23) og »Bliv hos os« (Luk. 24,29).
3) Jesumonogram i gyldent på sort grund, udført
1899 i topgavl. Erstattet i forbindelse med Kristen
Bjerres nystaffering 1942 af 4), et usædvanligt, realistisk Gudsøje (fig. 20), der dog blev overmalet i
forbindelse med restaureringen 1984-85.20
Tavlens arkitektoniske rammeværk er stafferet i
en broget farveskala med marmorering i rødt og
grønt på søjler og de vigtigere bærende led; hertil
kommer grågrønt i forskellige nuancer, teglrødt,
lyse- og mørkeblåt samt gulligt. På postament og
frise er skriftsteder i gule versaler, henholdsvis fra
Mark. 13,31 og 2 Tim. 2,8.
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med bestillingen hos snedkeren i Ringkøbing og
for hans umage som budbringer; endvidere for
vognleje, bropenge over »skierum bro« (dvs. ved
Skærum Mølle, Ulfborg Sogn) og selve opsætningen 1598. 1649 nedtog snedkeren altertavlen, samlede den og genopsatte den på ny, vel i
forbindelse med en større istandsættelse i koret
(s. 1379). 1766-69 anførtes behov for reparation af den delvis brøstfældige tavle,14 der siden,
1791/96, betegnedes som værende i ‘nogenlunde
stand’.30 Forfaldet accelererede imidlertid i løbet af de følgende årtier, og først o. 1833 synes
foretaget en (foreløbig) opmaling, der dog ikke
omfattede indskrifterne.31 En fuldstændig nystaffering, sandsynligvis ved J. B. Gjørup, Lemvig,
gennemførtes 1845.16 1874 blev sidevingerne
befæstet. 1876 egemaledes tavlen og forsynedes
Fig. 22. Fragmenter af (†)maleri i topfeltet, 1845, formentlig oprindelig med en fremstilling af Kristi Dåb
og udført af J. B. Gjørup, Lemvig (s. 1388). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Fragmente von (†)Gemälde, 1845, vermutlich ursprünglich mit einer Darstellung der Taufe Christi.

I opbygningen med tredelt storstykke, topstykke, sidevingernes ornamentik og diverse andre
detaljer følges en række samtidige paralleller, til
dels præget af indflydelse fra Mikkel van Groningens værksted (jf. altertavlerne i Ringkøbing
(1592-96, indtil 1996 genanvendt i No Kirke
(Hind Hrd.), dog uden storstykkets sidefelter, jf. s.
94; Brejning og Hanning kirker (Bølling Hrd.)).
De to sidstnævnte har bevaret den oprindelige
opbygning, ganske svarende til Hygumtavlen,
omend med volutbøjler på topgavlen og Jesumonogrammer (Brejning) eller englehoveder på
sidevingerne (Hanning). De nævnte pryddetaljer
kan også oprindelig have været vist i Hygum.
	Altertavlens tilblivelse er fyldigt belyst i de
samtidige kirkeregnskaber. Fra 1595 indkøbtes
træ (egevognskud) til en ny altertavle, idet man
dog også genanvendte ældre materiale fra gamle
tavler, dvs. højaltertavlen og måske tillige en sidealtertavle (»ther till thage di gamble taffler at
lade giøre thend aff«).12 Arbejdet, der fuldførtes i
Ringkøbing, beløb sig til i alt 63 daler, herunder
bl.a. for udlæg til en vis Hannibal29 i forbindelse
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Fig. 23. Fragmenter af (†)maleri i storfeltet af Kristus
ved nadverbordet, 1845, formentlig udført af J. B. Gjørup, Lemvig (s. 1388). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Fragmente von (†)Gemälde von Christus am Altar, 1845.

88

1390

Vandfuld herred

Fig. 24. Altertavle, 1595-98. 1:50.Tegning af J. MagnusPetersen 1897 (s. 1390). – Altartafel 1595-98. Zeichnung
von J. Magnus-Petersen.

desuden med ‘lidt’ forgyldning.20 Under opsyn
af J. Magnus-Petersen 1897-99 (jf. fig. 24) blev
stafferingen renoveret, idet stor- og topstykkets malerier fornyedes; dog måtte en planlagt
fuldstændig afrensning af en ‘vansirende’ oliefarve (vel fra istandsættelsen 1845) erstattes af en
mørkebrun dækkende bemaling med forgyldning, hvilket camouflerede anvendelsen af flere
forskellige træsorter, bl.a. ask og el, foruden eg,
fra senere istandsættelser. Ved en nyundersøgelse
1940 af Einar V. Jensen konstateredes fragmenter, dog yderst sparsomme, af en ældre (muligvis oprindelig) bemaling på kridtgrund, ligesom
snedkerarbejdets mangelfulde tilstand bekræftedes. Man valgte derfor at foretage en omfattende
renovering 1940-42, til dels med fornyelse af de
udskårne dele og en bemaling, der havde karakter af en total nyopmaling. I forbindelse hermed
blev bl.a. storvingerne helt nyskårne. Et forarbejde til den højre vinge findes på kirkens loft. De
ældre *(†)storvinger findes henholdsvis i Lemvig
Museum (fig. 21, inv.nr. 1802, venstre vinge) og
i Den Gamle By i Århus (inv.nr. 262:49, højre
vinge). I sidstnævnte museum findes også enkelte
fragmenter af *profillister (inv.nr. 446 A-B:51 og
877:52). †Støttesøjler, vel sekundære, under sidevingerne fjernedes 1940-42. 1984-85 blev dele

af yngre tilsætninger af eg udskiftet på grund af
insektangreb, mens stafferingen rensedes, og topfeltets udsmykning ændredes.
†Altertavle, middelalderlig, ifølge kirkeregnskaberne genanvendt 1595-98 i den nuværende tav
le, jf. ovenfor. På grund af dennes talrige ændringer, hvorunder hovedparten af de oprindelige
dele blev udskiftet, lader ældre fragmenter sig dog
ikke nærmere påvise. I denne eller den nedenfor
omtalte tavle kan være indgået de endnu bevarede altertavlefigurer (s.d.).
†Sidealtertavle, middelalderlig, muligvis genbrugt
1595-98 i den nuværende tavle, jf. s. 1389 og
ovenfor.
Altertavlefigurer (fig. 25), 1500-tallets første fjerdedel. Fra den forsvundne høj- eller sidealtertavle stammer antagelig en figurgruppe, omfattende
i alt syv personer, tre voksne og fire børn, de
sidstnævnte dog kun delvis bevaret. Gruppen har
udgjort venstre del af en fremstilling af Den hellige Familie.32 Figurerne er skåret i en enkelt blok,
ca. 85×36×15 cm, med udhuling på bagsiden; i
højre side og i fodstykket ses dyvelhuller fra fæstnelsen til den større helhed. Centralt i gruppen
troner en kvinde på et lavt sæde; hun er iklædt
en folderig klædning og bærer på hovedet en turban, hvis nedhængende stof er draperet hen over
skuldrene. På venstre knæ støtter hun et mindre
barn i fodlang kjortel. Tre andre børn grupperer
sig omkring hende; th. rider en dreng med opkiltret kjortel på en kæphest, mens et andet barn
overfor tv. leger med en gryde med ben; bagved
ses endnu et stående barn.33 Bag kvinden står to
mænd, tv. en turbanbærende, langskægget mand
i folderig klædning, opslidset ved låret og samlet
om livet med et bælte, hvorunder stramtsiddende
hoser, mens en barhovedet mand med kortere
skæg og knælang kjortel, ligeledes med bælte om
livet, th. støtter sig til en balustrade; denne kan
havde udgjort sidevangen af et tronsæde, hvorpå
kompositionens forsvundne hovedgruppe med
Anna Selvtredje kan have været placeret. Motivet,
der hyppigt anvendtes i senmiddelalderen, viste i
sin udfoldede version Annas familie fra hendes
tre ægteskaber, omfattende de tre ægtemænd og
tre døtre, alle vist med deres respektive gemaler
og børn. Den bevarede gruppe gengiver antage-
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Fig. 25. Figurgruppe, 1500-tallets første fjerdedel, fra †altertavle (s. 1390). Gruppen
har udgjort venstre side af en fremstilling af Den hellige Familie. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Figurengruppe von †Altarbild, erste Hälfte des 16. Jahrhunderts. Die Gruppe
bildete die linke Seite einer Darstellung der Heiligen Sippe.

lig Maria Kleofas, Annas datter af andet ægteskab,
med sine fire børn (Jakob den Yngre, Josef Justus
(Barnabas), Judas Taddæus og Simon Zelotes),
mens den ene af de to mænd bagved vel er Alfæus, Maria Kleofas ægtemand. Den forsvundne
pendant til hele gruppen kunne have gengivet
halvsøsteren Maria Salome med dennes børn og
gemal.34 Enkelte farvespor på kridtgrund, hvoraf

endnu enkelte rester kan anes, registreredes 1912
(Chr. Axel Jensen), omfattende guld på rødbrun
bolusgrund, rødt, blåt, grøngråt og mørkebrunt.
	Gruppen, der 1880 fandtes på kirkens loft (Løffler 1880), rensedes, ferniseredes og voksbehandledes 1912 samt forsynedes med en sekundær
konsol. Tidligere i sakristiet;20 i dag i en blændet
vinduesniche på skibets nordvæg.
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Fig. 26. Altersæt nr. 1, anskaffet 1608, men præget af senere omstøbninger, bl.a. 1651
og 1835 (s. 1392). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altargeräte Nr. 1, 1608 erworben,
später umgegossen, u.a. 1651 und 1835.

Altersølvet omfatter to sæt, henholdsvis fra
1600- tallet med flere ændringer og fra 1964. 1)
(Fig. 26), anskaffet 1608,12 men væsentligt ændret i forbindelse med senere istandsættelser eller omstøbninger, bl.a. dokumenteret 1651 og
1835.31 Kalken, 19 cm høj, har en sekstunget fod
med buklede led; ved overgangen til skaftet er et
glat led med nedadvendte buetunger. Skaftet har
mellem profilled en særegen pæreformet knop,
smykket med kartouchedekorationer, diademhoveder og frugtklaser. Denne kunne være oprindelig, mens foden og bægeret er yngre, sidstnævnte
eller måske begge dele hidrørende fra istandsættelsen 1835, da bægeret også forgyldtes indvendigt. Disken, 12,5 cm i tværmål, har cirkelkors
på fanen. Under fane er stempel for Viborgguldsmeden Peder Rasmussen (Bøje nr. 5443), sandsynligvis hidrørende fra den omtalte omstøbning
1651, idet guldsmeden dog tidligere først har været dokumenteret fra 1663. 1617 indkøbtes lærred til et †kalkklæde.12 2) (Fig. 27), 1964, udført
af Bent Exner som en gave fra Asta Vestergaard.35
Sættet omfatter foruden kalk og disk en oblatæske samt alter- og dåbskander (s.d.), alle smykket

med en ensartet punsling af overfladerne. Kalk,
17 cm høj, med fod af cirkulær plan, knop med
indsatte gule citriner og enkelt, glat bæger. Under fod med indgraverede versaler: »Til minde
om Peder Vestergaard givet af fru Asta Vestergaard
til Hygum Kirke 1964«. Endvidere mestermærke
for Bent Exner og lødighedsmærke for sterlingsølv. Disk, 14,6 cm i tværmål. I bunden er citrin
i cirkulær indfatning. Under bund stempler som
kalk.
Oblatæsker. 1) Antagelig identisk med den 1883
anskaffede,20 af porcelæn, 8,5 cm høj, tværmål 14
cm. Sort med guldkors- og kanter. Under bund
mærke for Bing & Grøndahl. 2) (Jf. fig. 27), 1964,
udført af Bent Exner; af sølv, jf. altersæt nr. 2 og
alterkande nr. 2; 6 cm høj og 10 cm i tværmål.
Under bund stempler som de ovennævnte genstande samt året 1964.
Alterkander. 1) 1903,20 af porcelæn, 28 cm høj;
sort med dekoration i guld. Indvendig hvid. Under bund mærke for Bing & Grøndahl. 2) (Jf. fig.
27), 1964, udført af Bent Exner; 24,5 cm høj.
Kegleformet korpus og kugleprydet låg. Under
bund stempler som altersæt nr. 2 og oblatæske
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nr. 2. †Alterkander. 1598 indkøbtes ‘en skøn stor
tinflaske’, vel til altervinen.12 1862 er omtalt en
kande af porcelæn.20
Sygesæt, se under Hove Kirke for en beskrivelse
af den fælles beholdning for Tørring (jf. s. 687),
Hygum og Hove.
Skål, 1907,20 9,5 cm høj, tværmål. Hvid med
dekoration i guld. Under bund mærke for Bing
& Grøndahl.
Alterstager. 1) (Fig. 28), muligvis identisk med
de stager, der anskaffedes 1595.12 De 50 cm høje
stager har stærkt profileret fod, balusterformet
skaft med pæreformet led over et kugledannet;
lav, profileret lyseskål. 2) (Fig. 29), 1642 ifølge
indskrift, 44 cm høj. Stagen, hvis pendant allerede
manglede 1862,20 har højt, profileret fodled, skaft
i tre afsæt med kugle mellem to pæreformede
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led og flad lyseskål. På lyseskålens nedre led læses giverindskrift i fordybede versaler: »ISSP AID
1642«. Antagelig refererer førstnævnte initialer til
den daværende kirkeværge »Iørgen Söffrensen
Paagkier« (Jørgen Sørensen Påkær);12 hustruens
navn kendes dog ikke. †Alterstager (jf. fig. 51), o.
1900, af træ med stofbeklædning. Anvendt ved
begravelser til fæstnelse af lyse- eller begravelsesskjolde.
†Syvstage (jf. fig. 51). Om anskaffelsestidspunktet og den senere kassation vides intet nærmere.
†Alterbøger. En ny bibel anskaffedes 1603,36
mens en alterbog blev erhvervet 1649.12 1791/96
omtaltes alterbogen som meget ringe, og den
manglede endda talrige blade sidstnævnte år.30
Alterskranke, 1878, svarende til skranken i Vandborg Kirke,20 af halvcirkulær form med spinkle

Fig. 27. Altersæt nr. 2 og dåbstilbehør nr. 2, udført 1964 af Bent Exner. Fra venstre mod højre ses alterkalk (s. 1392),
disk (s. 1392), oblatæske nr. 2 (s. 1392), alterkande nr. 2 (s. 1392) og dåbskande nr. 2 (s. 1394), alt placeret foran
dåbsfad nr. 2 (s. 1395). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Silberne Altargeräte Nr. 2 und Taufzubehör Nr. 2, 1964 von Bent
Exner angefertigt.Von links nach rechts: Abendmahlskelch, Patene, Oblatendose Nr. 2, Altarkanne Nr. 2 und Taufkanne Nr. 2,
alles vor Taufschale Nr. 2 platziert.
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Fig. 28. Alterstager nr. 1, muligvis identisk med det sæt,
der anskaffedes 1595 (s. 1392). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Altarleuchter Nr. 1, möglicherweise mit dem Set
identisch, das 1595 angeschafft wurde.

regnedes for fløjl og syløn til en messehagel.
Hagelen underforedes 1632 med blåt lærred,
men afhændedes 1638.12 1766 karakteriseredes
messehagelen som falmet, men dog hel.14 1791
og 1796 var den dog i nogenlunde stand.30 Siden 1804 betegnedes den som ubrugelig, og
1810 var den udgået.19 1862 er nævnt en hagel
af rødt silkefløjl med guldgaloner, svarende til
beklædningen af altertavlen, prædikestolen og
bedeskamlen (s.d.).20
Døbefont (fig. 32), romansk, af granit, 98 cm
høj. Fonten, der svarer til områdets velkendte
bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 156 ff.,
407) har fod af grålig sten, formet som en søjlebase med hjørneknopper og kraftig vulst ved
overgangen til det korte skaft. Kummen, der har
tværmålet 70,5 cm, er af en mere rødlig granit
og har attisk profil ved mundingsranden, dog
med platte i stedet for den øvre rundstav. Fodens
ene hjørneknop er afslået ligesom partier af vulsten. Rester af en hvidlig staffering anes både på
fod og kumme, sandsynligvis rester af en bemaling fra 1845,16 som dog beordredes fuldstændig

balustre, smykket med skaftringe. Grå staffering
med rødbrun håndliste; læderpolstret knæfald,
svarende til den nyere knæleskammel. Skranken,
der oprindelig var egetræsmalet med håndlisten
stafferet som nøddemahogni, blev 1984-85 forkortet og åbningerne i nord og syd elimineret.28
†Alterskranke. 1791/96 omtaltes ‘gitterværket og
knæfaldet for alteret’ som værende i nogenlunde
stand.30 1845 opmaledes skranken.16 1605 betaltes for ‘hugenbord’ (vel tilhuggede planker) til
‘knæskamler’, dvs. †knæleskamler, anvendt enten
ved alteret eller i skriftestolen.12
Messehagler. Kirken har tre moderne messehagler, hvoraf nr. 1 og 3 er mærket: »Dansk Paramenthandel«. 1) 1991,28 af lilla silke med gaffelkors i guldgaloner på ryg og forside. 2) Af grøn,
mønstervævet brokade. Rygkors af guldgaloner
med applikeret Kristusmonogram i cirkelmedaljon; på brystet lodrette baner af tilsvarende
galoner. 3) Af rød, mønstervævet silkebrokade;
på ryggen applikeret kors i grønt med sekstakket stjerne i stråleglorie; på bryst smalle grønne
bånd med guldlidser. †Messehagler. 1603-04 af-

Fig. 29. Alterstage nr. 2, skænket 1642, antagelig af kirkeværge Jørgen Sørensen Påkær og hustru (s. 1392).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarleuchter Nr. 2,
1642 geschenkt, vermutlich von dem Förster Jørgen Sørensen
Påkær und seiner Frau.
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Fig. 30-31. 30. Dåbskande nr. 1, 1862 (s. 1395). 31. Dåbsfad nr. 1, o. 1700 (s. 1395). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– 30.Taufkanne Nr. 1, 1862. 31.Taufschale Nr. 1, um 1700.

afrenset 1884.20 Fonten, der i dag står i skibets
nordøsthjørne, var tidligere placeret ved korbuens nordvange, jf. fig. 38.
†Fontelåg, anskaffet 1599.12 Måske identisk med
det endnu 1862 omtalte ‘hængende låg’, dvs. beregnet til ophængning.20
Dåbsfade. 1) (Fig. 31), o. 1700, af kobber, antagelig identisk med kobberbækken, tidligst omtalt
1796.19 50 cm i tværmål. Fadet, der har reliefbort
med dobbelttunger mellem spidser og cirkler og
dekoration af ovaler og cirkler i bund og på sider,
har et tilhørende nyere låg med kugleknop. 2) (Jf.
fig. 27), 1964, udført af Bent Exner; af sølv med
lueforgyldning af detaljer, tværmål 41,5 cm. Fanen er smykket med en række halvkugleformede
fordybninger »som små sole«,37 mens bunden har
udsparede rektangulære felter. Under bund er giverindskrift som på alterkalken.
Dåbskander. 1) 1862,16 af tin med nyere kobberovertræk og knop af ben, 32 cm høj. 2) (Jf.
fig. 27), 1964, 21,5 cm høj. Udformet som alterkande nr. 2, dog med lueforgyldning af lågets
kugleknop. Under bund stempler som altersæt nr.
2, oblatæske nr. 2 og alterkande nr. 2.

Fig. 32. Romansk døbefont (s. 1394). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken.
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Fig. 33a-b. Korbuekrucifiks, o. 1300 (s. 1397). a.Vist i profil. b.Vist forfra. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chorbogenkruzifix, um 1300. a. Im Profil. b.Von vorn.
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Fig. 34. Indre set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Südosten.

Korbuekrucifiks (fig. 33a-b), o. 1300, nu uden arme og kors, tildels udført i forsinkede romanske
stilformer. Kristusfiguren, nu 114 cm høj, hænger lodret med kun svagt hældende hoved, højre
ben er bøjet og drejet udad, dets fod lagt over
den venstre, som vistnok hviler på stumpen af en
fodstøtte (suppedaneum). Af en kongekrone, der
er skåret i ét med hovedet, er bevaret selve kroneringen med indskæringer for fem blade. Det
bølgende hår dækker ørerne, og ansigtet er ret
bredt (fig. 33b). Øjnene er svagt hvælvede, den
lille næse formet som en tresidet pyramide, munden er lige og fuldskægget på romansk vis markeret som en skarp hagekant fra øre til øre.
Kroppen er summarisk modelleret med fladt
bryst, grove ribben og en lille fyldig mave (sidesåret savnes). Lændeklædet, der har vulst med
et lille buet overhæng, når højre knæ og dækker det venstre. Om højre lår ligger stoffet glat,
mens der over det venstre findes flade, stiliserede
skålfolder, ved siderne kraftige rørfolder, der for-
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enes i et (delvis afbrudt) ‘baghæng’ bag knæene.
De kraftige underben har stærkt markeret skinnebensgrat, i venstre ben er der bagfra indslåede
dyvler (muligvis til stabilisering), og begge forfødder er afbrudt. Mens højre fods inderside er
drejet frem, har venstre fod snarest været udstrakt,
men stumpen ender nu i en lille klump, der formentlig er resten af en fodstøtte.
	Armene har været udført i ét stykke og indfældet i en fals i nakken (seks dyvler ses). I issen ses
en tilpløkket nedboring, og en tilsvarende findes
på undersiden af det formodede fodstykke, måske
som vidnesbyrd om figurens fæstnelse i en værkbænk. Bagsidens dybe udhuling (med gennemskæring) har glat bund og rette sider; hult værktøj
ses ikke anvendt.
Træet står blottet med rester af middelalderlig bemaling (næppe oprindelig) på kridtgrund.
Hudfarven har været lys, håret gråsort, på lændeklædet findes olieforgyldning og på dets for et ret
anseligt parti blåt (azurit).
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Som helhed fremstår Kristusfiguren unggotisk
med stiltræk fra første del af 1200-tallet. Denne
stilfase kender også til den lidt aparte fodstilling.
Skål- og rørfolderne viser imidlertid, at billedskæreren har haft kendskab til den nye højgotiske stil, der kom til Danmark i anden halvdel af
1200-tallet. En tilsvarende stilforsinkelse ses ved
en krucifiksfigur i Nørre Nissum Kirke (s. 657) og
den udskårne alterbordsforside i Borbjerg Kirke
(Hjerm Hrd.).
Figuren, der 1880 fandtes på kirkens loft (Løffler
1880), registreredes 1909 i sakristiet.38 I forbindelse med en undersøgelse 1912 ved Chr. Axel
Jensen blev figuren renset, ferniseret og voksbehandlet samt forsynet med messingskruer og kobbertråd til ophængning. Placeringen i sakristiet
nævnes endnu 1940, da Einar V. Jensen nyistandsatte den. Siden ophængt på østvæggen i sydkapellet.
Prædikestol (fig. 35), 1605-06,12 antagelig udført
af Kristen Spend i Lemvig. Stolen, der udelukkende omfatter den oprindelige kurv, er i sin
nuværende skikkelse i høj grad præget af senere
istandsættelser, ikke mindst af hovedrestaureringen 1940-42, da panelfelternes malerier fornyedes.
Prædikestolen har den for snedkeren karakteristiske karnapform med tresidet fremspring mellem dobbeltfag ved opgangen i nord og enkeltfag
i syd. De seks arkadefag flankeres af dobbelt- eller enkeltsøjler med joniske kapitæler, karvskåret
stjerne på skaftets øvre del og profilring på søjlens midte, antagelig som markering af et prydbælte, der her dog ikke er udskåret, svarende til
mesterens sædvane. De enkelte arkader har dukatmønstrede pilastre og tandsnitsmykket bueslag. I fyldingsfelterne er reliefskårne rosetter,
antagelig dog sekundært placeret her i stedet for,
som oprindeligt, i buesviklerne; udsmykningerne
her er imidlertid tilføjede jf. ndf. Den øverste gesims med tandsnitfrise er ligeledes nyere. Postamentet har fyldingsfremspring, dog uden de for
Kristen Spend så karakterstiske løvehoveder, der
er afbrækket, mens frisen har beslagværk mellem fyldingsfremspringene. Under hjørnefremspringene anes spor efter †hængestykker, der dog
sekundært blev erstattet af †kugleled (fig. 51).

Læsepulten hidrører fra 1958.20 Stolen hviler på
en muret underbygning i et fremspring på hjørnet ved korbuevangens sydside. Moderne muret
opgang med smedejernsgelænder, der erstatter en
ældre, dog ligeledes sekundær †trappe af træ med
balustersmykket rækværk, placeret vinkleret ved
korbuevangen (fig. 51).
Stolens staffering med malerier i arkadefelterne
hidrører fra restaureringen 1940-42 og er nært
beslægtet med, om end ikke direkte kopieret
efter, de tilsvarende udsmykninger i Tørring og
Bøvling (s. 688, 797). Enkeltfagene viser stående
profeter, alle iklædt kjortel og kappe og gengivet
med nøgne fødder. De tilhørende navne er anført med mørkegrønne versaler, fra nord mod syd
henholdsvis: »Esajas«, »Jeremias«, »Ezekiel«, »Daniel«, »Hoseas« og »Joel«. Tilhørende skriftsteder
i gule versaler er vist i postamentfelterne, henholdsvis Es. 43,1; Jer. 31,3; Ez. 3,17; Dan. 4,37;
Hos. 2,19; Joel 2,12. Selve arkitekturen har en
broget staffering, fastlagt i forbindelse med restaureringen med rød- og gråmarmorering af
søjler og nedre profilled; endvidere grå bundfarve
med brunt, grønt, blåt samt lys og mørk teglrødt.
Prædikestolen tilhører Kristen Spends velkendte
karnaptype, der var uhyre udbredt i dette område
(jf. bl.a. Nørre Nissum, Tørring, Heldum (†prædikestol), Rom, Bøvling og Harboøre (s. 658, 688,
715, 797, 839 og 1282).Tilblivelsen er fyldigt omtalt i regnskaberne. I forbindelse med udførelsen
nævnes 1605 udgifter til tømmer fra Lemvig og
til snedkerens og smedens løn med videre, mens
Morten Maler ‘selvanden’, dvs. med sin medhjælper, året efter betaltes for at bemale stolen.12 1615
repareredes trappen hertil. 1766-69 fremhævedes
et behov for istandsættelse.14 Tilstanden var yderligere forværret 1791/96, da både stol, trappe og
rækværk betegnedes som meget skrøbelige, mens
†himlen var borttaget efter at være faldet ned. Den
blev dog siden genanvendt til andet brug.30 1808
stod det så slet til, at stolen ligefrem begyndte at
vakle.19 1845 blev prædikestolen nymalet og forsynet med indskrifter.16 Antagelig samtidig forsynedes figurfelterne med †malerier af Kristus og
apostlene Peter, Mattæus, Johannes, Thomas, Philip og Jakob, alle udført efter Thorvaldsens statuer
i København Vor Frue Kirke og vel et værk af J.
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Fig. 35. Prædikestol, 1605-06, tilskrevet Kristen Spend, Lemvig, dog med nyere figurmalerier fra 1940-42 (s. 1398).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Kanzel, 1605-06, Kristen Spend, Lemvig, zugeschrieben, neuere Figurengemälde jedoch
von 1940-42.

B. Gjørup (fig. 51), jf. Harboøre (s. 1282) og Engbjerg (s. 1354). De tilhørende navne, der måske
oprindelig var anført med skriveskrift, var malet
under de enkelte figurer, idet der under Kristusfiguren stod: »Ordet var Gud«. Som det fremgår af
fig. 51, var indskrifterne 1909 i antikva, muligvis
dog en opmaling af ældre påskrifter i skriveskrift
(jf. ovf.), antagelig hidrørende fra en nyopmaling med egetræsfarve og forgyldning fra 1877.
Samtidig og atter 1891 fornyedes †beklædningen
på håndlisten med fløjl og guldgaloner.39 I forbindelse med en hovedistandsættelse 1909 fornyedes egetræsfarven og forgyldningen, idet figurog skriftfelterne synes overmalet. 1940 påvistes
yderligere tre farvelag:Yngst og vel fra istandsæt-

telsen 1845 samt samtidig med figurmalerierne
var en gullig egestaffering af rammeværket med
grå- eller hvidfarvning af arkitektoniske led samt
spredt forgyldning; herunder fandtes en broget
bemaling med blågrønt, blåt, rødt og hvidt med
forgyldning; figurfelterne var tomme. Nederst
anedes svage rester af guld, rødt og rødbrunt,
der måske kan gå tilbage til en oprindelig, antagelig dog kun partiel staffering. Istandsættelsen
fra 1940-42 omfattede både en fornyelse af flere
arkitektoniske led i eg og en nymaling af hele stolen; 1984-85 blev stolen atter renset og udbedret.
†Prædikestol. 1591 udførtes en himmel hertil,
der muligvis kan være genanvendt til den nuværende stol.40
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Stolestader (jf. fig. 34, 37), udført i forbindelse
med restaureringen 1940-42, med genanvendelse
af ældre dele. Staderne er opstillet med to blokke i skibet samt to i korsarmen. Samtlige stader
har gavle med femsidede topstykker, hvori relieffer med tilhørende versalindskrifter med i alt
ti motiver fra Jesu lignelser, parvist placeret over
for hinanden: »De betroede talenter«, »Sædemanden« (fig. 36), »Ugræs i hveden«, »Voddet drages«,
»Arbejdere lejes«, »De ti jomfruer«, »Den fortabte
søn«, »Sennepskornet«, »Den tabte drakme« og
»Den fortabte søn«. Reliefferne er udført af en lokal billedskærer i samarbejde med billedhuggeren
Børge Ishøy.28 Staffering som det øvrige inventar
i nuancer af olivengrønt og teglrødt samt mørkegrønt og forgyldning af detaljer. Gavlene erstattede ældre †opstandere med udsavet cirkelformet
topstykke (fig. 51), muligvis hidrørende fra en renovering o. 1880, jf. nedenfor. Som påvist 1940
fandtes herpå en mørk egestaffering, hvorunder
lå en rødfarvning med hvidlig konturstribe.
†Stolestader. Tidligst omtalt 1587. 1590 indkøbtes egetømmer til stolene for 10 rigsdaler, ligesom

Fig. 36. Detalje af stolestader, 1940-42, med udskåret
gavltopstykke, hvorpå fremstilling af Sædemanden (s.
1400). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Detail von Gestühl, 1940-42, mit Giebel mit Darstellung des Sämanns.

to snedkere samme år aflønnedes i otte uger, vel
for arbejdet hermed.40 1605 betaltes for skamler, dvs. stole, i sakristiet, og 1623 suppleredes
med ekstra skamler neden for kirkedøren.12 1637
købtes træ til ‘opstander’, dvs. en gavl(e) mv. ved
kvindestolene, mens to stole repareredes 1649.
1766-69 noteredes atter behov for istandsættelser,14 hvilket på ny fremhævedes 1791, bl.a. med
henvisning til de manglende knæfald, ‘i hvis sted
er den blotte jord.’41 1842 nystafferedes stolene,16
hvis antal 1862 udgjorde henholdsvis 30 i skibet
og 12 i koret, alle med fyldingsrygstykker, men
uden døre. 1880 egemaledes stolene. Ved samme
lejlighed omdannedes gavlenes ‘opstående spidser’ til en foroven afrundet form.20
Præstestol, 1885,20 armstol i nyrenæssance med
læderpolstret sæde.
†Skrifte- og præstestole. 1637 indkøbtes træ til
en ny skriftestol (måske som erstatning for en
ældre).12 1791 var stolen i ‘nogenlunde stand’.41
1832 omtales anskaffelsen af en stol og et bord til
‘præstens kammer’.41 Heri nævnes 1840 en betrukket stol,16 der nymaledes 1845. 1862 anbefaledes stolen dog borttaget (vel fra korets nordside);
1873 var placeringen af præstens stol i sakristiet.20
†Degnestol. 1791 og 1796 betegnet som gammel.42 1845 var stolen nymalet.16 Endnu nævnt
1862 i korets sydside, nær korbuen, men fjernet
1878, idet kirkesangeren som vanligt fik plads i
den øverste kirkestol (i mandsrækken).16
To †bænke er 1862 nævnt i våbenhuset, mens andre to ‘til syngende børn’ fandtes i koret.20
†Kister. 1605 indkøbtes materiale til en kiste i
sakristiet.12 1862 er omtalt en lille kiste (måske
den samme) til opbevaring af messetøjet i sakristiet, mens en anden, hvori fandtes nogle blytavler, stod på kirkeloftet.20
Pengebeholdere. Pengekiste, 1700-tallet af fyr med
jernbeslag. 50×26 cm, 23 cm høj. Skuffe med
to låse og hertil svarende to pengeslidser i låget.
Brunstafferet. På kirkens loft. *Klingpung, o. 1750,
med afbrudt drejet træskaft og pose af rødt fløjl,
opbevares i Lemvig Museum (inv.nr. 298). Pungen var endnu 1940 henlagt bag alteret.43 Pengebøsse, 1985, af messing, cirkulær med pengetragt
foroven og reliefkors på forsiden. På vestvæggen,
nord for indgangen. †Pengeblok, nævnt 1862.20 Det
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Fig. 37. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Westen.
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er antagelig denne og ikke ovennævnte kiste, der
omtales i en beretning om et tyveri 1779 i kirkens
fattigblok.44 †Pengebøsse, omtalt 1862 ved kirkens
dør.20 †Pengetavle, nævnt 1862.20 Tavlen kan muligvis være identisk med ovennævnte klingpung
(også benævnt ‘tavlepung’).
Dørfløje. O. 1860 har man fornyet flere dørfløjene,
antagelig som led i en modernisering, der også omfattede omdannelsen af tårnrummet til våbenhus
(s. 1376). 1856 ønskedes således en ‘ny anstændig
fyldingsdør’ i stedet for den gamle ydre kirkedør,16
og 1867 blev yderdørene malet med stenfarve i
lighed med vinduerne.20 Fløjdøren mellem skib
og våbenhus samt inderdøren i sakristiets vestvæg,
begge med små kvadratiske fyldinger og nu gråmalede, repræsenterer antagelig denne fornyelse. Det
er også muligt, at sakristiets gråmalede, udvendige
plankedør (jf. fig. 11) er fra samme tid. Den fladbuede, ferniserede egetræsfløj i våbenhusets yderdør
er fra restaureringen 1940-43, ligesom der mellem kor og sakristi er indsat en nyere fyldingsdør.

Pulpitur (jf. fig. 38), 1800-tallet, i kirkens vestende med brystværk, prydet af højrektangulære
profilfyldinger. Stafferet som det øvrige inventar
i nuancer af olivengrønt med detaljer i teglrødt
og mørkegrønt. Anvendt siden 1917 som orgelpulpitur. 2006 fornyedes trappen efter forslag fra
arkitektfirmaet Poulsen & Partnere, Thisted.
Orgel (jf. fig. 37), 1972, oprindelig med fem
stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af P.
Bruhn, Årslev. Udvidet 1998 med pedalstemmen
Subbas 16' af P. G. Andersen & Bruhn. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4',
Principal 2', Kvint 1¹/³'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden er tegnet af Poul Hansen og Ib
Lydholm. Manualværket er placeret som brystningspositiv med spillebord på orgelhusets bagside. På pulpitur i kirkens vestende.
†Orgel (jf. fig. 38), 1917, med tre stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.45 Pneumatisk aktion, bælgventillade. På vestpulpituret.

Fig. 38. Indre set mod sydvest. Foto Sv. Fritz 1940. – Inneres gegen Südwesten.
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Fig. 39. Fundatstavle, 1728, vedr. gave, skænket af Niels Pedersen Bie og Maren Lauridtsdatter Brandstrup, til finansieringen af skoleholderens løn (s. 1404). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Stiftungsurkunde, 1728, von Niels Pedersen
Bie und Maren Lauridtsdatter Brandstrup zur Finanzierung des Gehalts des Schullehrers gestiftet.

Salmenummertavler. (Jf. fig. 34). 1913 anskaffedes
en tavle til dåbs- og nadversalmer, suppleret 1935
med yderligere to tavler samt et antal indskudsbrikker med tal,20 antagelig identisk med den

nuværende beholdning. Olivengrønt og teglrødt
rammeværk med hvidmalede indskudbrikker
med antikva og tal i sort. På triumfvæggens nordside samt på skibets nord- og sydvæg.
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Fig. 40. Klokke, 1549, signeret af Aalborgstøberen,
Rasmus Lausen (Lauridsen) (s. 1404). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Glocke, 1549, signiert von dem Gießer
aus Aalborg Rasmus Lausen (Lauridsen).

†Salmenummertavler (jf. fig. 51), 1800-tallet, af
form som ‘skærebræt’, sortstafferet og beregnet til
kridtpåskrifter. Et antal på i alt otte fandtes 1862.20
Fundatstavle (fig. 39), 1728, af fyrretræ i profilramme, 67,5×58,5 cm, med indskrift i smukt formet kursiv og skriveskrift på hvid bund; rammen
sortmalet. Tavlen udgør en afskrift af et gavebrev
af 5. jan. 1728 fra sognepræst i Hygum og provst
i Vandfuld Herred, Niels Pedersön Bieh (Pedersen Bie), og Maren Lauridtsdatter Brandstrup på
ejendommen Klostergård i Hygum Sogn,46 erhvervet 31. okt. 1711 og nu skænket til finansiering af lønnen for skoleholderen i sognet. Som
anført blev tavlen efter kirkeejerens tilladelse ophængt i kirken »paa et beqvem stæd (…) endog

andre Guds Börn til et christeligt og opbyg(g)
eligt exempel«. Som vitterlighedsvidner er anført
sognepræsterne i Hove og Ferring, Peder Ruberg og Christen Beck; i sortmalet profilramme.
Tavlen, der restaureredes 1940 og atter 1984-85,
fandtes 1862 på korets nordvæg,20 hvorfra den
senere flyttedes til sakristiet. Nu atter på korets
nordvæg.
Lysekroner (jf. fig. 34, 37). Kirken har i alt fire
nyere lysekroner. 1-2), o. 1900. To identiske kroner, hver med 3×6 arme og stor glat hængekugle
er ophængt i skibet. 3) Ottearmet krone med
glat hængekugle anskaffedes i forbindelse med
hovedrestaureringen 1984-85. I koret. 4) Krone
med 2×6 arme og glat hængekugle er 1988 ophængt i korsarmen.28
†Hatteknager, omtalt 1862 som placeret både på
sydvæggen samt på østmuren af korsarmen, jf. fig.
38.20
Ligbåre, 1700-tallet, af fyr, med rester af sort
staffering på håndtaget. På kirkens loft.
†Ligbårer. Indkøbt 1614, men tilsyneladende allerede fornyet (eller suppleret) 1620 og 1629.12
†Begravelses- eller lyseskjolde (jf. fig. 51), o. 1900.
I lighed med praksis ved andre af områdets kirker
(s. 697, 1171, 1212) anvendtes skjolde af blik med
navnepåskrifter, opsat ved begravelser på særlige
alterstager af træ (s.d.).
Klokke (fig. 40), 1549, signeret af Aalborgstøberen, Rasmus Lausen (Lauridsen). Klokken, der er
78 cm i tværmål, har foroven på legemet indskrift
i minuskler, dog med enkelte renæssancemajuskler: »An(n)o d(omi)ni mdxlix rasmus lausen iesu
Ad iuva nos« (I det Herrens år 1549 Rasmus
Lauridsen Jesus, hjælp os). På klokkens nordøstside er i en skjoldformet ramme indridset klokkestøberens bomærke med hans initialer (dog
angivet omvendt, fra højre mod venstre). Tilsvarende mærke findes på flere klokker, ikke blot i
Nord-, men også i Østjylland (jf. Gudum s. 1073
og DK Århus 1666). Ophængt i slyngebom af fyr,
dog med genanvendte skråstivere af eg. (†)Knebel
og (†)slyngebom, på kirkens loft.
1596 betaltes for at ophænge klokken i ‘glamvinduet’ (glamhullet).12 Klokken meldtes 1791/96
som værende i god stand – i modsætning til det
øvrige inventar.30
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Fig. 41. Mindetavle, o. 1842, over Frederik Ludvig
Gleerup, sognepræst i Hygum og Engberg, og hans
hustru Ane Elisabeth Gleerup, født Gjeding (s. 1405).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Gedenktafel für Frederik
Ludvig Gleerup, Gemeindepfarrer in Hygum und Engberg
und seine Gattin Ane Elisabeth Gleerup, geb. Gjeding, um
1842.

gravminder
Mindetavle (fig. 41), o. 1842, over Frederik Ludvig Gleerup, sognepræst til Hygum og Engberg,
*18. sept. 1774, †6. sept. 1812, med hustruen, Ane
Elisabeth Gleerup, født Gjeding, *25. sept. 1780,
†21. juni 1842. Af parrets fire børn »er den ældste
Søn og Datter samlede med dem i Evigheden«.
Af hvidligt marmor, 86,5×61,5 cm, med fordybet,
sortmalet versalindskrift. På våbenhusets sydvæg.
Gravsten. 1) (Fig. 42), romansk, af grovkornet
granit, ca. 118×47 cm. Fladen udfyldes af en omkring tværaksen symmetrisk opbygget korsstav,
svarende til et processionskors, idet stavens midte
er markeret med et tværovalt led; alt er udhugget
i lavt relief, dog uden nærmere detaljering.47 Stenen er opsat i vandret placering på tårnets nordmur, nær østhjørnet.
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2) (Fig. 43), o. 1712, over den ‘ærlige, agtbare og
velfornemme’ Ove Sørrensøn (Sørensen) Bigum,
*1651, †1712, 61 år gammel, med hustruen, Ide
Jens Daater Kaas Gaard (Jensdatter Kaasgaard),
*1669, <† 10. juli 1730>. De levede sammen i
ægteskab i 12 år samt boede og døde på Westergaard i Hygum Sogn.
Lysegrå sandsten, 200×99 cm; indskrift i fordybede versaler. Skriftfeltet krones øverst af de
allegoriske figurer for Tro og Håb (tv. og th.) og
forneden af Kærlighed og Retfærd, vist henholdsvis med timeglas og hjerte, idet sidstnævnte,
der har Retfærdens vanlige attributter, vægten og
sværdet, er betegnet »Oprigtighed«. På kirkens
nordmur i den blændede dør.
3) (Fig. 44), o. 1750, over Laurids Christensen Volstrup, *27. sept. 1690 på Wolstrup Gaard
(Volstrupgård, Rørbæk Sogn, Gislum Hrd., Aalborg Amt), »Kongl. Mai. Consumptions, Familie
og Folcheskats Forpagter« i Lundenæs og Bøvling amter i 24 år, samt i Westervig, Dueholm og
Ørum amter i 18 år, †4. feb. 1750 i Graaebecke
(Gråbæk) i Hygum. Tillige over Søren Christensen Overvaad (Overvad), bror til ovennævnte, *26. aug. 1696 på Wolstrup Gaard, siden
»Phil(osophiae) Bac(calaureus) Et s(acro)s(anc)ti
Ministerii Canditat(us)« (filosofisk baccalaureus
og kandidat til det hellige embede) og dansk
skoleholder for menigheden i Hygum, døde i
(før 1755)
Graaebecke (Gråbæk) i Hygum 17
år.48
i sit
	Af lysegrå kalksten, 172×117 cm. Indskrift i
fordybet kursiv i ovalt skriftfelt (personalia) samt
i fodfelt (mindevers). Skriftfeltet i palmebladsind-

Fig. 42. Romansk gravsten (nr. 1), opsat på tårnets
nordmur (s. 1405). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Romanischer Grabstein (Nr. 1), an der Nordmauer des Turmes
angebracht.
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ramning flankeres af stående apostle, henholdsvis
Peter og Paulus (tv. og th.) og krones af Den opstandne Kristus, mens forkrænkelighedssymbolerne vinget timeglas og kranium og knogler ses
forneden. I hjørnerne er evangelistmedaljoner
med navneindskrifter, ligeledes i fordybet kursiv,
øverst tv. og th. »S. Mathæus« og »S. Marcus«, nederst tv. og th. »S. Lucas« og »S. Johannes«. Mindeverset i stenens fodfelt lyder:
»Om Kast os ei
vor hvilested
fordi vi ere döde
men lad os sove
Her i Freed
til vi vor Jesum möd(e)«

På våbenhusets sydvæg. Tidligere i gulvet i skibets østende (Løffler 1880).

Fig. 44. Gravsten nr. 3, o. 1750, over Laurids Christensen Volstrup og hans bror Søren Christensen Overvad
(s. 1405). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr.
3, für Laurids Christensen Volstrup und seinen Bruder Søren
Christensen Overvad, um 1750.

Fig. 43. Gravsten nr. 2, o. 1712, over Ove Sørensen Bigum og hans hustru Ide Jensdatter Kaasgaard (s. 1405).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 2, für Ove
Sørensen Bigum und Gattin Ide Jensdatter Kaasgaard, um
1712.

†Gravsten. Ifølge Synsprotokollen udgjordes gulvet 1862 både i kor, skib og våbenhus af en
blanding af tegl og gamle granitgravsten; heraf
fremhævedes navnlig i koret ‘en gammel gravsten
med inskription i midten’. Det er dog ikke klart,
hvilken sten, der her refereres til.20 Som anført i
Uldall 1890 fandtes på daværende tidspunkt ud
over nr. 2-3 endnu to gravsten i kirken; indskrifterne var dog helt udslidte. En af de anførte kan
være identisk med den forsvundne gravsten, o.
1758, for provst Niels Pedersen Bie (jf. fundatstavle), †1758 i en alder af 69 år; stenen er nævnt
det følgende år.49
†Murede begravelser er alene dokumenteret for
sakristiets vedkommende, som i 1791 kaldtes ‘begravelsen’.41 1796 var tilbygningen næsten nedfalden (jf. s. 1380), ‘da den i mands minde ikke
har været repareret,19 og 1801 truedes ejerne med
nedrivning af begravelsen (Nielsen 1894 426).
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1890 blev to kister, tidligere i en gravkælder,
nedgravet på kirkegården. Det fremgår hverken
hvem kisterne tilhørte, eller hvor gravkælderen
var lokaliseret.50
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors (fig. 45), o.
1882, for Villads Nielsen, *16. aug. 1824, †18. jan.
1882. Rundbuet kløverbladskors med laurbærkrans øverst på lodret korsstamme; forneden med
kors, anker og hjerte.51 Ved kirkens nordvestmur.
Stele (fig. 46), o. 1925, Johanne Margrethe Vestergaard, f. Ovesen, *14. marts 1898, †20. sept.
1925 og Hans Vestergaard, *24. maj 1923, †26.
juli 1925. Den hvide marmorstele krones af relief,
forestillende en ung, bedende yngling i uldkjortel (muligvis David), hvis sorgtyngede skikkelse
følger den rundede afslutnings omrids. Udført af
Torvald Westergaard.52

Fig. 46. Gravmonument, o. 1925, for Johanne Margrethe Vestergaard og sønnen Hans Vestergaard, udført af
Torvald Westergaard (s. 1407). Foto Hugo Johannsen
2010. – Grabmonument für Johanne Margrethe Vestergaard
und Sohn Hans Vestergaard, um 1925.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:

Fig. 45. Støbejernskors, o. 1882, for Villads Nielsen (s.
1407). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Gusseisernes
Kreuz für Villads Nielsen, um 1882.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Forhandlingsprotokol for
menighedsrådet i Hygum Sogn 1912-62; Synsprotokol
1925 ff. (Synsprot.); Diverse dokumenter.
Klinkby Lokalarkiv. Diverse sager.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Hygum Kirkes
regnskab 1584-1641, 1646-53 (C-KRB-224-25). Pastoratsarkiv. Kirkeprotokol 1866-1924 (C 493D-8, Synsprot.); Viborg landstings skøde- og pantebøger. SkodborgVandfuld herreders skøde- og panteprotokol 1799-1808
(vedr. 19. nov. 1801; 4. aug. 1803; 18. dec. 1806 (B 77bSP 4)); Ringkøbings amts gejstlige skifteuddrag. Vandfuld
Herreds gejstlige skifteuddrag 1737-1806 (C 39 D-2).
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daktionssekretær Heidi Lykke Petersen. Teknisk og
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2010.

Fig. 47. Romansk vindue på skibets nordside (s. 1374).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Romanisches Fenster an
der Nordseite des Schiffes.
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker II, 1890, 326-30 (Uldall 1890). Notebøger. Henry
Petersen VI, 23 f; XI, 23 ff. Indberetninger. J. B. Løffler
1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1880); J.
Magnus-Petersen 1897 og 1899 (altertavle); Niels Termansen 1909 (prædikestol); Erik Bayer 1909 (prædikestol); Chr. Axel Jensen 1912 (middelalderlig figurgruppe, korbuekrucifiks); Einar V. Jensen 1940 (inventar);
Ole Alkærsig og Robert Smalley 1984 (kalkmalerier);
E. B. Rosing Holm 1984, 1986 (altertavle, prædikestol);
Charles Gallefant 1986 (kalkmalerier); Kirsten Trampedach 2000 (kalkmalerier); Hans Chr. Frederiksen
2002 (kalkmalerier).
Tegninger og opmålinger. NM. Altertavle ved
J. Magnus- Petersen 1897; døbefont 1902; grundplan,
vestfacade, forslag til ændret vestdør og altertavle ved
Sven Fritz 1940-41; pulpiturtrappe 2005 ved Poulsen
& Partnere, Thisted 2005 (tryk).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Hygum kirke, Ringkøbing amt, NNU rapportnr. 10, Nationalmuseet 2010
(Hylleberg Eriksen 2010).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder
ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog korbuekrucifiks ved Ebbe Nyborg og orgler ved Ole Beuchert
Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Re-
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Fig. 51. Indre set mod øst. Foto o. 1900. KglBibl. – Inneres gegen Osten.
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DIE kirche von Hygum
Die Kirche liegt einsam in der gewellten Landschaft (Abb. 1-2), die von einer Reihe hochliegender Anhöhen mit Gräbern aus dem Altertum
im Süden zum Limfjord (Nissum Bredning) im
Norden hin abfällt. Der Kern der Kirche ist ein
romanisches Quadersteingebäude, das auf Schrägkantensockeln ruht und jetzt teilweise von Erde
bedeckt ist. Keine der ursprünglichen Türen oder
Fenster sind noch in Gebrauch, doch die Nordtür des Schiffes und ein Fenster östlich davon sind
verblendet von außen sichtbar (Abb. 47), auch ist
das Fenster als inwendige Nische sichtbar.Teile der
Fensterstürze (vom Chor?) wurden 1984 über der
Tür zur Sakristei wiederangebracht (Abb. 49). Im
Inneren sind Sockel, Wangen und Kämpfergesims
aus Granit des Chorbogens bewahrt (s. 1246, Abb.
7), wurden aber möglicherweise in Verbindung mit
einer Gewölbelegung im Spätmittelalter umgebaut.
Im Spätmittelalter wurde die Kirche renoviert
und durch eine Reihe Anbauten erweitert. So
wurde das Dachwerk des Schiffes infolge dendrochronologischer Analysen um 1450 angebracht,
während das Holz des Chordachwerkes um 1495
gefällt wurde. Gleichzeitig mit der letztgenannten
Erneuerung wurde vermutlich das Gewölbe eingebaut und, wie oben erwähnt, der Chorbogen
erweitert. Ein Anbau an der Südseite des Schiffes
kann ebenfalls auf die Zeit um 1500 zurückgeführt werden, was durch dendrochronologische
Proben des Dachwerkholzes bestätigt wird, welches im Zeitraum 1486-1501 gefällt wurde. Der
Anbau, der jetzt Gestühl für die Gemeinde enthält (siehe Abb. 17), wurde vermutlich als Grabkapelle gebaut. Der gewölbte Raum, der mit dem
Schiff durch eine rundbogige Arkade verbunden
ist, hat seine ursprünglichen Öffnungen nicht bewahrt. Offenbar hatte er eine Tür in der Südseite,
deren Dachgiebel (Abb. 13) ein Patriarchalkreuz
schmückt. Die beiden anderen Anbauten der Kirche – eine gewölbte Sakristei an der Nordseite
des Chores (Abb. 11) und ein Turm im Westen
wurden vermutlich um 1500 gebaut. In allen drei
Anbauten, die durch nachmittelalterliche Repa-

rationen geprägt sind, werden Granitquader wiederverwendet, die aus den durchbrochenen Mauern der ursprünglichen Kirche entfernt wurden.
	Die Fenster der Kirche wurden in der ersten
Hälfte des 19. Jahrhunderts vergrößert. Gleichzeitig wurde der gewölbte Turmraum zur Vorhalle umgebildet, indem im Westen eine flachbogige
Tür eingesetzt wurde. Der Pyramidenhelm des
Turmes scheint bei der Hauptreparation 1801 erneuert worden zu sein, doch hat offenbar das alte Gewohnheitsrecht. Ursprüngliche Öffnungen
zum Zwischenstockwerk sind jetzt zugemauert,
die Schallöcher sind geändert und im Westen von
einer neuen korbbogigen Öffnung abgelöst.
Kalkmalereien. Eine Reihe dekorativer Malereien
von um 1500 (Abb. 16-17), die entsprechenden
Dekorationen in der Umgebung von Lemvig ähneln, u.a. in Harboøre, sind noch am Gewölbe
von Chor und Kreuzarm bewahrt. Dahingegen
sind verschiedene vor- und nachmittelalterliche Bemalungen an Wänden und Arkadenbogen
überkalkt worden.
Inventar. Die Kirche enthält mehrere Gegenstände des Mittelalters. Vom ältesten Inventar, welches wohl aus der Zeit des Kirchbaus stammt,
sind zwei Gegenstände aus Granit bewahrt: ein
Fragment der Altartischplatte mit ausgehauenem
(†)Heiligengrab (Abb. 18), das später in die Ostmauer des Schiffes eingelassen wurde, und dem
romanischen Taufbecken (Abb. 32), das zum für
die Umgebung typischen Kelchblatt-Typ gehört
(s. 1394). Bemerkenswert ist auch das Chorbogenkruzifix von um 1300 (Abb. 33a-b), welches
trotz seines fragmentarischen Zustandes ein interessantes Beispiel für eine örtliche, wenn auch
verspätete Übergangsform zwischen romanischem
und gotischem Stil repräsentiert. Schließlich rührt
vom spätmittelalterlichen Altarbild (oder Seitenaltarbild) eine Figurengruppe her (Abb. 25), welche den linken Teil der Darstellung der Heiligen
Familie ausmachte.
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	Die Neuordnung nach dem Glaubenswechsel
im Zuge der Reformation manifestiert sich am
frühesten in der Glocke von 1549 (Abb. 40), eine
Arbeit von Rasmus Lausen. 1595-98 bekam die
Kirche ein Altarbild (Abb. 19-20), welches von einem Schreiner aus Ringkøbing angefertigt wurde
und mit Beispielen von der Kirche in dieser Stadt
sowie in No, Brejning und Hanning verwandt ist.
Die Kanzel (Abb. 35) ist ein Dutzend Jahre jünger
und kann dem in der Umgebung so aktiven ‘Lemvigmeister’ Kristen Spend zugeschrieben werden.
Aus dieser Zeit stammen vermutlich auch die Altarleuchter Nr. 1 (Abb. 28), die jedoch 1642 mit
einem weiteren Set ergänzt wurden (hiervon fehlt
jedoch ein Leuchter), welches von einem Ehepaar
mit den Initialen ISSP und AID gestiftet wurde,
vermutlich des Kirchenvorstandes Jens Sørensen
aus Påkær und Gattin. Die silbernen Altargeräte
der Kirche (Abb. 26), die 1608 angeschafft wurden,
sind, abgesehen vom Knopf, geprägt durch spätere Änderungen und Umgießungen (1651 und
1835). Aus dem 18. Jahrhundert, als die Kirche zur
Baronie Rysensteen gehörte, stammt eine ungewöhnliche Stiftungstafel von 1728 (Abb. 39) mit
Angaben über ein Geschenk des Gemeindepfarrers, des Probstes Niels Pedersen Bie und Maren
Lauridtsdatter Brandstrup zur Finanzierung des
Gehaltes des Schullehrer. Aus der Zeit der Jahrhundertmitte stammen auch die Kupfertaufschale
(mit zugehörigem Deckel), eine Kirchenkiste und
ein *Klingelbüchse (Abb. 31).

Von der Renovierung der Kirche von 1845
stammt das (†)Altargemälde (Abb. 22-23) von J.
B. Gjørup aus Lemvig, mit den für den Maler so
charakteristischen Motiven Christus am Abendmahlstisch nach Leonardo da Vinci und Christi
Taufe. Neuere Instandsetzungen des Altarbildes
umfassten die Erneuerungen der Gemälde (siehe Abb. 19-20) durch Anker Lund (1899) und
Kristen Bjerre (1942). Außerdem wurden Kanzel
und Gestühl 1940-42 neu ausgeschmückt (Abb.
35). Ein großzügiges Geschenk von 1964 von
einem Gemeindemitglied umfasst neue silberne
Altargeräte (Abb. 27), Oblatendose, Taufschale
und -kanne, alles von Bent Exner. Die Kirchenorgel stammt von 1972.
Grabmale. Abgesehen von einem an der Nordmauer des Turmes angebrachten romanischen
Grabstein (Nr. 1) (Abb. 42-44) sind nur neuere Grabmale bewahrt. Vor allem zu erwähnen
sind zwei Grabsteine (Nr. 2-3) in der Vorhalle
jeweils für Gemeindepfarrer Ove Sørensen Bigum (†1712) und seine Gattin Ide Jensdatter
Kaasgaard (†1730) und für den Konsumtionsverwalter Laurids Christensen Volstrup (†1750)
und seinen Bruder Søren Christensen Overvad,
Schullehrer in Hygum. Am gleichen Ort findet
sich eine Gedächtnistafel (Abb. 41) für Frederik
Ludvig Gleerup (†1812), Gemeindepfarrer in
Hygum und Engberg und seine Gattin Ane Elisabeth Gleerup, geb. Gjeding (†1842).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2011. – Die Kirche in der Landschaft aus Südwesten.

hove kirke
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Kirken (»houæ«) nævnes o. 1350 i Ribe Oldemoder,
hvor den var ansat til 5 skilling sølv. Dermed var den
sammen med Vandborg herredets højest takserede kirke. Som anført 1638 var kirken oprindelig viet til Skt.
Peter, ligesom der i sognet fandtes en kilde af samme
navn (jf. ndf.).1
1671 overdrog kronen Hove Kirke sammen med
næsten alle herredets øvrige kirker til generalmajor
Henrik Ruse (Rüsensteen), og den indgik året efter i
det nyoprettede baroni Rysensteen (jf. s. 813).2 Kirken
tilhørte herefter hans efterkommere frem til baroniets
ophævelse 1797. Den sidste besidder, lensbaron Ove
Henrik Juel af Rysensteen, solgte ved auktion 1798
hovedgårdene Rammegård og Herpinggård sammen
med en række kirker, heriblandt Hove, med tilhørende
kaldsret til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrich
Christian von Schmidten til Urup.3 Siden blev Fønss

Danmarks Kirker, Ringkøbing

eneejer, men bortsolgte allerede 1807 (købekontrakt
fra 1803) kirken med forbehold af kaldsretten, der tilhørte kongen, til Søren Gregersen i Stigård og Kirstine
Clemmensdatter, enke efter sognefoged Peter Eskildsen
i Vester Vinkel. Disse overdrog dog straks efter en sjettedel af tienden til sognets beboere, mens resten solgtes
til sognepræsten, Nicolai Kamph, der 1808 afhændede
resten til sognemændene.4 Overgangen til selveje fandt
sted 1930.5 Hove var et selvstændigt pastorat frem til
1824, hvorefter det blev anneks til Hygum; siden 1968
har det været hovedsogn i et tresognspastorat sammen
med Tørring og Hygum (s. 669 og 1369).
Sagn og helligkilde. Det hævdedes, at kirken hældede
særligt ved nordøsthjørnet, hvilket var forårsaget af en
lokal heks, der drev sine kunster i sognet.6 En kilde,
navngivet ligesom kirkens værnehelgen efter Skt. Peter, findes nord for kirken.7

90
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Fra det bakkede landskab i sognets sydvestre del
falder terrænet mod landsbyen, hvor kirken står
som et markant pejlemærke i den sydvestre udkant, hævet over en sænkning, som afvandes af
Hove Å. Landsbyen er i nyere tid på det nærmeste
sammenvokset med stationsbyen Klinkby i nord
og udvidet med parcelhuskvarter, centralskole
og plejehjem (jf. fig. 4). Den gamle landevej øst
for kirken (jf. fig. 2), som krydser Hove Å umiddelbart nord herfor, er nu afløst af omfartsvejene
Lemvig-Thyborøn og Lemvig-Bøvlingbjerg, hhv.
øst og syd for landsbyen; endelig løber jernbanen
Lemvig-Thyborøn gennem sognet, vest for kirken, hvor den krydser åen.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården ligger på fladt terræn, som falder mod nord og
navnlig mod sænkningen langs åen i vest. Den
har bevaret gamle grænser mod øst og mod vest,
mens den er udvidet mod syd 1957 og atter 1984
mod nord. Den hegnes af stensatte diger, som har

gammel hævd. Disse stengærder, som har krævet løbende vedligeholdelse, nævnes allerede i
de ældst bevarede regnskaber, således 1585, da to
folk oplagde kirkegårdsdiget.8
Kirkegården har fem indgange, af hvilke en
køreport med fodgængerlåge i øst ud for koret
er ældst, mens de fire øvrige er samtidige med
ovennævnte kirkegårdsudvidelser: Det gælder køreporten i nordvest samt østsidens køreport ud
for ligkapellet; endelig er der i syd en fodgængerlåge mod den nye parkeringsplads samt en køreport i tilknytning til det kombinerede ligkapel/
graverbygning. De lukkes alle af nyere hvidmalede trætremmefløje (1984), ophængt i hvidkalkede, murede piller med aftrappede pyramideafslutninger. Indgangen øst for koret stod tidligere
i røde mursten.
†Indgange. Kirkens indgange var tidligere udformet som murede portaler i lighed med forholdene ved mange af egnens andre kirker.9 Der

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1799, tegnet 1811 af Lund, omtegnet 1866 af Lund. Tegnet af Jørgen Wichmann. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken o. 1945 set fra sydøst med den nedrevne †skole (s. 1415) i baggrunden mod nord.
Klinkby Lokalarkiv. – Luftaufnahme der Kirche um 1945 aus Südosten mit der abgerissenen †Schule im Hintergrund gegen
Norden.

var således tale om tre fodgængerlåger, af hvilke
den ene var kombineret med en køreport. Således reparerede Peder Murermester, Lemvig, de
tre stetter i 1614, og 1633 udhuggede kirkens
murermester ‘formuldede sten’ ved alle tre stetter og porten.8 Ved midten af århundredet var
indgangene alligevel atter så dårlige, at Jens Bertelsen, murermester i Resen, 1647 måtte forny
den ‘helt forrådnede’ søndre stette, og 1653 fik
betaling for at nyopmure porten, vel den østre,
med tilhørende stette. Til den første opgave indkøbtes 1200 mursten i Lemvig, til den anden et
tilsvarende antal fra Gudumkloster. En †kirkerist i
nordre stette manglede 1767.10
Bygninger på og ved kirkegården. På kirkegårdens
sydvestre del er 1957 i forbindelse med udvidelsen opført et ligkapel (arkitekt Johs. Trillings
gaard, Lemvig). Det er efterfølgende ombygget
og forlænget mod vest, senest 1994, da der indrettedes handicaptoilet og nye graverfaciliteter
(arkitekt Svend Aa. Jensen, Lemvig). Bygningen,

som oprindelig stod i blank mur af røde teglsten,
fremtræder nu hvidkalket med rødmalede døre,
sorte vindskeder og teglhængt sadeltag. Samtidig
med den seneste ændring af ligkapellet er dets
redskabsrum flyttet til en fritstående redskabsbygning på den nye parkeringsplads vis-a-vis kapellet.
Den kvadratiske bygning er af sortmalede brædder med pyramideformet tag, dækket af tagpap.
– Syd for kirken ligger den tidligere ( † )præstegård, en ejendom med hovedbygning og trefløjet
staldanlæg (jf. fig. 2, 4), som nu er overgået til
privateje efter opførelsen af en ny præstegård i
parcelhuskvarteret nordøst for kirken.
†Bygninger ved kirkegården. En skolebygning, som
var opført før 1862,5 udgjorde indtil nedrivningen 1982 en del af kirkegårdens nordre grænse
(jf. fig. 3). En nær parallel er bevaret i nordskellet
af Vandborg Kirkegård (s. 1451 f.). – En halvtagsbygning ved kirkegårdens sydøstre hjørne (jf. fig.
3) var formentlig den kirkestald(?), som nævnes
1942.5

90*
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Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra nord med den gamle præstegård (s. 1415) i baggrunden syd for kirkegården.
Foto Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche aus Norden, mit dem alten Pfarrhof im Hintergrund südlich des
Friedhofes.

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i senmiddelalderen er føjet et tårn i vest. Orienteringen er
omtrent solret.

Den anseelige bygning står med facader af granitkvadre, mens bagmurene er af pudsede og hvidtede marksten. Udvendig hæver murene sig over
en fin dobbeltsokkel (fig. 41 og s. 1246, fig. 15),
hvis karnisprofilerede øvre led over det nedre
skråkantskifte udmærker sig ved en lille rille, svarende til forholdene i nabokirken Vandborg (jf. s.
1246, fig. 16, og s. 1454, fig. 11). Herover hæver
de ofte omsatte facademure sig med 13 skifter af
kvadre, hvis højde aftager mod murkronen. Dog
er der 14 skifter på skibets nordside fra hjørnet
indtil en lodret fortanding før det østligste vindue. Fortandingen, som nu ikke længere ses på
sydsiden, antyder et byggestop, der, sammenholdt

Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skib set mod øst. Målt
og tegnet af Peter Duun 2009. – Schnitt durch Schiff
gegen Osten.
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Fig. 6. Længdesnit 1:300 mod syd. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967, tegnet af Merete Rude 2012. – Längsschnitt gegen Süden.

med sammenføjningen mellem korets og skibets
sokler (jf. fig. 9), viser, at kirken er opført i etaper
med koret som det første afsnit – et forhold, som
yderligere underbygges af forskelle i vinduernes udformning (se ndf.). En række kvadre viser
hjørnefalsninger, beregnet til stilladsbomme.
Døre og vinduer. Skibets blændede døre er rektangulære mod det ydre med monolitte overliggere (jf. fig. 13, 41). Indvendig er de tilmuret i
murflugten, men ved restaureringen 1941-43 sås
norddørens indre åbning at være helt eller delvis
kvadersat med rundbuet afdækning.
En række af nordsidens oprindelige vinduer
er 1989 genåbnede efter hidtil at have stået som
indvendige nicher (jf. fig. 15). Heraf fremgår, at

koret svarende til normen har haft en lysåbning
på hver side. For skibets vedkommende er bevaret to vinduer øst for dørene; men den omstændighed, at sidstnævnte sidder påfaldende langt
mod øst, kunne tyde på, at der har været et tredje
vest for dørene som f.eks. i Rom og Fabjerg (s.
772, 1092); i givet fald er sporene efter dette dog
forsvundet ved kvadermurenes gentagne omsætninger.
	Af korets to bevarede vinduer er det østre
blændet i lysningen og bredere end de øvrige; i
ydre murflugt måler det 160×86 cm, i den indre
ca. 165×87 cm. Det velbevarede nordre vindues
monolitte overligger kendetegnes i modsætning
til kirkens øvrige vinduer ved sin tagformede

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967, suppleret af Hugo Johannsen 2011 og Peter Duun
2012 samt tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.
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Fig. 8. Oprindeligt vindue i korets nordmur (s. 1418).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Ursprüngliches Fenster in
der Nordmauer des Chores.

overside (fig. 8); åbningen måler i ydre murflugt
158×73 cm, i den indre 161×73 cm. Skibets
vinduer har monolitte overliggere med vandret
overside, og i modsætning til korets er sålbænken
udhugget i en særlig kvader (jf. fig. 11-12). For
de nordre vinduers vedkommende er målene ved
ydre murflugt hhv. 175×87 cm (øst) og 178×86
cm (vest); ved den indre hhv. 190×83 cm (øst)
og 189×87 cm (vest). Ud over den afvigende behandling af sålbænken adskiller skibets vinduer
sig også fra korets ved en højeresiddende placering (issepunktet 60 cm under murkrone mod
146 cm for korets nordvindue); derimod er de
indre åbninger i begge afsnit kvadersatte. På skibets sydside ses i det ydre et blændet vindue, som
måler 164×83 cm i murflugten; det sidder lavere
end det tilsvarende i nord (issepunktet ligger 106
cm under murkrone), hvilket kan skyldes en omsætning af kvaderbeklædningen.

Korets og skibets østre taggavle er bevarede; dog
er spidsen af den kvaderklædte korgavl ommuret
med røde normalsten.
Indre. Kor og skib forbindes af en rundbuet korbue, sat af granitkvadre. Kragbåndene, hvis profil
videreføres på triumfvæggen, er indbyrdes afvigende. Rigest er det søndre med karnisprofil (s.
1246, fig. 6), mens det nordre er hulkelet.
Senmiddelalderlige tilføjelser. Tårnet, hvis østside
hviler på resterne af skibets vestgavl, har ikke
bevaret nærmere daterende enkeltheder, men er
formentlig tilføjet hen imod slutningen af middelalderen. Det blev 1822 skåret ned, men 1875
atter forhøjet, om end ikke til dets tidligere højde, og murværket i tårnets øvre del (røde normalsten i krydsskifte) stammer således fra sidstnævnte istandsættelse. Det står derudover med
facader, som er stærkt præget af eftermiddelalderlige skalmuringer, navnlig mod syd og vest. Det
oprindelige materiale udgøres af røde munkesten
i munkeskifte, som udvendig mod nord og syd
er beklædt med fire skifter udflyttede kvadre fra
skibets gennembrudte gavl; nærmest skibets gavl
når disse kvadre dog helt op til dettes murkrone.
Tårnrummet, der hen ved midten af 1800-tallet
omdannedes til våbenhus med fladbuet vestindgang under et samtidigt fornyet vindue, forbandtes oprindelig med skibet af en spidsbuet arkade
med kragbånd af et udkraget munkestensskifte.
Den blændedes omkring en fløjdør i forbindelse

Fig. 9. Udsnit af kirkens nordside med sammenføjningen mellem korets og skibets sokler (s. 1417). Foto Hugo Johannsen 2010. – Ausschnitt der Nordseite der Kirche
mit Zusammenfügung der Sockel von Chor und Schiff.

Hove kirke

1419

Fig. 10.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Südosten.

med indretningen af våbenhuset, men er stadig
synlig mod tårnrummet. Dette overdækkes af et
samtidigt hvælv, hvilende på forlæg i murene. I
sviklerne ses spygatter, og øverst i den vestre og
nordre kappe er klokkerebshuller, udforet med
træ (vest).11 I nordvæggen er tre åbne bomhuller
i skiftende højde, mens sydvæggen har to højeresiddende slidser hhv. fire og fem skifter høje,
der nu er blændet mod det ydre. En tilsvarende
seks skifter høj og ligeledes blændet sprække ses
over hvælvet, vestligst i nordvæggen. Tilsvarende
sprækker kendes fra andre af egnens kirketårne.
Opgangen til de øvre stokværk sker fra skibets
loft gennem en fladbuet dør, hvis afdækning af
rulskiftestik stiger trinvis mod mellemstokværket,
hvor den har fals til en dørfløj. Mellemstokværkets gulv bæres af fire nord-sydgående bjælker,
hvorunder væggene synes at have stået pudset,

muligvis som følge af, at det planlagte hvælv ikke
umiddelbart blev indbygget. Mellemstokværket
har oprindelig været udstyret med fladbuede
glugger, som nu er tilmurede og i øvrigt kun bevaret mod nord og vest. De hæver sig hhv. 10
(nord) og 14 skifter mellem gulvet og rulskiftestikket. En blænding på tårnets vestside viser, at
gluggerne har været indrammet af et spidsbuet
spejl; tilsvarende sås endnu 1890 på nordsiden.12
Lignende glugger kendes fra adskillige af egnens
senmiddelalderlige tårne (jf. †Holstebro, Hygum,
Vandborg, Ferring og Dybe s. 200, 1378, 1458,
1488, 1541).
Det oprindelige klokkestokværk er i det væsentlige forsvundet ved tårnets nedskæring 1822
og erstattet af det nuværende fra 1875. Det har
store rundbuede glamhuller mod nord og syd
samt mindre fladbuede mod de øvrige verdens-
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Fig. 11-12. 11. Oprindeligt vindue, østligt i skibets nordmur (s. 1418). 12. Oprindeligt vindue, vestligst i skibets
nordmur (s. 1418). Foto Hugo Johannsen 2010. – 11. Ursprüngliches Fenster, östlich in der Nordmauer des Schiffes. 12.
Ursprüngliches Fenster, westlich in der Nordmauer des Schiffes.

hjørner. Tårnet afsluttes med et opskalket pyramidespir, som har afløst et †tag med ‘brækkede
gavle’,5 formentlig et halvvalmet, som etableredes efter nedskæringen 1822. I sin middelalderlige skikkelse har tårnet antagelig stået med
nord-sydvendte taggavle, svarende til normen for
egnens kirketårne. Dette bekræftes også af en reparation af tårnets blyklædte tagflader mod øst og
vest i 1611-12.8
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Tårnet har i særlig grad været udsat for nedbrydning som følge af det barske vejrlig. Således var
to murermestre på kost i seks uger i 1623, da de
indsatte ‘en hob hugne sten’, som var faldet ud.8
Atter 1642 måtte man betale en murermester for
at udhugge formuldede sten på tårnets vestside
samt indsætte nye sten og jernankre.

	I lighed med forholdene ved andre kvaderstenskirker har den ydre beklædning med mellemrum måttet nedtages og nyopsættes, senest
2004. Tidligste omtale heraf er 1649, da den i
området meget virksomme murermester Jens
Bertelsen fra Resen Sogn omsatte kvadermuren
fra syddøren til sydvesthjørnet,8 Tre år tidligere
havde han ’forbedret’ tre vinduer samt ommuret
den søndre kirkedør. Nu indsatte han desuden et
stort nyt vindue på sydsiden ‘fornøden kirken til
oplysning’ mellem døren og vesthjørnet.
De kun delvis bevarede regnskaber fra de følgende århundreder giver kun få summariske
oplysninger om istandsættelser og ændringer
ved kirken. Endnu 1767 siges kirken udvendig
at være i god stand, om end det store vindue
‘nederst’ i kirken, muligvis i tårnrummet, havde
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mistet glasset i den øverste del og måttet lukkes
med brædder.10 1771 var den i ‘skikkelig stand’
efter forrige sommer at være blevet efterset. Ved
en hovedreparation 1788 udskiftedes halvdelen af
korets blytag med vingetegl, ligesom loftsbrædderne i samme afsnit blev fornyet.13
Tilstanden har dog fortsat været alt andet end
tilfredsstillende. Allerede ved synet 1791 klagedes
således over gulvenes og vinduernes forfatning, ligesom også skibets loft krævede udskiftning. 1803
var sidstnævnte helt brøstfældigt; men herudover
behøvede tårnet, som var revnet på alle fire sider, en hovedreparation.14 Den gennemførtes dog
først en snes år senere ved en hovedreparation o.
1822, da man nedtog tårnets gavle og hovedparten af klokkestokværket. Regnskaberne herfra er
imidlertid ikke bevaret, og arbejdet omtales kun
ved synsforretningen 1844 med den lakoniske
meddelelse: ‘tårnet blev nedtaget o. 1822’.15 En
række ændringer o. 1850 kan kun tilnærmelsesvis
tidsfæstes. Det gælder indsættelse af nye store vinduer på kirkens sydside, formentlig som følge af
ønsket 1844 om at forny to vinduer i koret og tre
i skibet.Ved samme tid er tårnrummet omdannet
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til våbenhus (sml. f. eks. Hygum s. 1376, og Vandborg s. 1458) ved indsættelse af en indgangsdør i
vest (tidligst omtalt 1853) og blænding af arkaden
omkring en fløjdør til skibet. En præstedør i korets
nordside stammer antagelig fra samme tid. Endelig blev korets loft senest 1858 fornyet og gipset.
1875 blev det nedskårne tårn forhøjet og forsynet
med et blyklædt pyramidespir.5
Ved en hovedistandsættelse 1940-43 (arkitekt Sv.
Fritz) omsattes skibets søndre kvadermur, og bly
taget omstøbtes, mens gulvene fornyedes, og et
nyt varmeanlæg installeredes. Den seneste hovedistandsættelse 1970-72, som gennemførtes efter forslag ved arkitekterne Poul Hansen og Ib
Lydholm, Thisted, indebar for bygningens vedkommende bl.a. en fornyet omsætning af dele
af kvadermurene, omlægning af skibets blytag,
indsættelse af nye vinduesrammer, reparationer
af væggene i kor og skib samt installering af nyt
varmeanlæg. 1989 genåbnedes de oprindelige
vinduer på kirkens nordside, som udstyredes med
glasmalerier (s.d.).
Gulve. Koret, som formedelst et trin af granit er
hævet over skibet, har gule klinker, lagt på fladen

Fig. 13.Ydre set fra nordvest. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Nordosten.
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Fig. 14.Ydre ser fra sydøst. Foto o. 1900. KglBibl. – Äußeres aus Südosten.

med fuge. Tilsvarende belægning i skib (fornyet
1991) og våbenhus, mens der er ferniseret bræddegulv i stolestaderne.
†Gulve. 1585 indkøbtes brædder til at lægge i
‘altergulvet’, vel et podium omkring alterbordet.8
Ved synsforretningen 1791 var skibets gulve fra
‘begravelsen’ (d.e. koret) til dørene af mursten,
mens der vestligere lå kampesten.13 1803 karakteriseredes sidstnævnte som ‘ujævne kampesten’,
hvorfor denne halvdel af kirkens gulve ønskedes
omlagt.14 1842 foreslog synet en fornyelse af gulvene i stolestaderne, enten af helbrændte sten eller med brædder.15 Bemaling af korgulvet nævnes
senest 1908; men 1916 foreslog man trægulvet
erstattet af linoleum over cement.5
Døre. Såvel den fladbuede yderdør i tårnets
vestside som den firkantede dør i tårnarkadens

skillemur er som nævnt etableret o. 1850 ved
tårnrummets indretning til våbenhus. Dette gælder også den firkantede præstedør i korets nordside, der i lighed med vestportalen nævnes i kirkebeskrivelsen 1862.5 Mellem præstedørens ydre
og indre dørfløj er indrettet et diminutivt ‘præsteværelse’.
†Døre. Skibets syddør blev 1646 ommuret af
Jens Bertelsen fra Resen og fik muligvis ved
denne lejlighed kurvehanksbuet afdækning af
den indvendige anslagsniche.8 Såvel denne som
den nordre dør synes at have været i brug indtil
etableringen af våbenhuset i tårnrummet. 1855
ønskedes de tilmuret,15 dog med undtagelse af et
†ventilationshul i norddøren.16
Vinduer. De oprindelige vinduer på kirkens
nordside, som genåbnedes 1989, har endnu væ-
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ret i brug ved middelalderens slutning (jf. †kalkmalerier s. 1425). De kan være blevet tilmuret o.
1646, da Jens Bertelsen fra Resen ‘forbedrede’ og
muligvis forstørrede tre vinduer og tre år senere
indsatte et nyt i skibets sydside mellem døren og
vesthjørnet.8 Disse fire vinduer på kirkens sydside har formentlig fået deres nuværende form ved
en ændring o. 1844, da man ønskede dem fornyet.15 Den ydre indfatning har fået kurvehanksbuet afdækning af maskinhugne kvadre omkring
afsprossede trærammer med indfatning af gule
normalsten; de indvendige åbninger er smigede
og ligeledes kurvehanksbuede. De rektangulære
trærammer (jf. fig. 14) er 1970-72 udskiftet med
nye, rødmalede, som følger afdækningens form.
Tårnrummets vestvindue omtales 1637, da en
glarmester fik betaling for nye ruder.8 I forbindelse med etableringen af våbenhuset ønskedes
1853 indsat et nyt vindue,15 formentlig af den
udvendigt kurvehanksbuede form, som omslutter en rødmalet, nyere træramme. Mod rummet
er åbningen ældre med fladbuet afdækning, der
stiger trinvis.
Tagværker. Kor og skib har i alt væsentligt bevaret de middelalderlige tagværker af egetømmer,
mens tårnets spirkonstruktion stammer fra ombygningen 1875.
Korets tagværk er på otte fag med dobbelt lag
hanebånd og lodrette spærstivere, der er tappet
ind i spærene, mens hanebåndene på vestsiden er
bladet med trænagler. Spærene har mod syd en
nummerering med udstemmede firkanter, regnet
fra vest, mens der i nord er øksehugne streger,
såvel på spær som nedre lag hanebånd.
Skibets tagværk er på 19 fag med to lag hanebånd og lodrette spærstivere. Det præges af
ændringer og reparationer. Således har de fleste
spær taphuller og udskæringer under de nuværende afstivninger og er således genanvendte fra
en ældre opstilling. Sømrester på siderne viser
ydermere, at de er vendte, ligesom enkelte spærstivere synes tildannet af ældre spær. Det er uvist,
om den ændrede opstilling er sket samtidig med
udskiftningen af de vestligste spærfag og samtlige
hanebånd i det nedre lag, som er af fyrretræ. På
østsiden af spærstiverne ses en nummerering med
romertal, som stammer fra genopstillingen.
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Fig. 15. †Kalkmalerifragmenter o. 1525 i skibets øst
ligste nordvindue (s. 1425). Foto Harald Borre 1940.
– Fragmente von †Wandmalereien im östlichen Fenster des
Schiffes.

Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der ud
taget boreprøver fra spær og spærstivere i tagværkerne over kor og skib.17 For skibets vedkommende kan fældningsåret af det genanvendte
egetømmer beregnes til o. 1351, mens de daterede prøver fra korets tagværk er beregnet til o.
1425-30.
Tagbeklædning. Korets tag er tækket med vingetegl, mens skib og spir er blyklædte. Blytagene
har gammel hævd og nævnes for korets vedkommende endnu 1766.18 1788 blev halvdelen af dets
blytag imidlertid erstattet af tegl, og en fuldstæn-
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Fig. 16. †Kalkmalerifragmenter o. 1525 på korets vestvæg (s. 1425). Foto Ib Lydholm 1970. – Fragmente von †Wandmalereien um 1525 auf der Westwand des Chores.

dig tegltækning kan være gennemført kort tid
efter.13
Vindfløjen, som kroner tårnets pyramidespir, bæ
rer årstallet ‘1875’.
Farveholdning. Kvaderstensmurene og korets for
nyede gavlspids står i blank mur, mens tårnet
er hvidkalket. I det indre er væggene ligeledes
hvidkalkede, mens bjælkelofterne står malet i to
grønne nuancer. †Farveholdning. 1641 blev kirken
kalket overalt i det indre.8 1836 var kirken kalket
ude såvel som inde, og 1855 ønskedes den udvendig aftrukket og kalket.15 1875 fremstod den
udvendig kalket, og 1891 ønskedes bjælkeloftet i
skibet malet i lys grå perlefarve.5 Korets hvidtede
gipsloft nedtoges 1897, og 1913 blev korbuens
granitkvadre afdækket og renset for kalk.

Opvarmning og elektricitet. Kirken har elektrisk
varmeanlæg, som godkendtes til installering 1993.
En †kakkelovn opstilledes 1894 i skibets nordøstre hjørne, men fornyedes allerede 1908.19 Den
kasseredes ved hovedrestaureringen 1940-42 til
fordel for et lavtryksdampanlæg med betonstøbt
fyrkælder nord for kirken. 1970-72 afløstes dette
af et oliefyret varmeanlæg, som betjentes fra et
fyrrum i det ombyggede ligkapel.
Det pikstensbelagte fortov omkring kirken dæk
kes mod nord af perlegrus, og langs tårnets sydside er i 1990’erne etableret en brolagt rampe
med smedejernsgitter til kørestolsbrugere. Den
forbindes i vest med den ligeledes brolagte opgang til våbenhuset. 1876 ønskedes brolægning
af fortovet omkring kirken.5
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†kalkmalerier
1940 og atter 1971 fremdroges, hhv. ved Harald
Borre og Olaf Hellvik, forskellige fragmenter af
sengotiske malerier på korets vægge; førstnævnte
år fandtes desuden kalkmalerier i skibet, i smigene af nordvæggens to vinduer. Alt blev dog siden
overkalket.
Middelalderlige kalkmalerier. 1) O. 1475. Udsmykningen omfattede en dekorativ bemaling med
rankeslyng på korets fire vægge. Rankerne havde
spidsfligede blade i mørkegult, kontureret med
sort.
2) (Fig. 15-16), o. 1525. Tilsvarende spinkelt
rankeslyng i rødbrunt var malet ind over den
førnævnte dekoration i koret. En lignende udsmykning påvistes i smigene af de to genåbnede romanske vinduer i nordvæggen (jf. også
s. 1417). På korets vestvæg, lige over korbuen,
afdækkedes endvidere en figurfremstilling af en
knælende mand, der løftede hånden mod en
bygning og i øvrigt var omgivet af en række
fragmentarisk bevarede dyr, antagelig løver, hvilket kunne tolkes som en gengivelse af Daniel
i Løvekulen. Farverne omfattede okker, dodenkop og sort. Under billedet anedes en ældre bemaling i okkerfarve, måske rester af den foregående udsmykning (nr. 1).
Eftermiddelalderlige kalkmalerier. 1641 og atter 1653
betaltes murermesteren for at sortmale væggen
bag altertavlen, antagelig i forbindelse med udførelsen af et skyggemaleri.8
glasmalerier
1989 indsattes glasmalerier, udført af maleren
og billedhuggeren Jonna Sejg, Dybe, i kirkens
tre genåbnede romanske nordvinduer, hhv. i koret og skibet. De enkelte vinduer er domineret
af de respektive grundfarver, gul, rød og blå, der
understreger det forskelligartede motivindhold,
gengivet i et forenklet formsprog.20
1) Korvinduet (jf. fig. 8), der illustrerer Treenigheden og det guddommelige, viser tre sammenføjede spidsovaler som hentydning til Faderen, Sønnen og Helligånden. De gule farvetoner
symboliserer liv, glæde, kærlighed og ånd. 2) Øst-

Fig. 17. Glasmaleri, betegnet »Aftenstjernen«, udført
1989 af Jonna Sejg, Dybe, til det vestligste vindue på
skibets nordside (s. 1425). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Glasgemälde, »Der Abendstern«, 1989 von Jonna Sejg.
Westlichstes Fenster an der Nordseite des Schiffes.

vinduet i skibets nordside (jf. fig. 11), betegnet
»Skibet«, er præget af rødlige og orange nuancer
og viser et skib på et oprørt hav under en sol,
en allegori på dagen og livets farefulde sejlads. 3)
Vestvinduet (fig. 17, sml. fig. 12) i skibets nordside, betegnet »Aftenstjernen«, viser et månesegl
og en stjerne, aftenstjernen, der danner overgangen til dagen; de blå farvetoner associerer bl.a. til
ro, drømme, fortid og eftertanke.
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inventar
Oversigt. Kirkens ældste og samtidig eneste middelalderlige inventargenstand er den romanske døbefont,
der repræsenterer den i området så udbredte bægerbladstype.
Udskiftning af inventar fra reformationsårhundredet
og tiden frem til o. 1700 var tilsvarende ganske radikal,
hvad enten dette skyldtes ændrede religiøse forhold,
skiftende smagsretninger eller måske mere prosaisk, de
gennemgående fugtproblemer, der har nødvendiggjort
hyppige fornyelser, også senere i 1800- og 1900-tallet.
Det sidste gælder ikke blot for tekstilerne, men medvirker også til at forklare, hvorfor både altertavlen og
prædikestolen gennem tiden er blevet fornyet hele tre
gange.
Bevaret fra 1700-tallet ses dog en række genstande
af metal, således altersølv, alterstager og lysekrone,
alle fra o. 1700, hvortil kommer en *klingpung fra o.
1750. Klokken er (om)støbt 1834 af Peder Meilstrup,
Randers og danner indledningen til folkekirkens
epoke fra 1849, da talrige forandringer og fornyelser finder sted. Nyanskaffelserne følger nu hyppigt
efter hinanden, således dåbsfad (o. 1850), dåbskande
og sygesæt (o. 1862 og 1871 eller 1872) og prædikestol (1884) samt antagelig stolestaderne. Samtidig
med eller umiddelbart efter en fornyelse af altertavlens malerier, udført af Peder Møller 1903, smykkes
alteret med alterkande, ske, skål og oblatæske (o. 1900,
1907 og 1910). Som led i den gennemgribende restaurering 1940-43 blev altertavlen helt fornyet efter
tegning af arkitekt Sv. Fritz med relieffer i nyromansk
stil af Børge Ishøy, der også føjede tilsvarende udsmykninger til prædikestolens panelfelter. Samtidig
fornyedes alterbord og alterskranke, sidstnævnte udført af smedejern og træ. Fra de sidste godt 25 år er
inventaret blevet forøget med bl.a. et orgel (1984),
kirkeskib (1992), en præsterækketavle (1997) og en
messehagel (2000).
Farvesætninger og istandsættelser. Kirkens indre er farvemæssigt præget af Poul Hansen og Ib Lydholms restaurering 1970-72, der dog i hovedtræk følger den
store fornyelse af kirkens indretning 1940-43 under
ledelse af arkitekterne M. B. og Sv. Fritz.
Som antydet ovf. kendes kirkens ældre inventarbeholdning i første række kun fra de skrevne kilder.
Kirkens værge, Jens Lauritzen fra Hovvinkel, aktiv i
tidsrummet 1596-1610, sørgede efter reformationen
for anskaffelsen af kirkens to, dog siden kasserede, hovedinventarstykker, prædikestolen (1600-01) og altertavlen (1606-08), sidstnævnte antagelig et værk af
Lemvigsnedkeren Kristen Spend og Morten Maler fra
Fig. 18. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Inneres gegen Westen.
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Holstebro. Den nidkære værge, der dog 1609-10 kom
til at stå i økonomisk gæld til kirken, beordrede desuden som et led i den almindelige udrensning af levn
fra den katolske tid, at en helgenfigur – en ualmindelig fremstilling af missionshelgenen, Skt. Ansgar – blev
nedtaget fra korskranken og henlagt på loftet.8 I bedste overensstemmelse med reformationens betoning af
belærende mundtlige og skriftlige udsagn føjede sognepræsten, Jens Olesen Lemvig, 1640 en forklarende
tekst til altertavlens korsfæstelsesbillede.
Ved 1700-tallets slutning led inventaret i høj grad
under tiltagende fugtproblemer, bl.a. forårsaget af det
utætte tag og de revnede vinduer. Den regnskadede
prædikestol blev således udskiftet 1809, idet to af dens
småsøjler genbrugtes i kirkens store præsteepitafium
(s. 1439), der formentlig ligeledes havde lidt overlast
og synes ændret på samme tidspunkt. Altertavlen afløstes o. 1848 af en enkel opbygning med malerier efter
Lemvigmesteren, J. B. Gjørups velkendte repertoire,
mens prædikestolen kasseredes 1884.

Alterbord, fornyet i forbindelse med hovedrestau
reringen 1940-43, omfattende teglmuret, hvidkalket forpanel og en alterbordsplade af fyr,
fornyet 1916; sidstnævnte hviler til dels på to
pengeskabe.5 Ca. 182×101 cm, 107 cm højt; placeret op imod østvæggen. †Alterbordspanel. 1601
stafferede maleren alterfoden, muligvis panelet
omkring bordet eller vel snarere alterpodiet (jf.
s. 1422).8 Fire smalle, vævede antependier med
applikationer og broderier, er udført 199521 i
farverne hvid, grøn, sort og violet, beregnet til
skiftende anvendelse i løbet af kirkeåret. Alterdug,
2000, af hørlærred med kniplet alterbryn.22 †Alterklæder. 1598 anskaffedes et nyt klæde, der 1614
erstattedes af eller forsynedes med lærred.8 1768
betegnedes alterklæderne som ’næsten ubrugelige af ælde’.18 1841 anbefaledes anskaffelse af
rødt alterklæde.15 Dette fornyedes jævnligt, bl.a.
1863 og 1883, sidstnævnte år præciseret som
værende af karmoisinrødt silkefløjl svarende til
prædikestolens beklædning, om end med kors og
kanter af guldgaloner.19 1892 tilføjedes grønne
shirtingspresenninger til at beskytte dette, i lighed med prædikestolens fløjlsbeklædning.5 Klædet fornyedes 1912.5 I forbindelse med kirkens
restaurering 1940-43 opsattes på alterbordets
forside et tekstil, antagelig efter tegning af Sv.
Fritz,23 udsmykket med et Kristogram, indrammet af bølgeranker.
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Fig. 19. Altertavle, udført 1943 af Børge Ishøy (s. 1428). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarbild.

Altertavle (fig. 19), 1943, af eg, udført af Børge
Ishøy som en moderne version af et gyldent alter. Tavlens grundform udgøres af et græsk kors,
hvor dog korsets tværarme er betonet i forhold
til den lodrette korsstamme. Som fodstykke er et
glat led, der bærer en indskrift af Den Apostolske
Trosbekendelse, vist med reliefversaler; kvartcirkulære led danner overgang til selve korset. Korsfladen udfyldes af fire reliefskårne billedfremstillinger, flankeret af højrektangulære felter med de
12 apostle. Den lodrette stamme viser Korsfæstelsen, flankeret af Maria og Johannes Evangelisten. Herover ses Opstandelsen; Kristus, iklædt
kjortel og folderig kappe, står med korsfanen på
et fodstykke, båret af to knælende engle; herunder en halvrund forhøjning. I venstre korsarm ses
Kristi Dåb; den frontalvendte Kristus flankeres
af Johannes Døberen og en engel, mens Hellig-

åndsduen ses ovenover. Bagved står to engle, hhv.
bedende og gestikulerende. Til højre er gengivet
Nadveren; de siddende apostle er placeret omkring et skråtstillet bord med Kristus i centrum.
Yderst tv. står Judas med ryggen til hovedgruppen. Apostelrækken omfatter stående skikkelser,
alle vist med glorier, fodlange kjortler og bøger.
Enkelte er kendetegnet med deres respektive attributter, heriblandt kirkens værnehelgen, Skt.
Peter, der er gengivet som nr. 2 i den øvre række
mod syd. Selve tavlen er forgyldt med slagmetal, mens fodstykket er stafferet i rødbrunt med
gyldne kantlister; indskriftfeltet er sortmalet med
gyldne versaler. 1991 udbedredes tavlens forgyldning.
( † )Altermalerier (fig. 20-21), hidrørende fra †altertavle nr. 2, 1903, signeret og dateret af Peter
Møller, Kolding. Det tidligere storfelt, olie på lær-
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red, 124×78,5 cm, viser Peters kaldelse. Kunstnerens signatur og dateringen ses nederst tv. (»P.
Möller 1903«). I glat ramme, stafferet lysegrønt.
På korets sydvæg. Topfeltet, olie på træ, 31×105
cm, viser en skyformation med en lysåbning,
omkring hvilken ses i alt syv kerubhoveder. I
profilramme med bølgekant; gråhvid staffering.
Ophængt på korets nordvæg over døren til sakristiet. Tavlerne blev 1974 overfladerenset.
†Altertavler. 1) Udført 1600-01 ifølge regnska
berne;8 sidstnævnte årstal, 1601, var desuden
anført på tavlen.24 Tavlen var som angivet i en
indskrift bekostet af kirkens midler under opsyn
af kirkeværgen, Jens Lauritzen, Hovvinkel, som
det var anført.8 1640 tilføjede kirkens daværende
sognepræst Jens Olesen Lemvig (jf. s. 1427) en
indskrift, måske i forbindelse med en nyopmaling.18 Ifølge en beskrivelse fra 1768 omfattede
tavlen et tredelt storstykke med maleri af Korsfæstelsen, vel i storfeltet.18 Herunder var følgende
latinske vers i elegisk distikon, signeret af Jens
Olesen: »Jesus peccantem mundans hominem,
hunc crucifixit. Peccatum Caveas, vita salus tua
sit! Joannes Olaj 1640 Dom: Jubilate (Jesus renser
det syndige menneske. Denne korsfæstede ham.
Undgå synden, så skal livet være din frelse. Johannes (Jens) Olesen 1640 jubilate søndag (dvs.
3. søndag efter påske))«. På sidefløjene var mod
nord anført Fadervor samt de rimede strofer:
»Jens Laurids Vinkel bekosted mig/ Med Kirkens Indkomst uden Falsk og Sviig«, mens der
på sydsiden læstes Nadverordene og herunder:
»Jesu Legem og Blod min Siæl/ Spiiser og qvæger meget vel«. Topfeltet viste Kristi Opstandelse
og herunder endnu et latinsk vers, anført i heksameter: »Anchora nostra Deus surgens homo solis
ad ortum (Vort anker, Gud og menneske, opstår
mod øst)«.
	Altertavlens anskaffelse 1600 er belyst i kirkeregnskaberne, der omtaler indkøb af materialer
og udgifter på 6 dlr. til arbejdsløn samt kost for
to snedkere, mens maleren og hans medhjælper
lønnedes med 40 dlr. 1767 var tavlen brøstfældig og trængte til reparation,10 hvilket øjensynlig
stadig behøvedes 1791, da det noteredes, at indskriften (jf. ovf.) var ulæselig ’formedelst tidens
ælde og fugtighed’.13 Det anførtes 1845, at tavlen
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Fig. 20. Skyformation med kerubhoveder, udført 1903
af Peter Møller, Kolding. (†)Topfelt fra †altertavle nr.
2 (s. 1429). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wolkenformation mit Cherubimköpfen. (†)Hauptfeld von †Altarbild
Nr. 2.

‘for en række år tilbage’ var blevet nedtaget af
den daværende kirkeejer.15 De tre løse malerier
(stor- og topfeltet samt måske et indskriftfelt, jf.

Fig. 21. Peters kaldelse, udført 1903 af Peter Møller,
Kolding. ( † )Altermaleri fra †altertavle nr. 2 (s. 1429).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Berufung Peters. ( † )Al
targemälde von †Altarbild Nr. 2.
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Fig. 22. Indre set mod øst. Foto o. 1900. KglBibl. – Inneres gegen Osten.

ovf.), var endnu opstillet i kirken 1848.15 1940
registreredes på loftet et egetræsbræt fra et af fyldingsfelterne med spor af en indskrift, udført i
guld på sort bund og yderligere med spor af blå,
vel sekundær farve.25
2) (Jf. fig. 22), o. 1848.15 Tavlen, der var formet
som en forenklet udgave af en renæssancetavle
med søjleindrammet storfelt, var flankeret af sidefløje og halvcirkulært topstykke over en høj
krongesims. På hver side heraf var kvartcirkulære
sidestykker. Tavlen havde †altermalerier i stor- og
topstykke, olie på fyrretræ, antagelig udført af den
flittige Lemvigmaler J. B. Gjørup og med hans
vanlige motivvalg. Midtfeltet viste således ‘et meget slet’ oliemalet billede af Kristus, der velsigner
brødet og vinen, mens sidefelterne i nord og syd
viste hhv. Johannes og Paulus, begge malet efter
Thorvaldsens statuer (Løffler 1880), utvivlsomt
en gengivelse efter Leonardo da Vincis Nadveren
og monokrome malede kopier af Thorvaldens
apostelfigurer i København Vor Frue Kirke, sva-

rende til udsmykningen i et flertal af områdets
kirker (jf. bl.a. s. 1291, 1349). Motivet i topstykket
kendes ikke, lige så lidt som tavlens oprindelige
indskrifter.26 1873 blev tavlens ramme egetræsmalet og forsynet med ægte forgyldning.5 Efter
et skitseforslag fra 1902 udskiftedes malerierne,
der endnu 1940 fandtes på loftet,25 det følgende
år med nye, hvoraf stor- og topfeltets endnu er
bevaret, jf. ( † )altermalerier,5 mens de tilhørende
†sidefelter, formentlig ligeledes udført af P. Møller, viste en lilje og en palmegren; de kvartcirkulære gavlstykker gengav udsnit af stråleglorier.
Postamentfelterne under stor- og topstykket havde †indskrifter i fraktur, vel malet i gyldent på
sort bund, med skriftsteder fra Mark. 5,36 og Joh.
21,15-16.1904 blev tavlen stafferet og forgyldt.19
†Helgenfigur. 1596 beordredes Jens Lauritzen,
daværende ejer af Hovvinkel, der ’stod for kirken’
i sin egenskab af kirkeværge, til at tage »S. Anskarris Billede ned aff Brix døren oc legge thend
paa h…t (vel på hvælvet, dvs. loftet)«.8 Den kul-
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Fig. 23. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Osten.

turhistorisk interessante oplysning giver et indblik i den lutherske kirkes gradvise udrensning
af katolsk inventar, i dette tilfælde fjernelsen af
en, også i middelalderen relativt sjælden,27 udskåret og bemalet fremstilling af Skt. Ansgar, grundlæggeren af den kristne mission i Danmark og
Norge. Figuren var placeret enten over døren i
korskranken (s.d.) eller over korbuen, måske som
sidefigur i en kalvariegruppe på korbuebjælken
(jf. korbuekrucifiks).
Altersølv (fig. 24), omfattende kalk og disk, antagelig fra 1700-tallets første halvdel og vel identiske med de pågældende genstande, der tidligst er
nævnt 1768.18 Kalken, som er 20 cm høj og 13,5
cm i tværmål, har sekstunget fod i to afsæt, midtdelt og rillet knop og højt bæger med let svajet
profil.28Disken er 12 cm i tværmål og har graveret
cirkelkors på fanen. Under bunden er et omtrent
udvisket ovalt stempel, måske med et, ikke nærmere identificeret, by- eller mestermærke. Kalkens bæger blev nyforsølvet udvendig 1997.5

Oblatæsker. 1) Anskaffet 1910.5 6 cm høj, 15 cm
i tværmål. Af porcelæn, sort, med guldkant og
guldkors; under bund mærke for Den Kongelige
Porcelænsfabrik. 2) Moderne, af sølv, 6 cm høj,
10 cm i tværmål. Under bund mestermærke for
Tonny Fredberg Østergaard, Strandby (1982-) og
lødighedsmærke for sterlingsølv. †Oblatæske. En
oblatæske af porcelæn, vel identisk med den nuværende, anskaffedes 1883.5
Sygesæt. Ved kirken findes tre forskellige sæt,
der anvendes i fællesskab med menighederne i
Tørring og Hygum (s. 687 og 1393). 1) Muligvis identisk med sæt, omtalt 1862 under Hygum
Kirke.29 Sættet omfatter kalk, 10,5 cm høj, med
profileret fod og midtskive på skaftet; disk, 7,4 cm
i tværmål, svarende til kalkens munding og oblatæske, 2 cm høj og 3,8 cm i tværmål, beregnet
til at skrue på †vinbeholder. Tilhørende futteral af
sort pap. 2) (Fig. 25) 1871 eller 1872,30 udført
af Frederik Ferdinand Erlandsen, Lemvig. Sættet
omfatter kalk, 10 cm høj, med lille perlestav på
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Fig. 24-25. 24. Altersølv, antagelig fra 1700-tallets første halvdel (s. 1431). 25. Sygesæt, 1871/1872, udført af Frederik Ferdinand Erlandsen, Lemvig (s. 1431). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 24. Silberne Altargeräte, vermutlich aus der
ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts. 25. Krankengeräte, 1871/72.

nedre fodled og godronneret knop; under bunden to identiske stempler for Frederik Ferdinand
Erlandsen (Bøje nr. 6761); disk, 6,3 cm i tværmål,
med beklippet cirkelkors på fane. Under bunden stempel som kalk. 3) Nyere, omfattende fire
dele, hhv. kalk, 10,5 cm høj med stempel under
bund for ikke identificeret mester eller fabrikant:

Fig. 26. Alterstager nr. 1, o. 1700 (s. 1432). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Altarleuchter Nr. 1, um 1700.

»WMFM«; disk, 6,4 cm i tværmål; oblatæske, 3,5
cm høj, 5,7 cm i tværmål; herpå er påmonteret
vinflaske af glas, 7 cm høj. I sort læderfutteral med
violet for.
Alterkande, o. 1900, 32 cm høj, af sort porcelæn
med gyldent reliefkors på korpus; delvis itubrudt.
På kirkens loft. †Alterkande. Anbefaledes anskaffet
1844-45.15 1862 erhvervedes et nyt låg hertil.31
Skål, anskaffet 1907; 9,5 cm høj, af porcelæn.5
Ske, nyere, 16 cm lang, stemplet under laf med
mærke for F. H. Lillelund, Lemvig (virksom
1893-1937) samt indprikket ejerbetegnelse. †Ske,
nævnt 1862.5
Alterstager. 1) (Fig. 26), o. 1700, 54 cm høje, dog
i enkelte detaljer af indbyrdes afvigende form.
Klokkeformet fod, balusterskaft med nedre vaseformet led og lav, profileret lyseskål. Lysetornene
er fornyet i jern. Nære paralleller til stagerne
findes i Heldum og Lomborg kirker (s. 714 og
747). 2) 1800-tallet, af sortmalet træ, 53 cm høje,
formentlig beregnet til påsætning af begravelsesskjolde (jf. Resen og Humlum). På kirkens loft.
Messehagel, 2000, udført af Elisabeth Hofman,
Gadevang.21 Grønt mønstervævet silkebrokade
med guldbroderier, hhv. af kors, flankeret af fire
mindre kors på ryggen, og af kornaks på forsiden.
†Messehagler. Nævnt som fornyet 1862; af rødt
silkefløjl med ægte guldkors og ditto galoner,15
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der yderligere smykkedes i bunden med rødt silkebånd 1867.5 Afhændet 1891 ved fornyelsen af
en tilsvarende i karmoisinrødt silkefløjl, svarende
til alterklædet (s.d.),19 idet dog guldgalonerne fra
den ældre prydelse genanvendtes.5
†Alterbøger. 1611-12 anskaffedes en ny bibel
(formentlig Hans Poulsen Resens udgave fra
1607) samt 1614 »en Bog thill Kirken kallis Intinerarium«.32 1642 fik kirken en ny alterbog.8
Alterskranke (jf. fig. 19), udført i forbindelse
med restaureringen 1940-43 af smedemester Jens
Kaalund Brask fra Dybe; af smedejern og træ.
Skranken, der spænder i et lige forløb mellem
korets sidevægge, har fem felter, markeret af stolper i gennembrudt arbejde ligesom den vandrette kronliste. Udsmykningen viser vindrueklaser
og -løv samt bladranker med roser og liljeagtige
ornamenter. Rustrødt rammeværk, harmonerende med knæleskamlens læderpolstring; desuden
staffering i sort med forgyldning.
Fig. 28. Døbefont, romansk, af granit, her vist med supplerende base, der indtil 1972 var indskudt under fontefoden (s. 1434). Tegning af J. B. Løffler 1880. – Romanisches Taufbecken aus Granit, hier mit ergänzender Basis
gezeigt, die bis 1972 unter dem Beckenfuß eingeschoben war.

Fig. 27. Døbefont, romansk, af granit (s. 1433). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken aus
Granit.

†Alterskranker, 1862 nævnt som ’et udstoppet knæfald med gitterværk’, dvs. med balustre.5
1879 omdannedes det til en buet form med indgang på hver side og balustre. Stafferet som eg og
nøddemahogni med forgyldning, idet knæfaldet
polstredes med sort skind; sidstnævnte udskiftedes 1883 med rødt fløjl.5 1910 blev de hidtil
bronzerede bånd om ’søjlerne’ (dvs. balustrene) i
skranken forgyldt med ægte bladguld.5
Døbefont (fig. 27), romansk, af granit, 76 cm høj,
kummens tværmål udgør 69 cm. Den trapezformede fod, der er af et lysere gråt materiale i forhold
til kummens mere rødlige sten, har rundbuefelter,
indrammet af rundstave og med dekoration af fordybede kors på tre af siderne. Den enkle kumme
har en spinkel tovstav ved mundingsranden. Intet
afløbshul. Sparsomme rester af sekundære farvespor i gråsort og rødligt er endnu synlige.
1850 blev fonten flyttet til højre side i kordøren (vel fra en placering i korets sydside) i for-
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Fig. 29. Prædikestol, 1884, med reliefudsmykning,
1943, af Børge Ishøy (s. 1434). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Kanzel, 1884, mit Reliefverzierung.

bindelse med afmonteringen af to kvindestole i
koret.15 1884 afrenset for bemaling.5 Et firkantet
led af granit af form som en romansk base, foroven afsluttet med en kraftig vulst, 35×35 cm, 25
cm høj, var indtil restaureringen 1971-72 som et
ekstra podium indskudt mellem kumme og fod
(fig. 28). Siden placeret på loftet, mens fonten
ved samme lejlighed hævedes på en muret plint
umiddelbart vest for korbuens nordre vange.
Dåbsfad, o. 1850, af messing, 38 cm i tværmål,
antagelig identisk med det fad, der omtales 1862,
dog som værende af kobber.5 Tilhørende låg med
kugleknop, leveret 1882 af kobbersmed Møller.19
Placeret på et smedejernsstativ, udført 1943 af
smedemester Jens Kaalund Brask, jf. alterskranke,
og smykket med symboler for Treenigheden, hhv.
Gudsøjet, Korslammet og Helligåndsduen. Endvidere forsynet med en fordybet versalindskrift:

»Gud alene æren« og årstallet 1943. †Dåbsfad.
1767 noteredes det, at man i stedet for et regulært
dåbsfad, som manglede på daværende tidspunkt,
anvendte et almindeligt kar.10 Endnu 1809 var
fonten uden et fad,14 indtil man omsider 1852-53
anbefalede fadet (vel den midlertidige erstatning)
forandret til ét af ‘passende form’.15
Dåbskande, anskaffet 1862; 15 af tin, 26,5 cm høj;
et oprindeligt tilhørende †låg savnes i dag.
†Fontelåg. 1606 udførtes et nyt låg, vel som erstatning for et ældre.8 Nævnt 1768.18 1852-53 be
ordredes anskaffelsen af et nyt låg,15 antagelig det
1862 omtalte ‘fasthængende låg’, der var fæstnet
med en kæde fra korbuen, fontens daværende
placering.5 Spor efter fæstnelsen i form af et indmuret jernøje til et drejeligt ophæng sås endnu
1940 i korbuens nordside.25
†Korbuekrucifiks. 1873 blev korset, vel korbuekrucifikset, forgyldt.5 †Korskranke eller -gitter.
Brixdøren, dvs. åbningen i korskranken (-gitteret) eller måske korbuebjælken, er nævnt 1596 (jf.
†helgenfigur).8
Prædikestol (fig. 22, 29), 1884, som indridset på
midtfagets bagside; udsmykket med relieffer, udført 1943 af Børge Ishøy.
Stolen, der udgør fem sider af en ottekant, har
en ganske enkel struktur, med højrektangulære
fyldingsfelter, fremskudt, glat postament og enkel
kronfrise med profilering. I fyldingerne er indsat relieffer med motiver fra Skt. Peters og Skt.
Stefans historie, som angivet på postamentfrisens
malede indskrifter: 1) »Peter opvækker Tabitha/
Apostl.Gern. 9,36-43«. 2) »Peter og Johannes
hel/breder den lamme. Ap. G. 6,1-8«.33 3)»Peter
udfries af fængslet/ Apostl.Gern. 12, 1-17«. 4)
»Stefanus bliver stenet/ Apostl. Gern. 7, 54-60«.
På kronfrisen står: »Salige er de, som hører Guds
ord og bevarer det« (Luk. 11,28). Selve reliefferne
er forgyldte, mens rammeværket er stafferet i lys
turkis. Indskrifterne står i gyldne versaler på lys
rødbrun bund. Stolen er, antagelig i lighed med
sin forgænger, indmuret i åbningen i korvæggens
sydside. Nyere, muret opgang fra koret med spinkelt metalgelænder, stafferet rødbrunt.
Prædikestolen er udført af snedker Poul Pedersen efter tegning af provst G. G. W. Berggren.19
Stolen stod tidligere poleret i træets naturlige far-
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ve og havde fløjlspolstring af håndliste mv.5 1892
fornyedes den karmoisinrøde fløjlsbeklædning
med tilhørende guldgaloner; samtidig anskaffedes grønne shirtingspresenninger til at beskytte
denne, i lighed med alterklædet.5 1943 indsattes
reliefudsmykningen, mens man 1991 udbedrede
opskalninger af stolens forgyldning.
†Prædikestole. 1) 1606-08.8 Formentlig udformet som en karnapprædikestol med seks fag; antagelig et arbejde af Kristen Spend fra Lemvig og
Morten Maler fra Holstebro.
Stolen, der ifølge præsteindberetningen fra
1768 var ‘smuk nok’, var i kurvens arkadefag
smykket med malede fremstillinger af de seks
(små) profeter med tilhørende skriftsteder, således: Esajas (Es. 43,25), Jeremias (Jer. 31,34), Ezekiel (Ez. 33,11), Hoseas (Hos. 6,6), Daniel (Dan.
7,27) og Joel (2, 32 (3,5)).18 Disse motiver genfindes på andre af områdets samtidige karnapprædikestole, tilskrevet Lemvigsnedkeren Kristen
Spend (Tørring (malerierne dog kopieret efter
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Bøvling), Bøvling, Fabjerg og Dybe (s. 688, 839,
1119 og 1566), og det er derfor nærliggende at
antage en medvirken i disse eksempler af både
denne og af en af hans malende samarbejdspartnere, vel den i kirkens regnskaber i øvrigt omtalte
Morten Maler fra Holstebro. Tilskrivningen til
Kristen Spend bekræftes yderligere af tilstedeværelsen i kirken af et par småsøjler, sekundært indsat i kirkens præsteepitafium (s.d.). I forbindelse
med udførelsen afregnedes 1606 for materialer
og arbejdsløn, såvel til snedkeren og hans dreng
som til murermesteren »for en bielke Att Indmuret thill Att Sette Predickstuoll (på)«. 1608 blev
stolen som nævnt stafferet af Morten Maler, der
hentedes i Holstebro; samtidig flyttedes den til en
anden placering, måske svarende til den nuværende.1611-12 udførtes †opgangen samt paneler,
måske bl.a. et †rygskjold.8 Stolen med tilhørende
opgang og †himmel noteredes som ‘noget forfalden’ 1791,13 en status, der yderligere accelererede
1803-04.14 2) 1809, af Løffler 1880 karakteriseret

Fig. 30. †Orgel, 1936 (s. 1437). Ældre foto i Orgelregistranten. – †Orgel, 1936.
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Fig. 31. Lysekrone nr. 1, o. 1700 (s. 1438). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Kronenleuchter Nr. 1, um 1700.

som ‘et meget tarveligt arbejde’. Stolen, der ganske vist 1809 betegnedes som ny og god, om end
en himmel manglede, havde dog endnu 1810 en
mangelfuld opgang.14 Alt blev nymalet 1850.15
1862 nævntes dens bemaling med ‘sandfernis’.
Placeringen, svarende til den nuværende, var
foran en åbning i triumfvæggen med opgang fra
koret.5 Opgangens rækværk udskiftedes 1879.5
Stolen afhændedes 1885.19
Stolestader (jf. fig. 22-23), antagelig fra 1800-tallet, dog delvis fornyet i forbindelse med restaureringen 1940-43. Samtlige stole, der tæller 17 i
nordrækken og 20 i syd, er lukkede; gavlenes opstandere er tværovale med uregelmæssigt formede konturer, lågerne har profilerede spejlfyldinger, mens for-, bag- og vægpaneler er af en mere
enkel form. Stafferet i nuancer af grønt samt i
teglrødt og beige. Ved istandsættelsen 1970-72
afkortedes de tilhørende vægpaneler i højden.
†Stolestader. 1585 erhvervedes brædder til fodskamler, mens en tømrer 1611-12 ligeledes arbejdede med skamlerne, vel disse.8 1633 betaltes for
at »suarffe« knappen overalt på mands- og kvindestolene, dvs. antagelig udskære (svejfe) gavlenes
topprydelser.8 1768 fandtes hhv. 19 mands- og 21

kvindestole, hovedparten dog uden døre.18 Deres
tilstand var 1791 i overvejende grad tilfredsstillende,13 men det accelererende forfald, ikke mindst
forårsaget af tilbagevendende fugtproblemer, betød dog, at de allerede 1802 (benævnt ‘folkeskamlerne’) karakteriseredes som gam
le og ringe.34
1806 meldtes de dog som ‘nyligt’ reparerede.14
1844 anbefaledes en fornyelse af de to øverste
stole, der var lukkede.15 Antagelig drejer det sig
om to kvindestole (herskabs- eller præstekonestole(?)), der var anbragt i koret og 1850 fandtes ‘til
vanzir samt til hinder for skolebørnene ved kirkegangen’; begge blev derfor borttaget.15 Antallet af
stolestader udgjorde 1862 i alt 41, alle med døre
og fyldingsryglæn.5 1887 bemaledes stolene i egetræsfarve.5 Indsat under stolene iagttog Sv. Fritz
1940 flere fragmenter fra ældre stolegavl(e).25
Præstestole. 1) Moderne, af egefiner på gråmalet
metalskelet. I koret. 2) Ældre armstol med buet
ryglæn og rød læderpolstring, placeret under orgelpulpituret.
†Skrifte- og præstestol. 1592 udførte en snedker
både en skrifte- og en degnestol.8 Den førstnævnte trængte til reparation 1791.13 1845 omtaltes præstens og kirkesangerens bemalede stole,15
der begge fornyedes 1848-50, måske med skærmvægge med gitterværk, jf. fig. 22.15 1862 er nævnt
præstens lukkede stolestade øverst i kirkens nordside, vel et indirekte udsagn om, at den ældre stol
– bortset fra skærmvæggen – da var sløjfet.5 1868
fornyes betrækket i præstens stol, der dog helt udskiftes 1873.5 1904 udførtes gardiner til stolen,19

Fig. 32. *Klingpung, o. 1750 (s. 1437). Lemvig Museum. Foto Jesper Nørgaard Weng 1999. – *Klingelbeutel, um 1750.
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Fig. 33. Kirkeskib, betegnet »Tana«, udført 1992 (s. 1438). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Kirchenschiff, »Tana«, 1992.

som 1911 nymaledes.5 1919 blev stolen helt fornyet og måske erstattet med den nuværende.5
†Degnestol mv. Udført 1592, jf. ovf. Endnu 1845
havde kirkesangeren ligesom præsten plads i en
bemalet stol ved alteret (jf. ovf.). 1862 fandtes til
førstnævnte et stolestade forrest i sydsidens stole
i lighed med den nuværende;5 istandsat 1911, jf.
præstestolen.
†Herskabs- eller præstekonestole. To kvindestole
i koret, hvis præcise funktion dog ikke omtales,
blev fjernet 1850,15 jf. også ovf.
Pengebeholdere. Pengeblok, 1971, efter tegning af
Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted, af grønmalet træ; firkantet med pengeslids i låg; opsat på
sydrækkens vestligste stolegavl. †Pengeblokke. 1862
fandtes to fattigblokke, én ved hver dør.5 1912 opsattes en ny jernbeslået blok ved kirkens hovedindgang.5 Pengebøsse, af messing, anskaffet 1987.5
Cirkulær med reliefkors på forsiden. Opsat på
vestvæggen, nord for indgangen. *Klingpung (fig.
32), o. 1750, med afkortet fyrretræsskaft og ring,
hvorpå er mørkebrun fløjlspose, forneden forsynet
med en kvast. På Lemvig Museum (inv. nr. 2336).
Dørfløje. 1) En dobbeltfløjet dør, o. 1850, er
opsat mellem skib og våbenhus; spejlfyldninger,

kantet af perlestav og smykket med diamantbosser. Stafferet i to nuancer af turkisgrønt og beige.
2) Nyere yderdør til våbenhuset i umalet eg. 3-4)
Nyere dobbeltdør i korets nordmur, omfattende
rødmalet yderdør og indvendig grønmalet fyldingsdør med indbygget skab til messetøj.
Pulpitur. Allerede 1898 diskuteres placeringen
af et orgel på et eventuelt pulpitur i vestenden.5
Pulpituret opsattes antagelig først i forbindelse
med anskaffelsen af kirkens orgel 1936.
Orgel (jf. fig. 18), 1984, med 10 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Manual I: Principal 8', Rørfløjte
8', Oktav 4', Gemshorn 2', Mixtur III. Manual II:
Gedakt 8', Dækfløjte 4', Oktav 2', Sesquialtera II;
svelle. Pedal: Subbas 16'. Kopler: II-I, I-P, II-P. Facaden er tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm.
Stafferet i to nuancer af turkisgrønt og rødbrunt,
svarende til stolestaderne. På vestpulpituret, med
spillebord i orgelhusets søndre gavl.
†Orgel (fig. 30), 1936, med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition: Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt 8',
Spidsfløjte 4', Rauschquinte II. Svelle. Koppel M
4'-M. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facaden
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Fig. 34. Klokke, 1834, støbt af Peder Meilstrup, Randers (s. 1438). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Glocke,
1834.

havde attrappiber af sølvbronzeret zink. På vestpulpituret, med spillebord i orgelhusets søndre
gavl.35
Salmenummertavler. 1934 anskaffedes tre nye
nummertavler.5 Ophænget ændredes i forbindelse med restaureringen 1970-72. Ved denne
lejlighed øgedes antallet til de nuværende fem.
Tavlerne har enkle profilrammer og er beregnet
til hængetal og indskudsbrikker med antikvaindskrift. Grøn ramme, hvidlig bundfarve og sorte
indskrifter. †Salmenummertavler (jf. fig. 22). Tidligst
nævnt 1857, da disse blev opmalet.15
Præsterækketavle, 1997, udført af Mogens Ringdal, Gudum, og bekostet af en række lokale fonde
og pengeinstitutioner.Tavlen, der har en bred glat
ramme, smykket med en tredobbelt konturstreg
og firbladede hjørneprydelser, har indskrift i versaler og kursiv. To nuancer af turkisgrønt og blåsort. På nordvæggen, vestligst i skibet (jf. fig. 18).
†Hatteknager (jf. fig. 30). Nævnt 1887, da de
stafferedes i egetræsfarve ligesom prædikestolen.5

På korbuens nordvæg er ophængt et nyere krucifiks, af gips, 32 cm højt, på et korstræ af umalet
træ.
Belysning. Kirken har tre lysekroner, alle ophængt i skibet. Heraf er den ældste, som er ophængt over døbefonten, endnu beregnet til stearinlys. 1) (Fig. 31), o. 1700. Kronen har balusterskaft, forneden afsluttet med et dyrehoved med
en ring i flaben; 2×6 hængearme, oprullet i volut,
og topfigur i skikkelse af en engel (vingerne og
begge arme mangler), der over sin folderige kjortel bærer en stola, krydset over brystet. Tidligst
omtalt 1768.18 Kronen var endnu 1940 ophængt
i koret og manglede allerede på daværende tidspunkt både vinger og arme.25 I forbindelse med
restaureringen 1970-72 sænkedes ophænget over
fonten. 2-3) (Jf. fig. 18), 1936, to ens kroner i
barokstil med hhv. 12 og seks lysarme samt glat
hængekugle er ophængt i skibet. Hertil kommer
et antal enkle nyere lampetter, anskaffet i forbindelse med restaureringen 1970-72 og placeret
hhv. på korets og skibets vægge.
Kirkeskib (fig. 33), 1992, betegnet »Tana«, udført af tidligere fiskeskipper Vagn Hansen, Lunderskov, som en tremastet fuldrigger, kopieret efter den engelske theclipper »Thermopylæ«, bygget 1868 i Aberdeen, Skotland.36
Ligbåre. Anskaffet 1631.8 Muligvis identisk med
ældre båre, henlagt på korets hanebånd.
Klokke (fig. 34), 1834, udført af P. P. (Peder)
Meilstrup, Randers som anført med reliefversaler
over slagringens rammelinjer; endvidere er tilsvarende nævnt øverst på legemet: »Bekostet omstøbt af Houes Beboere i Aaret 1834«. Tværmål
60 cm. Klokken er ophængt i tårnets nordside i
en slyngebom, der bæres af to nord-sydgående
bjælker, indmuret i glamhullets vanger.
†Klokker. 1608 omstøbtes den gamle klokke til
en ny, idet der blev tillagt 6,5 pund kobber. Arbejdet udførtes i Lemvig.8 Klokken betegnedes
1766 som ‘lille og ringe’18 og havde det følgende
år fået en skade, således at den ikke længere kunne
høres i sognet.10 1788 omstøbtes den i Randers,
men var, som anført 1791, fremdeles ophængt i
det gamle træværk, hvorfor ringningen stadig betegnedes som farlig.13 1802 noteredes yderligere
en stor revne i klokken.34
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Fig. 35. Signatur, 1653, af Aalborgmaleren Albert Quantz. Detalje af epitafium (fig.
36) (s. 1439). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Signatur, 1653, vom Maler Albert Quantz
aus Aalborg. Detail von Epitaph.

Gravminder
Epitafium (fig. 35-37), med portrætmaleri, signeret og dateret 1653 af A. Quandt, sandsynligvis
identisk med Aalborgmaleren Albrecht (Albert)
Quandt (Quantz), mens den udskårne indramning, der dog kun er summarisk bevaret, formentlig kan tilskrives Christen Billedsnider, ligeledes fra Aalborg, jf. ndf. Ifølge †indskrifter opsat
for kirkens to sognepræster, Jacob Pederssen (Pedersen) Munk, †skærtorsdag (2. april) 1640 i sit
80. år og i tjenestens 40. år, samt for Jens Olesen
år og i tjenestens 43. år.
Lemvig, †1683 i sit
Endvidere over deres fælles hustru, Anne Povelsdotter (Poulsdatter), †24. maj 1670 i sit 69. år,
samt for to børn af denne og Jens Olesen Lemvig,
nemlig Jacob Jenssen (Jensen) og Karen Jensdatter. Jf. †epitafium og gravsten nr. 1.
Sammenholdt med en beskrivelse i præsteindberetningen fra 1766-68 fremtræder epitafiet i
sin nuværende tilstand som en stærkt reduceret
udgave af den oprindelige udformning, der om-

fattede en rigt udskåret og bemalet struktur i tre
led med top-, stor- og hængestykke.18 Opbygningen består i dag af et højovalt storfelt, indfattet af en kraftig profilramme, der er udvidet med
sidestykker, smykket af spinkle joniske søjler, 57
cm høje samt forsynet med prydbælte forneden
og karvskåret stjerne på det øvre skaftled. Begge
er tydeligvis sekundært indsat og stammer formentlig fra den tidligere prædikestol (jf. ndf. og s.
1435). Som postament herfor er et glat felt, nederst afsluttet med et profilled med to markerede
fremspring. †Figurer. Ifølge den ældste beskrivelse
var epitafiet kronet af en udskåret gengivelse af
den opstandne Kristus, der trådte slangens hoved
under fode. På siderne var udskårne fremstillinger
af de fire evangelister og af Moses med Lovens
Tavler og Johannes Døberen, der pegede på lammet. Som påvist 1971 ved epitafiets restaurering
anedes bag søjlerne konturer af to hermefigurer,
ligesom der på postamentet skimtedes omrids af
nu forsvundne figurer. For en diskussion af epitafiets oprindelige udseende, jf. ndf. Rammeværket
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Fig. 36. Epitafium, tilskrevet Christen Billedsnider og med portrætmaleri, signeret 1653 af Albert Quantz, begge
Aalborg, for Jacob Pedersen Munk ( † 1640), Jens Olesen Lemvig ( † 1683) og Anne Poulsdatter ( † 1670) (s. 1439
f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Epitaph, Christen Billedsnider zugeschrieben, mit Porträtgemälde, 1653 von Albert
Quantz, beide Aalborg. Für Jacob Pedersen Munk ( † 1640), Jens Olesen Lemvig ( † 1683) und Anna Poulsdatter ( † 1670).

står sortmalet, idet de to søjler har hvidgrå skafter, grønne prydbælter med blomsterrosetter og
gyldne ringe samt røde kapitæler med forgyldte
detaljer.
Storfeltet med ovalt portrætmaleri af de ovennævnte er udført i olie på træ med en tynd kride-

ring, 130×90 cm. De fem figurer er alle vist knælende med hænderne sammenlagt i bøn. Yderst
tv. knæler Jakob Pedersen Munk med gråligt hår,
lige afskåret ved ørerne, og langt skæg; han er
iført sort præstekjole med pibekrave ligesom sin
eftermand, der ses ved hans venstre side. Denne,
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Jens Olesen Lemvig, har rødblondt hår og skæg. I
højre side ses deres fælles hustru, Anne Poulsdatter, med sort kriget konehue over et hvidt hovedlin; hun er iført sort kjole og kåbe, idet en
hvid opstående krave samt forklæde danner kontraster hertil. Neden for de to sidstnævnte knæler to småbørn, begge iklædt hvide (lig)skjorter
og med blomsterkranse på hovederne samt røde
småkors som markering af, at de ved maleriets
udførelsestidspunkt var afgået ved døden. Nærmest Jens Olesen Lemvig ses hans søn, Jacob Jensen, mens datteren, Karen Jensdatter knæler ved
moderens side. Figurerne er indsat i et landskab
med udblik mod fjerne bjerge og en blålig himmel med drivende skyer. I forgrundens jordsmon
ligger et kranium. Over de portrætterede ses den
opstandne Kristus i en lysglorie foran et bølgende rødt draperi. Figuren er afskåret ved knæene af
en skybræmme; han har brunt hår og skæg og er
iklædt et smalt hvidt lændeklæde; begge hænder
fatter om korsfanen. Over hans hoved anes en
indskrift i rød fraktur, heraf dog med enkelte ord
i kursiv: »See Løwen Aff Juda Stamme haffuer
wundet, Apo(c) 5« (Åb. 5,5).37 Forneden læses
malerens signatur i gullig kursiv: »A. Quandt. Fecit 1653«. Portrætmaleriet er formentlig udført af
Albrecht (Albert) Quandt (Quantz), der var virksom i Aalborg o. 1650-91 og bl.a. 1666-67 betaltes for at renovere altertavlen og prædikestolen i
Torslev Kirke (Øster Han Hrd., Hjørring Amt).38
†Malerier og indskrifter. Som nævnt i præsteindberetningen 1766-68 viste epitafiets topfelt
oprindelig et maleri af Kristus, fremstillet efter
visionen i Johannes’ Åbenbaring (Åb.1, 12-20),
dvs. gengivet i sin herlighed med et sværd udgående fra munden og indskriften: »Jeg er Α og Ω«
(Åb. 21, 6), de syv lysestager og med Johannes
Evangelisten nedkastet for sine fødder. ‘Neden
under’, dvs. enten på selve storfeltet eller på det
forsvundne rammeværk, sås indskriften: »Enten
vi leve eller døe saa ere vi herrens Rom:14 Cap:
(Rom. 14,8) S: Jacob Jenssen, Karen Jensdatter«.
Endelig var nederst, antagelig på det forsvundne postament eller hængestykke, o. 1683 anført
navne og dødsår for Jens Olesen Lemvig og Anne Poulsdatter, afsluttende med begges initialer:
»J:O:L – A:P:D:«.
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Fig. 37. Rekonstruktion af den oprindelige †figur
udsmykning på epitafium (fig. 36) (s. 1439 f.). Tegning
Merete Rude 2011. – Rekonstruktion der ursprünglichen
†Figurenverzierung auf dem Epitaph.

Det anseelige gravminde, der som nævnt end
nu fandtes intakt i 1700-tallets anden halvdel,
blev siden væsentligt reduceret, formentlig allerede ved en gennemgribende renovering i
1800-tallets begyndelse, da både kirkens altertavle og prædikestol udskiftedes. Herpå tyder
de indsatte småsøjler, der sandsynligvis stammer
fra den ældre prædikestol (s.d.). Imidlertid kan
epitafiets oprindelige udformning med udgangspunkt i den ældre beskrivelse og en sammenlig-
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ning med en række af den formodede mester,
Christen Billedsniders værker rekonstrueres med
mange detaljer, jf. fig. 37.39 Storstykkets højovale
form med den kraftige indramning genfindes i
epitafier i Hjørring, Skt. Cathrine Kirke (over
Peder Nielsen Baggi og familie (1652)) samt i
Vrensted, Børglum Hrd. (over Melchior Evertsen Meier ( † 1655)) og i Hellevad, Dronninglund
Hrd. (over Chr. Gertsen Kobberup ( † 1665)), alle
i Hjørring Amt. Hertil kan endvidere føjes epitafiet i Nørholm (Hornum Hrd., Aalborg Amt,
1666, over Søren Bertelsen Kierulf og hustru).
Rammefigurer, udformet som Moses og Johannes Døberen, ses i Hjørring, Vrensted og Nørholm (epitafium, 1664, over Mads Sørensen Wolf
og Maren Poulsdatter Kraas), mens alle nævnte,
bortset fra eksemplerne i Nørholm, viser siddende evangelistfigurer, placeret på sidestykkerne
såvel over som under rammeværket. Et topstykke,
kronet af Den Opstandne Kristus i friskulptur,
genfindes ligeledes i de tre eksempler, der alle har
et indskudt mellemled med et figurmaleri over
storstykket. Et hængestykke med tværovalt malet
indskriftfelt, flankeret af udskårne kerubhoveder
under den nedre vandrette rammes forkrøppede
led, afslutter opbygningen, der i øvrigt viser en
rigdom af bruskbarokke kartoucher. Selve denne
grundform repræsenterer en videreudvikling, om
end mere forenklet i figurudvalg og -stil i forhold til billedskærerens læremester, Niels Jensen
(jf. epitafier over Chr. Hansen Riber ( † 1631) i
Aalborg Skt. Budolfi Kirke, over Sveder Povlsen
Kitting ( † 1632) og Peder Nielsen Gris ( † 1633),
begge Tisted Kirke, DK Tisted 50-52, samt over
Jørgen Heitvinkel ( † 1631) i Århus Domkirke,
DK Århus 681).
Epitafiet, der allerede 1766-68 omtales som
placeret på skibets nordvæg over for prædikestolen, blev 1908 midlertidigt nedtaget og repareret.5 At dømme efter fig. 30 var det efter 1936
midlertidigt opsat på sydvæggen. I forbindelse
med hovedrestaureringen 1940-43 blev det atter
undersøgt og istandsat ved Georg N. Kristiansen;
i denne forbindelse foresloges en mulig fjernelse
af småsøjlerne. Nyere renoveringer er gennemført i 1970’erne, bl.a. omfattende en stabilisering
af snedkerarbejdet og af stafferingen, hvis ældre

lag dog ikke er nærmere undersøgt. På skibets
nordvæg.
†Epitafium, o. 1670, for Anne Poulsdatter, † 3.
pinsedag, 24. maj kl. 3 om eftermiddagen 1670
i sit 69. år. Den lille tavle, der var firkantet og
smykket med ’lidt billedhuggerarbejde’, fandtes
ophængt øst for det store epitafium (jf. ovf.).18 På
tavlen fandtes efter personalia et latinsk mindedigt i elegiske distika, signeret af Petrus Munchius (Peder Munk), formentlig en søn af afdøde og
sognepræst Jacob Pedersen Munk:
»Hæc tegit urna decus nuptarum nobile, qvotqvot
Cernitis hanc, udas dilacerate genas,
Caussa salutis Fiat (!) multis nunc causa doloris
Mutavit coelo non Reditura solum,
Fulserat insignis mundo, nunc Fulget Olympo
Clara Fuit terris, hinc qvoqve cara Deo

(Denne fornemme urne gemmer den fineste af
hustruer, enhver/ der ser den, må rive sig i sine
tårevædede kinder./ Hun var årsag til manges vel
og er nu årsag til deres sorg./ Hun har byttet jorden ud med himlen for aldrig at vende tilbage./
Hun strålede enestående på jorden og stråler nu
i himlen./ Hun var prægtig på jorden og er derfor nu elsket af Gud)«.40
Gravsten. 1) (Fig. 38), o. 1600, for sognepræsterne
Gregers Eskildssøn (Eskildsen), †6. aug. [1600]
og <Jacob Pederssøn (Pedersen Munk) †skærtorsdag (2. april) 1640>; endvidere for [Anna
Nielsdatter], formentlig ovennævntes fælles hustru.
Figursten af grå sandsten, 230×155 cm, med
gengivelse af de nævnte personer, idet præstekonen står i midten, flankeret af sine to ægtemænd; alle er placeret under arkader, båret af
joniske konsoller. Figurerne er vist i streng frontalitet, idet de udaddrejede fødder let berører
standfladen med tåspidserne. Kvinden bærer en
tætsluttende konehue og er iklædt fodlang, plisseret kåbe over en kjole med pibekrave i halsen;
hænderne er samlet i bøn. Gengivelsen af de to
sognepræster synes ikke specielt individualiseret.
Begge har halvlangt hår samt spidst hageskæg og
er iklædt halvlange kapper med opstående kraver
over en klædning med pibekrave. I hænderne fatter de om en bog. I stenens hjørner er medaljo-
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ner med evangelisterne, der er vist i halvfigur og i
de udstrakte hænder holder kartouchefelter med
de respektive navne. Øverst tv. og th. ses symbolfigurerne for Mattæus og Markus; forneden tilsvarende for Lukas og Johannes. Indskriften, der
er stærkt nedslidt, er angivet i fordybede versaler,
dels i fod- og topfeltet, dels som randskrift. Den
vanskeligt tydbare tekst lader sig dog delvis supplere med afskriften i præsteindberetningen fra
1768.18 I fodfeltet er omtalt den tidligst afdøde
præst, Gregers Eskildsen ( † 1600) og hans hustru,
Anna Nielsdatter, der formentlig har ladet stenen udføre efter sit ægteskab med gemalens eftermand, Jakob Pedersen Munk ( † 1640), jf. også
epitafium og †muret begravelse nr. 1. I topfeltet
er angivet de to præsters ‘symbola’, dvs. valgsprog,
hhv.: »Amor meus Deus meus (Min Gud er min
kærlighed)« for Gregers Eskildsen, vist tv. og »Jesus peccator(rum) hostia data (Jesus blev ofret for
vores synder)« for Jakob Pedersen Munk. Som
rammeskrift er o. 1640 tilføjet personalia for den
sidstnævnte, formentlig af hans anden hustru,
Anne Poulsdatter, jf. epitafium og †epitafium.
Præstegravstenen er nært beslægtet med to tilsvarende i Lemvig Kirke, begge udført o. 1602,
hhv. over en rådmand, Knud (…), hans hustru,
Margrethe og over parrets to døtre, Maren og
Karen Knudsdatter, jf. s. 399-400). Den skematiske figurgengivelse og evangelistsymbolerne
følger disse eksempler så nøje, at alle tre sten formentlig må tilskrives en lokal mester, der anvender en type, velkendt i Østjylland (jf. DK Århus
780 ff).
Stenen var oprindelig placeret i korgulvet over
præstebegravelsen (jf. ndf.). 1923 foresloges en
flytning til våbenhuset, hvilket dog tilsyneladende ændredes til en placering på kirkegården, hvor
den dannede sokkel for en mindre gravsten af
marmor (uvist dog hvilken).41 1972 indsat i tårnrummet på sydvæggen, opsat på en muret sokkel
og fæstnet med metalkramper.
2) (Fig. 39), o. 1750, genbrugt o. 1890 for Erik
Skou Stenhule, *12. marts 1813, †14. april 1890,
og for dennes hustru, Mariane Christensen, *28.
maj 1813, †1. nov. 1882.
	Af rødlig sandsten, 210×125 cm, med indskrift
i fordybede versaler og antikva, optrukket med
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Fig. 38. Gravsten nr. 1, o. 1600, for Gregers Eskildsen
( † 1600), Jacob Pedersen Munk ( † 1640) og Anna
Nielsdatter (uvist dødsår) (s. 1442). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 1 um 1600, für Gregers
Eskildsen ( † 1600), Jacob Pedersen Munk ( † 1640) und
Anna Nielsdatter (unbekanntes Todesjahr).

sort. Skriftfeltets oprindelige tekst var i fordybede versaler, hvoraf spor endnu anes. Den genbrugte sten har evangelistsymboler i hjørnerne,
hhv. for Mattæus og Markus øverst tv. og th. og
Lukas og Johannes tilsvarende for neden tv. og th.
Øverst ses Korsfæstelsen med Maria og Johannes, indrammet af palmegrene; herunder, flankerende indskriftfeltet, står to engle, begge med
palmegrene og med et udspændt draperi imellem sig, hvorpå anes en oprindelig, nu ulæselig
versalindskrift. Som postamenter for englene er
felter med ophængte forkrænkelighedssymboler,
kranier over korslagte knogler, le og spade samt
et timeglas. I fodfeltet ses yderligere to tværovale
skriftfelter, hvori anes indskrifter i reliefversaler.
Tilsvarende indskrifter har været placeret som
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Fig. 39. Gravsten nr. 2, o. 1750, genbrugt o. 1890 for
Erik Skou Stenhule ( † 1890) og Marianne Christensen ( † 1882) (s. 1443). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Grabstein Nr. 2, um 1750, wieder verwendet um 1890 für
Erik Skou Stenhule ( † 1890) und Marianne Christensen
( † 1882).

randskrift. Stenen er sandsynligvis identisk med
en af de fire kasserede gravsten (jf. ndf.), der 1883
afhændedes på auktion, bl.a. til Christian Eriksen
Stenhule, parrets søn.19 Fra en placering, antagelig i kirkens gulv, blev den omhuggede sten siden
opsat i kirkens sydmur i den tilmurede døråbning. 1996 blev indskriften opmalet.
3) (Fig. 40), o. 1775, for ubekendt. Af gråflammet norsk marmor, 195×170 cm. På det centrale
skriftfelt, af form som en uregelmæssig højoval,
anes rester af en omtrent ulæselig indskrift i fordybet kursiv med enkelte kursiverede versaler.
Feltet flankeres af krydsriflede, knækkede bånd
med bladdekorationer. I hjørnerne er firpasmedaljoner med forkrænkelighedssymboler, øverst
tv. og th. en (sejrs)krans og en (æres)krone, nederst tv. og th. et vinget timeglas og et tilsvarende

kranium med knogler. Tværovale skriftfelter foroven og forneden på stenen har ligeledes tekster,
tilsyneladende skriftsteder eller religiøse sentenser. På kirkegårdens sydøstre del.
4) O. 1869, for Niels Iensen Bierg, Hou Præstegård, *1794, †1869 og dennes hustru, Ane Mar
grethe Nielsen, *1804, †1870.
	Af cement, 190×155 cm; selve skriftfeltet udgør en isoleret plade, 60×60 cm, monteret på
stenens øvre halvdel. Indskrift med fordybede
versaler. På kirkegårdens sydlige del.
†Gravsten. 1) O. 1730, for Peder Rasmusøn
(Rasmussen) Ruberg ,*1673 i Norge og virksom som kirkens sognepræst fra 1709 til sin død
9. jan. 1730. Nævnt 1768 syd for kirken.18 2 - 4)
1883 afhændedes fire kasserede gravsten på auktion til hhv. Niels Liisberg, Chr. Eriksen Stenhule
(jf. gravsten nr. 2), Chr.Thomsen Snaboe og Poul
Andersen Præstholm.19
†Muret begravelse. 1766-68 omtales begravelser,
dog antagelig den samme, for en række af kirkens
præster.18 Begravelsen, hvis indhold af kister var
så ødelagt af fugt, at påskrifterne på daværende
tidspunkt var ulæselige, var åben og fandtes i koret. Krypten var dækket af gravsten nr. 1 for Gregers Eskildsen, Jacob Pedersen (Munk) og Anna
Nielsdatter, hvis jordiske rester vel fandtes herunder tillige med en kiste for sognepræst Peder
Vejrum ( † 1709).
†Kiste, fremdraget 1894 fra grav på kirkegården;
mod sædvane var kisten placeret i en nord-sydlig
orientering, hvilket efter traditionen skyldtes, at
afdøde var en selvmorder.42
Kirkegårdsmonument. Familiegravsted, for lokalhistorikeren, førstelærer J. Gr. Pinholt, ridder af
Dannebrog, *5. juni 1862, †27. febr. 1944, og hustru, Karoline Pinholt, *14. juli 1869, †27. okt.
1962. Monumentet var rejst af gamle elever og
beboere i Hove.
Bauta af granit, 118×120 cm, med fordybet
versalindskrift, udfyldt med sort. Gravstedet, der
indrammes af grofthugne granitkvadre, rummer
også en liggesten af rødlig granit, 67,5×55,5 cm
for Knud Rønn, *13. sept. 1879, †23. juli 1963,
Mathilde Rønn, *11. juli 1888, †24. jan. 1986 og
Ingse Pinholt Rønn, *26. dec. 1981, †9. jan. 2002.
I kirkegårdens nordøsthjørne.
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Tegninger og opmålinger. NM. J. B. Løffler 1880
(døbefont); Sv. Fritz og Børge Ishøy 1941 (altertavle og –skranke); Sv. Fritz 1943 (ophæng til dåbsfad);
Morten Aaman Sørensen 1969 (udgravning i skibets nordøstre hjørne); Poul Hansen og Ib Lydholm
1967 (plan og snit, kopi). – LAVib. Planer og tegninger.
Ringkøbing Amt, Vandfuld Herred. Hove Kirke (Pl.T.
936-1). – Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og
Ib Lydholm 1967 (plan, snit og lighus); samme 1973
og 1975 (lighus og kirkegård); samme 1980-84 (kirkegårdsudvidelse og –låger, orgel og orgelpulpitur).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Hove kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 4, Nationalmuseet 2011
(Hylleberg Eriksen 2011).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, sagn ved Rikke Garfield
Lagersted Olsen, bygningsbeskrivelse ved Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved
Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Ole
Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur ved Jørgen
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.
1

Fig. 40. Gravsten nr. 3, o. 1775, for ubekendt (s. 1444).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 3, um
1775, für Unbekannten.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol for Hove Kirke 1925 ff. (Synsprot.); Liber Daticus for Hygum og
Hove Sognekald, 1908 f .
Klinkby Lokalarkiv. Diverse sager.
Lemvig Museum. Museumsprotokol.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Hove Kirkes regnskab 1584-1653; 1856-1932 (C-KRB-205-06); Viborg
landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprotokol 1799-1808 (vedr. 19.
nov. 1801, 30. juni 1808) (B 77b-SP 4).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, V, 1890, 323-26 (Uldall 1890). Notebøger. Kr. 116;
H.S. XIII, 39. Indberetninger. J. B. Løffler 1880 (bygning,
inventar og gravminder, Løffler 1880); Harald Borre
1940 ( † kalkmalerier); Georg N. Kristiansen 1943
(epitafium); Olaf Hellvik 1971 ( † kalkmalerier); E. B.
Rosing Holm 1971, 1979 (epitafium, maleri i kor); E.
B. Rosing Holm 1989, 1991 (altertavle, prædikestol).

Danmarks Kirker, Ringkøbing

PræsteindbWorm I, 86.
Kronens Skøder II, 343-44.
3
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprot. 17991808, lyst 19. nov. 1801 (B 77b-SP 4).
4
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde-og panteprot. 17991808, lyst 30. juni 1808 (B 77b-SP4).
5
Synsprot.
6
Tang Kristensen, Danske Sagn VI, 2, nr. 564.
7
Svane, Helligkilder 253 (nr. 2434).
8
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB205).
9
Jf. bl.a. Rom, Bøvling, Fabjerg, Resen og Hygum.
10
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C4-189).
11
Af disse klokkerebshuller stammer det ene fra 1646,
da Jens Bertelsen fra Resen gjorde et hul gennem
hvælvingen til klokkestrengen, jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB-205).
12
Jf. Uldall 1890.
13
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
14
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1803-10 (C 4-706-08).
15
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 402-4).
16
Ventilationshullet er forsvundet ved senere ændring
af blændingens murværk.Ventilationshuller i blændede
døre ses endnu i Hygum s. 1375 og Ferring s. 1491.
17
Hylleberg Eriksen 2011.
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Fig. 41. Skibets sydside set fra sydvest (s. 1416). Foto
Hugo Johannsen 2010. – Südseite des Schiffes aus Südwesten.
18

LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop Bloch
1766-69 (C 4-775).
19
LAVib. Kirkergsk. 1856-1932 (C-KRB-206).
20
Om udsmykningen, jf. udateret notat af kunstneren i
NM. Endvidere artikler i Lokalavisen, Lemvig, 12. dec.
1989 og Ringkjøbing Amts Dagblad, 19. dec. 1989.
21
Kirkens Arkiv. Liber Daticus.
22
Kirkens Arkiv. Liber Daticus. Borten er udført af søstrene Meta Maria Munch Hansen og Grete Møller
Madsen.
23
Jf. opklæbede fotografier af tegning og af det udførte klæde på ark, signeret S. Fritz, i LAVib. Planer
og tegninger. Ringkøbing Amt, Vandfuld Herred. Hove
Kirke (936-1).
24
HofmFund 821; LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til
biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-775).
25
Brev af 3. sept. 1940 fra Sv. Fritz i NM.
26
Gjørups tavler havde normalt en fremstilling her af
Kristi Dåb, jf. ovf.
27
Generelt synes interessen for missionshelgenen, der
oftest gengives som biskop med stav og kirkemodel,

først at være blevet mere udbredt i senmiddelalderen,
jf. Josef Schewe, »Ikonographie des heiligen Ansgars im
Mittelalter«, Nordelbingen, 35, 1966, 22-27. Danske eksempler er dog uhyre sjældne. Tilsyneladende kan kun
nævnes et kalkmaleri i Skive Kirke (1522,Viborg Amt)
samt – muligvis – en udskåret fremstilling på altertavlen i Løjt (1520, Rise Hrd., Åbenrå Amt), jf. for identifikationen af den i øvrigt anonyme bispehelgen med
Skt. Ansgar, Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks
Middelalderlige Altertavler, 1, Odense 2010, 604.
28
Paralleller til denne type ses bl.a. i Fredensborg
Slotskirke (1726, DK Frborg 827) eller på Fyn (1729,
Næsbyhoved Broby, jf. Finn Grandt Nielsen, Fynsk
Kirkesølv, Odense 1983, 145.
29
LAVib. Pastoratsark. Synsprot. for Hygum Kirke
1866-1924 (CP-493D-8A).
30
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1856-1932 (C-KRB206) (under 1872). Halvdelen af udgiften hertil betaltes af Hygum Kirke, jf. LAVib. Pastoratsark. Synsprot.
for Hygum Kirke 1866-1924 (CP-493D-8A), dog
indført under 1871.
31
Synsprot. Landsbykirkernes rgsk. 1856-1932 (C-KRB206).
32
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB205). Bogens art er uvis, men kan antagelig være en
fejlangivelse for »inventarium« istedet for »itinerarium«
(dvs. en rejsebeskrivelse), sidstnævnte en højst usædvanlig kirkelig anskaffelse.
33
Motivet er dog ikke omtalt her, men i Ap.G. 3, 1-11.
34
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1798-1802 (C 4-705).
35
If. Synsprot. 1898 forholdt synet sig positivt til en
eventuel anbringelse af et orgel enten på en platform
i kirkens sydvestre hjørne eller på et pulpitur i kirkens
vestende. Det kan ikke udelukkes at kirken omkring
dette tidspunkt anskaffede et †harmonium eller †orgel.
36
Synsprot. Skjern Dagblad 23. sept. 1992.
37
Afskriften i præsteindb. fra 1768 afviger i flere detaljer fra originalens indskrift.
38
Om denne, jf. Sylvest Grantzau, »Aalborgmalere i
500 år«, Fra Himmerland og Kjær Herred, 31, 1970, 1415. Det er formentlig denne, der er epitafiets mester,
og ikke sønnen, Andreas Quantz (Quandt), som fra
1670’erne var bosiddende i København; jf. dog herfor
WeilbKunstLeks 6,1997, 493-94 (med en datering 1655
istf. 1653).
39
Om Christen Billedsnider, der formentlig var elev af
Aalborgmesteren Niels Jensen og efterlod sig en række
værker, hvoraf de dokumenterede udførtes inden for
tidsrummet 1650-55, jf. senest Merete Bergild og Jens
Jensen, »Niels Jensen – billedskærer i Aalborg – 16151645«, Fra Himmerland og Kjær Herred, 78, 1989, 5-30,
spec. 27 og WeilbKunstLeks 1, 1994, 499. I sidstnævnte
er tilføjet epitafier i Vrensted (o. 1655) og Hellevad (o.
1665), jf. ndf. Endvidere skal til mesterens værker antagelig også regnes de to epitafier i Nørholm Kirke
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(Hornum Hrd., Aalborg Amt), jf. forslag af Jens (Jensen) Bergild.
40
»Fiat« i tredje strofe bør være »Fuit«. I digtets sidste
strofe er »Clara (prægtig)« med et ordspil modstillet
»cara (elsket)«.
41
Jf. korrespondance 1923 med daværende kirkeejer,
kaptajn Hostrup-Schultz, samt brev af 3. sept. 1940 fra
Sv. Fritz i NM.
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42
Nationaltidende, 20. juli 1894. Begravelsen var foregået om natten uden klokkeringning og jordpåkastelse,
idet kisten var løftet over kirkegårdsdiget og således
ikke undervejs passerede ligporten. Jf. herom også Birgitte Kragh, Til jord skal du blive … Dødens og begravelsens kulturhistorie i Danmark 1780-1990, Aabenraa 2003
(Skrifter udgivet af Museumsrådet for Sønderjyllands Amt
9), 57.

Die kirche von hove
Die Kirche liegt am südlichen Ende des Ortes,
östlich von Hove-Fluss und der Eisenbahnstrecke Lemvig-Thyborøn (vgl. Abb. 2). Der Friedhof
wurde nach Süden und Norden hin erweitert und
wird auf traditionelle Weise von steinbesetzten
Erddeichen umgrenzt. Die gemauerten †Portale,
die früher Zugang zum Friedhof gaben, wurden
von neueren Öffnungen abgelöst.Auch eine Schule von um 1850 (vgl.Vandborg S. 1451), die gegen
Norden abgrenzte, ist jetzt abgerissen, während der
frühere Pfarrhof im Süden bewahrt ist (vgl.Abb. 4).
Die ansehnliche Kirche besteht aus Chor und
Schiff, die beide mit Fassaden aus Granitquadern
versehen sind, während die Rückmauern aus verputztem weiß getünchtem Feldstein bestehen.
Das Gebäude wurde in zwei Etappen gebaut mit
dem Chor als der ältesten Teil. Beide ruhen auf einem vornehmen Doppelsockel, (Abb. 41, S. 1246,
Abb. 15), was sich ganz ähnlich so auch bei der
Nachbarkirche Vandborg verhält (S. 1454). Die
ursprünglichen Türen sind jetzt verblendet, jedoch noch sichtbar als viereckige Öffnungen mit
waagerechten monolithen Fensterstürzen (vgl.
Abb. 13, 41). Der Chor hatte ursprünglich drei
Fenster und die Langmauern des Schiffes zwei
Fenster östlich der Türen. Die Fenster der Nordseite wurden in beiden Abschnitten 1989 wieder
geöffnet (Abb. 8, 11-12). Die Fenster des Chores
sind größer und tiefer sitzend im Vergleich zu denen des Schiffes und unterscheiden sich von diesen auch in den Details, was sich durch den Bau in
Etappen erklären lässt. Die östlichen Dachgiebel
sowohl des Chores als auch des Schiffes sind beide bewahrt, auch wenn die Spitze des quaderverkleideten Chorgiebels in den 1800er Jahren umgemauert wurde. Chor und Schiff werden durch

einen runden Chorbogen miteinander verbunden
(vgl. Abb. 5) mit Kämpfergesimsen, deren Profile
voneinander abweichen (S. 1246, Abb. 6).
	Im Spätermittelalter wurde am Westgiebel des
Schiffes ein Turm errichtet. Dieser wurde 1822
abgetragen und 1875 wieder erhöht – allerdings
nicht wieder bis zur ursprünglichen Höhe – und
mit neuen Glockenstockwerk und Pyramidenhelm versehen. Die ursprüngliche Spitze des
Turmes ist nicht bekannt, doch war dieser vermutlich wie die anderen Türme der Umgebung
mit nord-süd-gerichteten Dachgiebeln versehen. Das ursprüngliche Mauerwerk des Anbaus
aus Klosterziegel über versetzten Granitquadern
wird außen durch wiederholte Reparationen als
Folge der rauhen Wittering geprägt. Der gewölbte Turmraum, der ursprünglich mit dem Schiff
durch eine spitzbogige Arkade verbunden war,
wurde um 1850 zur Vorhalle mit westlicher Eingangstür umgebaut. Vom Dachboden des Schiffes gibt es einen Zugang zum oberen Stockwerk
des Turmes durch eine flachbogige Tür, die stufenweise zum Zwischenstockwerk emporsteigt,
welches ursprünglich durch flachbogige Fenster
tageslicht erhielt. Die Schallöcher des Glockenstockwerkes stammen von 1875.
Eine Reihe nachmittelalterlicher Instandsetzungen prägen das Äußere des Gebäudes. So
wurden die großen korbbogigen Fenster auf der
Südseite, eine Tür auf der Nordseite des Chores
und die oben erwähnte Vorhallentür vermutlich
alle um 1850 eingesetzt.
Die Eichenholzdachwerke über Chor und Schiff
wurden durch dendrochronologische Untersuch
ungen auf jeweils um 1425-30 und um 1351 datiert.
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†Wand- und Glasmalereien. Spuren von spätmittelalterlichen †Wandmalereien, meist Ranken, in
zwei Phasen um 1470 und 1530 gemalt, wurden
1940 und 1971 im Chor und Gewölbekappen
der beiden zugemauerten Fenster an der Nordwand (Abb. 15) gefunden. Außerdem sah man an
der Westwand des Chores eine kniende Figur,
von Gebäuden und Tiere umgeben (Abb. 16).
1989 wurden die Glasgemälde, von Jonna Sejg
hergestellt, in die Nordfenster von Chor und
Schiff eingesetzt (Abb. 17).
Inventar. Der einzige aus dem Mittelalter bewahrte
Inventargegenstand ist das romanische Taufbecken
in der für die Gegend typischen Art (Abb. 27-28).
	Auffällig ist allerdings, dass auch das Jahrhundert der Reformation und die Zeit bis um 1700
keine sichtbaren Spuren hinterlassen haben, was
entweder veränderten liturgischen und religiösen Bedürfnissen, wechselndem Geschmack oder
vielleicht eher noch den durchgehenden Problemen mit der Feuchtigkeit geschuldet ist. Letztere
erforderten häufige Erneuerungen. Auf alle Fälle
wurden im 19. und 20. Jahrhundert die Textilien
erneuert, doch häufige Erneuerungen können
auch den besonderen Umstand erklären, dass sowohl das Altarbild als auch die Kanzel ganze drei
Mal ausgetauscht wurden.
Bewahrt aus dem 18. Jahrhundert sind Gegenstände aus Metall: die Altargeräte (Abb. 24), Altarleuchter (Abb. 26) und Kronenleuchter (Abb.
31), außerdem *ein Klingelbeutel (Abb. 32). Die
Glocke (Abb. 34) wurde 1834 von Peder Meilstrup aus Randers (um)gegossen und zeugt so
vom Beginn der Epoche der Volkskirche nach
ab 1849, in der zahlreiche Veränderungen und
Erneuerungen stattfanden. Die Neuanschaffungen folgen nun dicht aufeinander, so z. B. Taufschale (um 1850), Taufkanne und Krankengeräte
(um 1862 und 1871 oder 1872) sowie Kanzel
(1884) und möglicherweise Gestühl (Abb. 22-

23). Gleichzeitig mit oder unmittelbar nach einer Renovierung der Altarbilder, 1903 von Peder Møller ausgeführt, wurde der Altartisch mit
Altarkanne, Löffel, Schale und Oblatendose (um
1900, 1907 und 1910) (Abb. 20-21) versehen.
Im Zuge der Restaurierung 1940-43 wurde das
Altarbild völlig nach Zeichnungen des Architekten Sv. Fritz mit Relieffen im neoromanischen
Stil von Børge Ishøy erneuert. Letzterer führte
auch die Reliefs der Kanzel aus (Abb. 29). Ebenso wurden Altartisch und Altarschranke erneuert
(Abb. 19). Aus den letzten gut 25 Jahren stammen
u.a. eine Orgel (1984), das Kirchenschiff (1992),
eine Pastorentafel (1997) und ein Messgewand
(2000) (Abb. 18, 33).
Grabmale. Das vornehmste Grabmal der Kirche
ist ein Pfarrerepitaph (Abb. 35-37) von 1653,
welches doch nur in sehr reduzierter Gestalt erhalten ist. Das Epitaph gilt Jacob Pedersen Munk
( † 1640) und seinem Nachfolger Jens Olesen
Lemvig ( † 1683) sowie deren gemeinsamer Gattin Anne Poulsdatter ( † 1670). Das zentrale Porträtgemälde ist signiert und stammt von 1653 von
Albert Quantz aus Aalborg, während die Einrahmung, die jedoch nicht vollständig bewahrt wurde, vermutlich Christen Billedsnider, ebenfalls aus
Aalborg, zugeschrieben werden kann. Ausgehend
von älteren Beschreibungen und bekannten anderen Arbeiten des Tischlers kann die ursprüngliche Form des Epitaphs jedoch in ihren Hauptzügen rekonstruiert werden (Abb. 37). Eine andere
Erinnerung an einen Pfarrer aus der älteren Zeit
der Kirche ist ein Grabstein von um 1600 (Abb.
38) für die Gemeindepfarrer Gregers Eskildsen
( † 1600) und oben genannten Jacob Pedersen
Munk ( † 1640) sowie deren gemeinsame Gattin
Anna Nielsdatter. Der Stein ähnelt einem gleichzeitigen Exemplar in der Kirche von Lemvig und
beide stammen vermutlich vom gleichen Meister, der vor allem in Ostjütland wirkte.

1449

Fig. 1. Kirken set fra sydvest med den gamle landvej i forgrunden og Vandborg gamle skole i baggrunden (s. 1451).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Kirche aus Südwesten mit der alten Landstraße im Vordergrund und der alten Schule von
Vandborg im Hintergrund.
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Vandborg Kirke (»wanburgh«) var i Ribe Oldemoder
o. 1350 ansat til 5 skilling sølv;1 dermed var den sammen med Hove Kirke herredets højest ansatte kirke.
Kirken, der i præsteindberetningen fra 1766 fremhævedes som den ældste i Vandfuld Hrd., 2 havde samtidig
en særstatus som fjerdingskirke, dvs. den var beliggende ved herredets tingsted (jf. Rom Kirke for Skodborg
Hrd., s. 767).3 Samme kilde omtaler en nærliggende
tinghøj som en henvisning hertil.2 1510 blev gården
Dragesbol i øvrigt tildømt kirken.4
I lighed med Hove (s. 1413) og et flertal af herredets kirker overdrog kronen 1671 Vandborg Kirke til
generalmajor Henrik Ruse (Rüsensteen), og den ind-

gik året efter i det nyoprettede baroni Rysensteen (jf.
s. 813).5 Siden fulgte kirken hans efterkommere med
navnet Juel af Rysensteen (Juul-Rysensteen) frem til
baroniets ophævelse 1797. Den sidste besidder, lensbaron Ove Henrik Juel af Rysensteen, solgte ved auktion
1798 hovedgårdene Rammegård og Herpinggård sammen med en række kirker, herunder Vandborg, med
tilhørende kaldsret til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrich Christian von Schmidten til Urup. 6
Senere på året (skøde af 1806) solgte disse ved auktion
kirken til ni af sognets gårdmænd under ledelse af sognefoged Jens Andersen i Munksgård, og i 1809 tilhørte
kirketienden disse sognemænd.7 Kaldsretten var dog
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken, set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche aus Südosten.
allerede 1799 af Fønss og von Schmidten overdraget til
kronen.8 Overgangen til selveje fandt sted 1927.9
Vandborg udgjorde et selvstændigt pastorat frem til
1814, da det fik Ferring som anneks. Fra 1971 forenedes sognet med Ferring, Lomborg og Rom i ét pastorat, der yderligere siden 2008 er udvidet til et storpastorat, omfattende tillige Dybe, Ramme, Fjaltring og
Trans.
Sagn mv. I præsteindberetningen til biskop J. Bloch2
er anført, at kirken ifølge en gammel tradition skulle
have været anlagt på et højdedrag øst i sognet, betegnet
Hæren. Alt, hvad man dog om dagen opførte på dette
sted, blev om natten bortført til den placering, hvor
kirken nu står. Sammesteds omtaltes, at der ofte under
gudstjenesten kunne høres en stærk snorken fra tårnrummet ‘som fra en dybt sovende’; i rummet fandtes
en begravelse for Christen Madsen, kirkens sognepræst
i tidsrummet 1510-30 (jf. også †våbenhus og †muret
begravelse). Om genbegravelsen i kirken af en datter
til sognepræst Gregers Jensen Lemvig (virksom 160950), der var blevet halshugget for at have ombragt et
barn, født i dølgsmål, jf. s. 1475. »Da Fienden grasserede stærcht her i Egnen« (dvs. under Karl Gustav-krigene 1657-60) opbevarede man i øvrigt på kirkeloftet
forskelligt af sognets gods, som under store personlige
omkostninger vogtedes af den daværende sognepræst,
Lauritz Gregersen ( † 1683); denne fik ydermere af
‘den fjendtlige oberst’ en bevogtning på 60 mand, der
dog alle skulle underholdes i præstegården.2

Kirken ligger på toppen af et højdedrag sydligst
i landsbyen og er synlig viden om i det bakkede
morænelandskab. Umiddelbart vest for kirken
løber den gamle landevej, mens den nye amtsvej
Lemvig-Bøvlingbjerg gennemskærer landsbyen i
sænkningen vest herfor. O. 1800 lå kirken næsten
ensomt (jf. fig. 3), og bebyggelsen nord og vest for
kirken er således af yngre dato, mens præstegården
allerede da fandtes vestligere i sognet. Syd for kirken lå ‘Kirkensgaard’, som tidligst nævnes 1595.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
formentlig bevaret de gamle grænser mod øst,
nord og vest, men er o. 1945 udvidet i sydlig retning, hvor højderyggen falder markant.10 Både
den gamle og den nye del af kirkegården hegnes
af stensatte jorddiger, undtagen mod nord, hvor
den gamle skolebygning danner skel. Inden for
digerne, som utvivlsomt har gammel hævd, er i
nyere tid plantet læhegn af seljerøn og tjørn.
Af kirkegårdens tre indgange er den ældste i
nord mod landsbyen. Den er o. 1875 anlagt ved
skolebygningens vestgavl og består af køreport og
fodgængerlåge. Pillerne er af røde normalsten og
afsluttes med cementerede pyramider over udkra-
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gede gesimsskifter (jf. Humlum s. 1183). En køreport med fodgængerlåge er etableret i det nye kirkegårdsafsnits nordvestre hjørne mod den gamle
landevej og vis-a-vis graverbygningen. Den har
murede, hvidkalkede piller med pyramideafslutning. Endelig er der vestligt i det søndre dige en
fodgængerlåge med galvaniserede jernstolper. Alle
indgange lukkes af nyere hvidmalede trætremmelåger af træ.
†Indgange. 1768 manglede ‘svinglerne’ (formentlig hvirvelkors) i de tre stetter, hvis rammer
om de tilhørende †kirkeriste desuden var opslidte,
så kreaturerne havde fri indgang overalt på kirkegården.11 Efter gentagne beklagelser over tilstandene konstateredes det 1798, at kirkegården
fortsat på det nærmeste manglede såvel porte og
stetter som diger; men samtlige sognemænd var
parate til at sætte digerne i stand, når stetter og
porte blev anskaffet.12 Ved kirkens hovedreparation blev disse mangler udbedret, og 1803 fandtes
porte og døre at være ‘nye og gode’.
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Bygninger på og ved kirkegården. O. 1974 er der
i nordøsthjørnet af den nye kirkegård opført et
ligkapel med toilet og redskabsrum efter forslag
ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted. Bygningen er af røde normalsten og
med sadeltag, hængt med vingetegl. Efterfølgende er bygningen nyindrettet med graverkontor
og nyt toilet, mens redskabsrummet er inddraget
og forlagt til et kombineret redskabs- og maskinhus
i kirkegårdens sydøstre hjørne. Bygningen er af
sortmalede brædder og har pyramidetag, beklædt
med tagpap (arkitekter Ib Lydholm og Asger
Thomsen, Thisted).
Ved kirkegårdens nordside ligger den tidligere
skole, som efter en udbygning 1910 i folkemunde
kaldtes ‘Vandborg Universitet’.13 Det markante
anlæg (jf. fig. 1, 2 og 14), som nu er i privat eje,
består af en skolebygning fra o. 1850, som 1910
er udvidet med en ny skolebygning og gymnastikhus hhv. nordvest og nord for den ældre skole,
alt efter tegninger af arkitekt Mogens Clemmen-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1796 af Svendsen, prøvet 1817 af Søborg og omtegnet 1866 af Agerholm. Tegnet af Jørgen Wichmann. – Katasterkarte.
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Fig. 4. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt og tegnet af Peter Duun 2010. –
Schnitt durch Schiff gegen Osten.

sen, København. Den gamle bygning, som udgør
en del af kirkegårdens nordre grænse, er en lang
længe af røde sten (jf. Hove s. 1415), oprindelig
stråtækt, men nu teglhængt. De nye skolebygninger står hvidkalkede, idet den markante hovedbygning har teglhængte tage med halvvalm. – Et
†brændeskur omtales 1930.14

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i senmiddelalderen er føjet et sakristi ved korets nordside
samt et tårn ved skibets vestgavl. Et †våbenhus ud for
norddøren skal være opført af præsten Christen Madsen (1510-30), der tillige havde bolig her (se s. 1455).
Orienteringen afviger mod syd.

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1977, suppleret af Hugo Johannsen
2011 og tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.
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Fig. 6a-d. Facader 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1977. Poulsen & Partnere, Thisted.
– Fassaden.
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Den anseelige bygning, der i præsteindberetningen 1766 fremhævedes som herredets ældste og
betydeligste (s. 1449), står med facader af granitkvadre, mens bagmurene er af pudsede og hvidtede marksten. Terrænet, hvis højeste punkt ligger ud for triumfmuren, falder mod øst (jf. fig. 7,
34) og antyder således, at der kan have ligget en
ældre †trækirke(?) på det nuværende skibs plads.
I så fald er det kvadersatte kor på et tidspunkt
rejst op mod denne kirkes østafslutning, hvorefter man har opført skibet, hvis sokler er bygget
ind mod korets (jf. fig. 34). På korets sydside tæt
ved skibets gavl ses en sokkelkvader (fig. 11), hvis
karnisprofil er udformet med henblik på tilføjelse
af en lignende kvader på gavlen, hvor dette skifte
imidlertid nu efter en af talrige omsætninger erstattes af uprofilerede kvadre.
	Bygningen, hvis detaljer næsten alle er forsvundet ved gentagne og omfattende omsætninger af

kvadermurene, hviler på en iøjnefaldende dobbeltsokkel (fig. 34), hvis karnisprofilerede øvre
led over det skråkantede nedre skifte udmærker
sig ved en lille rille (jf. s. 1246, fig. 15 og 16). Dette
svarer nøje til forholdene ved nabokirken i Hove
(s. 1416), som i øvrigt er en anelse længere end
Vandborg og meget vel kan skyldes samme hold
af stenhuggere og murere. Over soklen hæver
murene sig hhv. 13 (koret) og 14 skifter (skibet),
hvis højde aftager mod murkronerne. En syld af
marksten er synlig under korets sokkel mod syd.
Døre og vinduer. Ingen oprindelige døre eller
vinduer er nu længere synlige udvendig i de omsatte kvadermure. Endnu 1880 (Løffler) skimtedes
på kirkens nordside et vindue samt omridset af
døren med dens vandrette monolitte overligger
i pagt med normen for egnens andre romanske
kvaderstenskirker (jf. Hove og Dybe s. 1417, 1538).
Indvendig i koret mod øst og nord ses spor af to

Fig. 7.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 8.Ydre set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Nordosten.

blændede vinduer. Det nordre, hvis øvre, kvadersatte del med buen indhugget i den monolitte
overligger, er synlig over døren til sakristiet, måler 67 cm i bredden. Vinduet bag altertavlen er
lavtsiddende og måler ca. 130×72 cm i murflugt.
Udvendig på korets sydside, øst for det nuværende vindue, ses en omvendt sålbænksten (fig. 9; jf. s.
1420, fig. 11-12) fra et vindue med en bredde på
69 cm.Vest for vinduet bemærkes en kvader med
fordybet, korsmærket stenhuggerfelt (fig. 13), og
endvidere udmærker en kvader vestligt på skibets
sydside sig ved et stærkt fremspringende mandshoved (fig. 10), tolket som ‘bygmesterportræt’.15
Endelig er i vestvæggen af sakristiet iagttaget en
genanvendt kvader med et ringformet ornament,
som dog nu er skjult bag et pengeskab, jf. s. 1461.
Taggavle. Korets kvaderklædte gavl er for den
øvre dels vedkommende ommuret med røde
normalsten, mens triumfmuren står velbevaret

med murværk af marksten og på vestsiden mod
skibets loft desuden har en række store kvadre;
her ses endvidere to firkantede bomhuller. I forbindelse med den senmiddelalderlige hvælvslagning er gavlen gennembrudt af en fladbuet dør,
som mod korloftet, hvor en forsvundet dørfløj
har været monteret, er falset og muret med fladskifte omkring stikkets rulskifte.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen har man ombygget kirkens indre og tillige forsynet den med en række tilbygninger. Således er både kor og skib blevet overhvælvet, mens
der ved korets nordside er tilføjet et sakristi; endelig fik skibet et tårn ud for vestgavlen samt et o.
1820 nedrevet †våbenhus foran norddøren. Sidstnævnte skal ifølge indberetningen 1766 have været en usædvanlig toetages bygning, opført af præsten Christen Madsen, som blev kaldet 1510 og
virkede til sin død 1530, jf. ovf. og s. 1458.2 Ifølge
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Fig. 9-10. 9. Granitkvader med udhugning til vinduessål, sekundært indmuret i korets sydside (s. 1455). Foto Hugo
Johannsen 2011. 10. Mandshoved på granitkvader i skibets sydside (s. 1455). Foto Hugo Johannsen 2010. – 9. Gra
nitquader mit Aushauung für Fenstersohle, sekundär in die Südseite des Chores eingemauert. 10. Männerkopf auf Granitquader
in der Südseite des Schiffes.

samme beretning skal han have været begravet i
tårnet. Bortset fra våbenhuset (og skibets hvælv)
kan rækkefølgen af disse tiltag ikke tidsfæstes med
sikkerhed; men dendrokronologiske undersøgelser
af tagværkerne over kor og skib (s. 1460), opført
af tømmer, fældet hhv. o. 1435-40 og o. 1520, tyder på, at ændringerne i kirkens østende er ældst.
Skibets tagværk er derimod utvivlsomt samtidigt
med hvælvslagningen, som i øvrigt sammenlignet
med egnens andre landsbykirker er en ikke gængs
berigelse. Det må således i lighed med våbenhuset
henføres til Christen Madsens embedsperiode, og
dette gælder muligvis også tårnet, som han øjensynlig lod indrette som sit begravelseskapel.

Korets hvælv er usædvanligt, idet kapperne
hviler på forlæg, som sekundært må være hugget ind i væggene; det har overribber på fladen. En gemmeniche, østligt i nordvæggen ud for
alterbordet, kan være oprindelig, men er muligvis
også indarbejdet i forbindelse med den nævnte
ombygning. Åbningen måler 27×46 cm, dybden
39 cm, og bunden sidder 84 cm over nuværende
gulv.
Den runde korbue, som har kragbånd af frem
springende teglskifte, må være udvidet i højde
og bredde samtidig med ændringerne i kor
rummet. Herved er oprindelige kalkmalerier på
triumfmuren i øvrigt beskåret (s. 1461).
Sakristiet (jf. fig. 12, 36) er opført af kvadre,
som er udtaget fra korets nordmur, suppleret med
munkesten i munkeskifte. Også sokkelleddene er
genanvendte over de fremspringende syldsten. Det
gælder således de skråkantede led i øst og de øvre, karnisprofilerede led i nordgavlen. Et fladbuet
vindue i østsiden er formentlig oprindeligt, mens
den firkantede præstedør i vest er indsat i 1800-tallet (jf. f. eks. Hygum s. 1376). Det indre overdækkes af et samtidigt hvælv, hvilende på forlæg, og
Fig. 11. Udsnit af kirkens sokkel i sydhjørnet mellem
kor og skib med profileret hjørnekvader, rykket mod
øst ved murens omsætning (s. 1454). Foto Hugo Johannsen 2011. – Ausschnitt des Chorsockels in der Südecke
zwischen Chor und Schiff mit profiliertem Eckquader, beim
Umsetzen der Mauer nach Osten gerückt.
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Fig. 12.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Äußeres aus Norden.

forbindelsen til koret sker gennem en fladbuet
dør, som mod kirkerummet sidder i blændingsfelt.
Tårnet (jf. fig. 12) hører til en gruppe af tilbygninger, som har hentet inspiration i Holstebro
og formentlig skal henføres til de sidste årtier
af 1400-tallet (jf. s. 204 og ndf.). Det har oprindelig fremtrådt endnu mere markant i det
ydre med glugger til to mellemstokværk og taggavle, der antagelig var fremhævet med pinakler – detaljer, som for længst er forsvundet ved
tilmuring og nedskæring. Murværket hviler på
en syld af meget store kampesten (fig. 14) og er
opført af munkesten i munkeskifte over udflyttede kampestenskvadre, der hæver sig fire-fem
skifter over det karnisprofilerede sokkelskifte
(kun i vest). I bagmurene ses munkestenene
blandet med marksten og enkelte kvadre. Efter
gennembrydningen af den oprindelige vestgavl
er der tilsyneladende opsat en midlertidig taggavl af munkesten, hvis taglinjer af musetrapper

er synlige fra det andet mellemstokværk. Murværket er i det ydre, navnlig mod syd og vest,
stærkt præget af de gentagne istandsættelser,
som det barske vejrlig gennem århundreder har
nødvendiggjort.

Fig. 13. Granitkvader med korsmærket fordybning (s.
1455). Foto Hugo Johannsen 2011. – Granitquader mit
einer mit Kreuz versehenen Vertiefung.
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Tårnrummet forbindes med skibet af en spidsbuet arkade med let overgribende stik i nord.
Efter indretningen af tårnrummet som våbenhus
i 1800-tallet og indsættelse af en yderdør i vestsiden er arkaden blændet omkring en fløjdør, jf.
bl.a. Hygum, Hove og Ferring (s. 1376, 1421 og
1488). Rummet belyses gennem et lille fladbuet
vindue i syd og overdækkes af et ribbeløst krydshvælv, hvilende på hjørnepiller med kragbånd.
Pillerne forbindes med spidse skjoldbuer, der er
helstens brede i øst og vest, men spinklere mod
syd og nord; i kappefligene indrammes ‘graterne’
af små, rektangulære spygatter, og i den nordre
kappe er et klokkerebshul; endvidere ses overribber på fladen. Hvælvet, der svarer til hvælvet i
Mejrup (Hjerm Hrd.) og hvælvene i både kor
og tårn i Ferring (s. 1488-89), kan være udført af
en murermester, som har virket i Holstebro eller
ladet sig inspirere af kirken her (s. 204).
Den omstændighed, at hvælvet i det lille rum
er indbygget på piller, antyder, at det først er
indbygget i anden omgang (jf. f.eks. Hygum s.
1377). Dette kunne så forklare, at overdøren til
nordsidens fritrappe, som giver adgang til det nedre mellemstokværk, synes at være en sekundær
forstørrelse af en fladbuet glug. Den er muret af
munkesten med loft af trinvis stigende rulskifter
og åbner sig falset mod rummet; åbningens nedre
del er tydeligvis brudt gennem muren og dens
kerne af marksten (jf. fig. 35). Langt senere har
man etableret en opgang til de øvre stokværk via
en †lem i den nordøstre kappe. Adgangen hertil
skete fra et balkonlignende podium i tårnrummets østre del over indgangen til kirken. Hvornår
dette arrangement var etableret, vides ikke.
Det nedre mellemstokværk har i sydvæggen
vis-a-vis fritrappens overdør en blændet glug
med fladbuet rulskiftestik; den flankeres af to
smalle, fem skifter høje slidser. I det øvre mellemstokværks flankemure ses blændede glugger,
ligeledes med stik af rulskifter og i syd tillige med
flankerende lyssprækker svarende til forholdene
i stokværket nedenunder. I østvæggen er sekundært indsat en rundbuet dør til skibets loft; den
åbner sig mod tårnet i en kurvehanksbuet blænding, muret af normalsten, til dels gule. Døren
er eftermiddelalderlig og kan være etableret efter

nedrivningen 1820 af våbenhuset, hvorfra der
antagelig har været opgang til loftsrummene.
Klokkestokværket, i hvis murkroner ses åbentstående bomhuller til hængestilladser, har store
glamhuller, som oprindelig alle har stået med
spidsbuet, udvendig falset afdækning. Det søndre
glamhul er ommuret og står nu rundbuet, mens
der i de øvrige er indmuret fladbuede tremmejalousier. Af de nedskårne blændingsgavle er den
nordre bedst bevaret (jf. fig. 12). Den har seks
højblændinger, hvis afdækninger er beskåret ved
fjernelsen af de vedligeholdelseskrævende kamme. De yderste blændinger adskilles af halvstens
brede stave, mens disse er helstens omkring de
midterste, som åbner sig i fladbuede glugger og
har bevaret ansatser til spidsbuede stik; en blænding herover antyder, at de har været samlede
under et fælles buestik, svarende til forholdene
ved det nedrevne sydkapel i Holstebro (s. 192).
Nedskårne tårngavle meget lig Vandborgs ses bl.a.
i Lomborg og Dybe (s. 732, 1541). Den søndre
taggavl er derimod næsten helt ændret ved en
istandsættelse, muligvis o. 1800: De to midterste
blændinger er delvis udmuret omkring to glugger, hvis stik tilsammen danner en fladbue, og i
gavlspidsen er indsat en lille fladbuet åbning.
Skibets tre hvælv må som nævnt være indbygget samtidig med fornyelsen af tagværket o. 1520.
Den nærmeste parallel er skibets hvælv i Mejrup
(Hjerm Hrd.), hvis samhørende tagværker er dendrokronologisk dateret til 1515;16 de forsvundne
†hvælv i Lemvig Kirke (s. 348) synes også at have
været udført af samme murermester. De ottedelte
ribbehvælv hviler på falsede vægpiller, som langs
væggene forbindes med helstens brede, spidse
skjoldbuer. Hjørnepillerne i øst ved triumfmuren
udgår fra murklodser, som kan rumme rester af
†sidealterborde(?). Gjordbuerne er falsede, og i midterfaget samles ribberne i en ringformet åbning
med bræddelåge mod loftet. Der er overribber
med trinkamme mellem alle otte kapper.
†Våbenhus. I præsteindberetningen 1766 beskrives denne tilbygning foran norddøren (jf. fig. 3)
som værende opført o. 1512 på egen bekostning
af kirkens præst Christen Madsen, der tilmed foroven havde et værelse, som han benyttede til sin
død 1530.2 Den var af tegl og stod blyklædt, men

Vandborg kirke

var fra slutningen af 1700-tallet i stadig stigende
forfald. Således kaldes loftet 1768 så skrøbeligt og
brøstfældigt, at ‘fast ingen uden fare kan komme
derpå’. 1815 var en mur revnet helt igennem og til
fare for kirkegængerne, da den truede med at vælte
og derfor ønskedes nyopført.17 Det skete imidlertid ikke, og 1820 var bygningen så faldefærdig, at
den måtte nedtages inden den kommende vinter.
Ifølge herredsbeskrivelsen 1879 skal der have været en vindeltrappe i det sydvestre hjørne op til
‘beboelseslejligheden’ ovenover. Endvidere skal der
langs den østre væg have været en indmuret bænk,
hvorpå tre ligkister kunne stå, foruden en ligbåre.18
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens regnskaber fra de første århundreder efter
reformationen synes ikke bevaret, hvorfor dokumentationen af den eftermiddelalderlige historie
er betydeligt mere sparsom, end det er tilfældet
ved andre af egnens kirker. 1768 var kirken præget
af et vist forfald.11 Således bemærkedes, at store sten
i tårnet var enten faldet ned, løse eller ubrugelige.
Endvidere konstateredes det, at lofterne under
klokken og i våbenhuset var så skrøbelige, at
man dårligt kunne færdes der. Endelig var en
del af midtergangens gulv brudt op, og adskillige
vinduer manglede ruder og bly. Året efter blev
manglerne på nær de omtalte lofter udbedrede. I
slutningen af 1790’erne synes kirken imidlertid på
ny at have været i slet forfatning.Ved de årlige syn
fra 1795 indtil 1800 klagedes højlydt over kirkens
tilstand, og 1797 mente man endda, at ‘både lærer(!) og tilhørere kunne frygte for at blive beskadigede eller kvalt under ruinerne’.12 De konkrete
anker angik især tårnets søndre og vestre hjørne,
som truede med at falde ned, men også de dårlige
lofter og klokkens mørnede ophæng mv. var fortsat kilde til bekymring.Ved en hovedreparation 1800
blev de kritisable forhold bragt i orden undtagen
våbenhuset, som 1820 blev nedtaget.17 Ved en ny
hovedistandsættelse 1880-82 blev korets og skibets
kvaderbeklædning omsat, nye store rundbuede
vinduer med støbejernsrammer indsattes på sydsiden, og nordsidens to vinduer med trærammer
sløjfedes. De nyomsatte mure forstærkedes endelig
ved indsætning af store jernankre (jf. fig. 12).19
Gulve. Både kor og skib har gulv af lud
behandlede brædder, mens der i sakristiet og
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våbenhuset er brune klinker på fladen med fuge.
Gulvet i tårnrummet ligger et trin lavere end
skibets. †Gulve. 1803 havde kirken et ‘skikkeligt’
murstensgulv, som dog efterfølgende, bl.a. 1822,
for mandfolkestolenes vedkommende ønskedes
repareret.17 1835 var turen kommet til fruentimmerstolene, som enten skulle have nyt gulv af
brædder eller af mursten, lagt på kant. Kor, sakristi og skib har fået trægulve før 1931.14 Dette
år skulle skibets gulv ferniseres, mens korets og
sakristiets gulvbelægninger blev malet 1933.
Døre. Våbenhusets fladbuede yderdør, som er
nymuret ved en nyere istandsættelse, kan være
etableret efter nedrivningen af det middelalderlige våbenhus i nord 1820, men stammer muligvis først fra midten af århundredet, svarende
til mønstret ved en række andre af egnens kirker

Fig. 14. Detalje af tårnets vestside med udflyttet sokkel
over syldsten (s. 1457). Foto Hugo Johannsen 2011. –
Detail der Westseite des Turmes mit versetztem Sockel aus
Granitquadern.
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Fig. 15. Stukglorier fra ( † )romansk kalkmaleriudsmykning på triumfvæggen over korbuen (s. 1461). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Stuckglorien von ( † )romanischer Wandmalereiverzierung auf der Triumphwand über dem Chorbogen.

(jf. Hygum s. 1376, Hove s. 1421). 1844 blev den
dobbelte dør i sakristiets vestside indsat.20
Vinduer. Kirkerummet er ensidigt belyst gennem vinduer på sydsiden. De store rundbuede
åbninger, som lukkes af rudeformet glas i støbejernsrammer, er indsat 1880-82 i forbindelse med
kvadermurenes omsætning.20 †Vinduer. Ved en
istandsættelse 1783 blev kirken forsynet med nye
vinduer, formentlig dog blot rammerne, hvortil
kom et nyindsat i den vestre ende, ‘hvor ingen
lysning er’.21 1844 indsattes yderligere to nye
vinduer med karme og slagbuer i kirkens nordre
side, og 1861 besluttedes det, at kirkens vinduer
udvendig skulle males med stenfarve, indvendig
med perlefarve.20 Ved kvadermurens omsætning
1880-82 sløjfedes vinduerne i skibets nordside.
Umiddelbart forinden blev kirkens vinduer beskrevet som store og fladbuede (Løffler 1880).
Tagværker. Koret og skibet har bevaret middelalderlige tagværker af egetømmer, mens tår-

nets er nyere og af fyr; sakristiets loft er ikke
tilgængeligt. Korets tagværk er på syv fag og
med dobbelt lag hanebånd samt spærstivere; alt
er indtappet og træfornaglet. Skibets tagværk er
nu på 22 fag med dobbelt lag hanebånd, som er
bladede på østsiden. De lodrette spærstivere er
indtappede og tagværkets skråbånd kæmmede
over spær og hanebånd; alt er træfornaglet. Endelig er konstruktionen yderligere afstivet med
stormlægter. I nord spores en tømmernummerering med øksehugne romertal, begyndende
med nr. 2 i øst, dvs. et gavlspær mangler. Et
antal hanebånd og skråbånd er senere udskiftet
med fyrretømmer.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der udtaget boreprøver samt afsavet skiver af spærsko
fra korets og skibets tagværker.22 Korets tagværk
er udført af ungt, halvhundred år gammelt træ,
hvis fældningstidspunkt er beregnet til o. 143540. For skibets vedkommende til o. 1520.
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Tagbeklædningen er af bly, og så langt regnskaberne rækker, har dette været tilfældet.
Farveholdning. Murenes udvendige granitkvadre
står blanke, mens tårnet er hvidkalket. Den ombyggede gavlspids over koret synes at have været
overtrukket med et lag cementmørtel, og dette
har muligvis også været tilfældet med sakristiets
murværk. I det indre dækkes murfladerne af et
tykt lag karakterløst murpuds, som står hvidtet.
Opvarmning og elektricitet. Kirken opvarmes siden o. 2000 elektrisk med rørovne under bænkene og pladeradiatorer langs væggene i kor og
sakristi. †Opvarmning. 1895 installeredes en kakkelovn i skibets nordvestre hjørne med forbindelse til en skorsten, som førtes op gennem tårnet.23
Piscina(?). I sakristiets vestside tæt ved korets
mur iagttoges tidligere en lille sten af granit,
hvori var udhugget en rund fordybning, måske
en piscina eller et vievandskar, der dog fremtrådte
ufuldført (Uldall 1890). Stenen dækkes i dag af
kirkens indmurede pengeskab.

kALKMALERIER
O. 1250 (fig. 15) er der på triumfvæggen udført
en fremstilling, hvis emne formentlig har være
et billede af den tronende Kristus med flankerende sidefigurer, om end det præcise indhold
nu ikke lader sig bestemme. I forbindelse med
hvælvslagningen i skibet og korbuens udvidelse
er billederne beskåret og repræsenteres nu kun af
tre stukglorier over korbuens top. Måske har der
været et værkstedsfællesskab med billeder i Rom
Kirkes apsis, hvor brugen af stukglorier også er
dokumenteret (s. 787).24
†Eftermiddelalderlige kalkmalerier. En kalkmalet fortegnelse over kirkens præster før og efter
reformationen var malet på korvæggen. 2 Endvidere fandtes et skyggemaleri (jf. fig. 22), vel fra
1600- eller 1700-tallet, bag altertavlen, udformet
som ‘en afskyelig brun »Fyrstekappe« med gule
kanter’ (J. Magnus-Petersen), dvs. et illusionistisk
malet, ophængt draperi.

Fig. 16. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Osten.
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Oversigt. Fra kirkens ældste tid stammer det omsatte
granitalterbord med helgengrav og tilhørende relikviegemme, der dog dækkes af en sekundær bordplade.
Endvidere den romanske døbefont, der er af områdets
vanlige bægerbladstype.
Ældre kilder om inventaranskaffelser og istandsættelser er yderst sparsomme. Bl.a. savnes kirkens regnskabsbøger fra 1500- og 1600-tallet, ligesom synsprotokollen først synes bevaret fra 1926. Derfor må flere
detaljer, ikke mindst om private givere af enkeltgenstande, forblive uoplyst. De første årtier efter 1600 er
repræsenteret af altertavlen, der bærer dateringen 1624
og antagelig skyldes den såkaldte Dejbjerg-mester; den
billedrige tavle er nært beslægtet med altertavlen i
Skjern Kirke. Prædikestolen, ligeledes fra århundredets
første del, kan tilskrives den flittige Lemvigbilledskærer, Kristen Spend. Fra o. 1650 stammer alterstagerne,
mens altertavlens malede topfelter antagelig er fra o.
1700. Muligvis er også altersølvet, der dog blev stjålet i
sommeren 2011, for de ældste deles vedkommende fra
1700-tallet. Fra det følgende århundrede hidrører flere
genstande, fra den første halvdel vigtigst klokken, omstøbt 1824 af Peder Meilstrup, Randers og alterkanden
(1845), mens dåbsfad og -låg, sygesæt, dåbskande, alterskranke og oblatæske er anskaffet i løbet af de føl-

gende årtier. I forbindelse med altertavlens renovering
1907 tilføjedes nye malerier i stor- og sidefelter, hhv. af
Anker Lund og J. Magnus-Petersen; stolestaderne blev
delvis fornyet 1912, en syvstage tilføjet 1935 og kirkens orgel opsat 1961.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens hovedinventargenstande, altertavlen og prædikestolen er endnu farvemæssigt præget af istandsættelserne 1907 og 1913.
En fornyet restaurering af det historiske inventar, gennemført 1979-82 i forbindelse med kirkens hoved
istandsættelse, har dog ikke medført større ændringer
af farveholdningen.
Som nævnt er indretningens ældre historie kun dårligt belyst. 1783 blev kirken af den høje patron, dvs.
Ove Henrik Juul-Rysensteen, sat i god og forsvarlig
stand, både ud- og indvendig.21 Forfaldet tog imidlertid hastigt til. Således udsendtes der en veritabel
katastrofealarm, da man 1797 konstaterede, at gudstjenesten helt måtte ophøre, hvis der ikke snart blev foranstaltet en hovedreparation af den faldefærdige kirke.
Så slemt stod det til, at både ‘læreren’ (dvs. præsten)
og menigheden var i fare for at komme til skade eller
ligefrem risikerede at blive kvalt under ruinerne af den
sammenstyrtede bygning.12 Først 1800 var tilstanden
tilfredsstillende efter en hovedreparation.12 1842 og
1844 bemaledes hhv. altertavle, prædikestol og samtlige
kirkestole.20

Fig. 17. Opstalt af det middelalderlige alterbord med
snit af bordpladen, hvori ses helgengrav (s. 1462). Tegning 1907 af J. Magnus-Petersen. – Aufriss des mittelalterlichen Altartisches mit Schnitt der Tischplatte, darin das
Heiligengrab.

Alterbord (fig. 17), middelalderligt, muret af store
granitkvadre, om end det synes sekundært omsat
og 1863 blev yderligere forlænget mod nord ‘for
at komme til at stå lige for altertavlen’.20 111 cm
højt, 129×103 cm, placeret i en afstand af ca. 95
cm foran østvæggen. Bordpladen springer frem
med en svagt hulet skråkantprofil. I pladens overside, der i dag dækkes af en sekundær fyrretræsplade, påvistes 1907 ved bordets afrensning23 en
helgengrav med tilhørende relikviegemme. Alt blev
beskrevet og aftegnet ved denne lejlighed (fig. 17),
men er sidenhen tildækket. Over gemmet lå en
dæksten (sepulchralsten) af skifer, mens selve fordybningen indeholdt en blykapsel med relikvier.
Relikviegemmet målte 23,5×17 cm, skiferpladen
af samme mål havde en tykkelse på ca. 1,3 cm,
mens dimensionerne af relikviefordybningen, der
kun havde et enkelt afsæt, var 7,8×5,1 cm, idet
dybden udgjorde 1,3 cm. Blykapslen var udformet som en firkantet æske, dannet af en sammenlagt blyplade, hvis øverste del var udskåret som
et låg. I æsken fandtes en lille benstump, måske
et fragment af et fugleribben, ca. 1 cm lang. Re-
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Fig. 18. Altertavle, 1624, tilskrevet den såkaldte Dejbjerg-mester (s. 1464). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarbild,
1624, dem sogenannten Dejbjerg-Meister zugeschrieben.

likviet var indsvøbt i en stofrulle af hvidligt ‘fint,
blødt’ silke, mens en tilsvarende rulle af rødt tekstil, der dog ikke nærmere blev specificeret, fandtes
ved siden af; et eventuelt indhold manglede. Alt
var indpakket i et sammenrullet pergamentblad;
spor af indskrifter blev dog ikke påvist. Efter endt
registrering blev delene atter nedlagt i bordet.
†Alterbordspanel (jf. fig. 22), antagelig fra 1600tallet, af fyr; panelet, der var placeret på bordets
forside og sekundært blev forlænget i nordsiden
(jf. ovf.), var smykket med tre rundbuede arkadefelter, indrammet af halvsøjler med enkle, kantede kapitæler; bueslagene havde udsmykning med
bladtunger, mens trefligede blomster sås i svik-

lerne. Fjernet 1907 i forbindelse med altertavlens
restaurering.
	Nyere alterbordsforhæng (jf. fig. 16) af grøn velourfløjl med guldgaloner; tilhørende alterdug af
hvidt lærred med broderet alterbryn, der viser
Den gode Hyrde, udført i okkergult og sort (jf.
Venø Kirke, s. 1223). †Alterklæder. 1791 og endnu
1795 nævnt som ‘meget ringe’, forrevet og fuld af
huller. 25 1841 anbefaledes klædet fornyet af rødt
silke, fløjl eller klæde, og 1859 foresloges det atter fornyet eller opfarvet. 20 1905 nævntes endnu
et rødt klæde (ovennævnte?) med (besætning af)
guldbrokade og et kors, der dog fjernedes i forbindelse med alterbordets frilæggelse.

93*
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Altertavle (fig. 18-22), udført 1624 ifølge udskåret årstal på postamentlistens to sydlige fremspring,
formentlig af den såkaldte Dejbjerg-mester (jf.
ndf.); tavlen blev bekostet af kirkens daværende
‘forstander’, dvs. kirkeværgerne,26 til hvem der
antagelig refereres med to udskårne navnetræk
(»ISS« og »IAS«) på postamentets nordre del.
Tavlen, som i sin opbygning nøje svarer til altertavlen i Skjern (o. 1610, s. 547), omfatter et
tredelt storstykke med sidevinger på et lavt postament, et todelt topstykke, der er bredere end
det tilhørende storfelt, og en topgavl. De enkelte

Fig. 19. Storvinge af altertavle, 1624. Detalje af fig. 18
(s. 1464). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Großflügel des
Altarbildes, 1624. Detail.

dele adskilles af joniske hermer, mens sidevinger,
topgavl og hængestykker alle er formede som
viltre rulleværkskartoucher, fyldt med figurativ
og vegetativ ornamentik. Storstykket har kurvehanksbuet midtfelt og rundebuede sidefelter,
flankeret af kvindelige hermer med delvis nøgen
overkrop; de tilhørende skafter har ophængte
frugtbundter og beslagværksornamentik. Bueslagene har æggestavsprofil med tandsnit og buetunger og pilastre med blomster og fliget bladværk samt base med beslagværk; i sviklerne er
parvist modstillede volutter. Storvingerne har
sol- og måneansigter samt frugt- og blomsterdekorationer (fig. 19). Storgesimsen har udskårne
frisefelter i lavt relief med hjerteprydet beslagværk og fremspring, smykket med kerubhoveder.
Topstykkets hermer er formet som nøgne kvinder på postamenter med akantusrosetter; heraf
har den nordre og søndre herme holdt et attribut
(det søndre er forsvundet) i den ene fremstrakte
hånd; at dømme efter den nordre hermes stavlignende fragment har det muligvis drejet som om
dydeattributter (kors, sværd eller anker) eller om
lidelsesredskaber (spyd, stave eller nagler). Topfelterne (fig. 20) er højrektangulære og indrammet
af tandsnitsprofil. Topvingerne har medaljoner
med kerubhoveder i rammer, dannet af attiske
slyngbånd; øverst udmunder vingerne i topspir,
der repeteres i fritstående dekorationer på topfrisen. Antagelig har også topstykket været flankeret
af tilsvarende spir.Topgesimsen har kerubhoveder
som storstykkets gesims. Topgavlen har i midten
et rundbuet felt med bueslagsprofiler, dannet
som tandsnit, slyngbånd og rulleværkskartoucher;
flankerende feltet er sekstakkede stjerner. Selve
postamentgesimsen har fremspring med reliefversaler og tal, jf. ovf. Midtstykkets frise har et
ophængt frugtbundt, mens fremspringene smykkes af løvehoveder. Hængestykkerne har oprullede volutter med bladværk og rosetter; på hjørnerne kerubhoveder med flad pandekrølle.
Altermalerier. I storfeltet er indsat et maleri af
Kristus i Getsemane, i nedre højre hjørne signeret
1907 af Anker Lund; olie på lærred, ca. 90×56 cm
i lysmål. I billedets forgrund knæler Kristus i bøn.
Han har skulderlangt brunt hår og skæg og er
iklædt hvid kjortel og rødbrun kappe. I baggrun-
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Fig. 20. Topstykke af altertavle, 1624. Detalje af fig. 18 (s. 1464 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Oberstes Stück
von Altarbild, 1624. Detail.

dens nattelandskab med træer og spredt vegetation ses til højre de sovende apostle. Fremstillingen
er nært beslægtet med kunstnerens gengivelse af
samme motiv i Skørring Kirke (1897, DK Århus 1932); dog er den store skærmende engel bag
Kristusfiguren udeladt i Vandborg. Sidefelterne,
udført 1907 efter tegning af J. Magnus-Petersen,
viser ‘emblemer’ eller allegoriske gengivelser af
Troen og Håbet, olie på træ, ca. 90×35 cm. Motiverne, der gentager de ældre sidefelters tema (jf.
ndf.), gengiver th. og tv. et gyldent kors og anker,
begge omsluttede af sammenbundne palmegrene
og kronede af ottetakkede stjerner, alt på sort
bund. Topstykkets to felter, o. 1700, viser i nord
Kristi Korsfæstelse, placeret i et landskab med et
byprospekt (Jerusalem) i baggrunden, mens sydfeltet gengiver Opstandelsen; begge motiver er vist
mod en lysende blå himmel med spredte skyformationer.

Indskrifter. Foruden postamentets initialer og
årstal bærer tavlen en række skriftsteder mv., anført i gylden fraktur på sort bund i forbindelse
med istandsættelsen 1907. Storstykkets sidefelter
har tekster fra Mark. 5,36, mens topstykkets indskrifter refererer til topfelternes motiver (Matt.
27,46 og Joh. 11,25). Endvidere læses på topfrisen: »Kristus er død for vore Synder« (nord) og
»Oc igien opstanden til vor Retfærdighed« (syd).
Topgavlens felt viser et Jesumonogram.
†Altermalerier (fig. 22). Ifølge præsteindberetningen 1766 viste storfeltet Nadveren, mens der på
storstykkets sidefelter var malet Troen og Håbet.2
Måske har dette dog drejet sig om yngre malerier,
fra o. 1700, der endda kan være yderligere fornyet, o. 1842, om end med gentagelse af motiverne.
1880 omtaltes det førstnævnte med følgende nedsættende karakteristik af Løffler 1880: »Et utvivlsomt langt yngre, meget slet oliemalet Billede af
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Fig. 21. Altertavle, 1624, vist med malerier fra o. 1700 og 1907 (s. 1465). Ældre foto i NM. – Altarbild, 1624, mit
Gemälden von um 1700 und 1907.

Nadveren«. Tilsvarende fik sidefelternes billeder,
nævnt som knælende fremstillinger af Troen og
Håbet, hhv. i nord og syd, en ubetinget nedsættende vurdering 1907 (‘meget slette og uden værdi’); begge blev da også kasseret i forbindelse med
tavlens renovering. De tilhørende †indskrifter i topstykkets fyldingsfelter var: »I Jesu Navn skal hvert
Knæ bøjes« og »Jesus Christus lever, en Talsmand
i al Evighed«, alt malet ‘i almindelige forskriftstyper’, dvs. i skriveskrift. I topfeltet stod: »Jehova«.
Den brogede staffering af de arkitektoniske
dele er i hovedsagen præget af J. Magnus-Petersens istandsættelse af tavlen 1907, da bemalingen
søgtes fastlagt på grundlag af de ældste farvespor.
Tavlens grundfarve er mørkebrun, hvortil kommer et bredt spektrum af forskellige nuancer af
rødbrunt, grønt, rødt, blåt og grønt samt sølv og
guld, til dels med anvendelse af laseringer.
Som fremhævet under beskrivelsen af Skjern
altertavlen (s. 547, 549) skyldes begge værker formentlig den såkaldte Dejbjerg-mester, muligvis

identisk med Ringkøbingbilledskæreren, mester
»M. S.« (Morten Snedker),27 hvis overdådigt udsmykkede værker i højrenæssancestil ikke blot
findes i Dejbjerg og nabokirkerne Stavning og
Sønder Borris (Bølling Hrd.), men som også lader
sig påvise i Hover (Hind Hrd.), samt i en række
kirker i Ribe Amt (Henne, prædikestolshimmel
(o. 1600-1620), Vester Nebel, altertavle (1616),
Brøndum, prædikestol (1617) og Skast, altertavle
(1620), jf. DK Ribe 1257, 1980, 1952 og 1894).
Rigest er dog altertavlerne i Skjern og Vandborg, hvor fantasifulde hermefigurer har erstattet
de øvrige tavlers søjler med prydbælter. Der er
dog også indbyrdes forskelle mellem de to tavler.
Vandborgtavlen mangler således bl.a. de udskårne
dydefigurer i Skjerntavlens topstykke og topspirene sammesteds samt topgavlens Fugl Føniks og
Pelikanen, to hyppigt anvendte Kristussymboler.
Tavlens tilblivelse lader sig ikke belyse arkivalsk. 1795 nævntes den som værende i stykker,12
men repareredes og bemaledes 1842.20 1899 be-
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fæstedes overdelen af altertavlen til muren.23 I
forbindelse med tavlens forundersøgelse og restaurering 1905-07 påvistes tre farvelag. Nederst
iagttoges spor af den oprindelige staffering med
delvis ægte forgyldning og forsølvning på blade
og frugtklaser; herover fandtes en ‘smagløs og broget’ bemaling med skrigende røde, blå og grønne
farver, måske hidrørende fra istandsættelsen 1842.
Yngst var ‘en vanzirende overmaling’ med rødgrå
oliefarve, stedvist suppleret med ‘en styg broncetinktur’ i stedet for en ægte forgyldning. Istandsættelsen 1907 omfattede dels en stabilisering af
snedkerarbejdet med tilføjelse af manglende dele
dels en afrensning af den ældre staffering, der erstattedes med en nyopmaling af rammeværket
med udgangspunkt i oprindelige farvespor, påført
i ‘passende samstemmende farver efter et skønsomt valg’. Endelig afrensedes og restaureredes

Fig. 23. †Altersølv, antagelig hidrørende fra 1700- og
1800-tallet, alt stjålet 2011 (s. 1467). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Silberne †Altargeräte, vermutlich aus dem
18. und 19. Jahrhundert, 2011 gestohlen.

Fig. 22. Altertavle, 1624, vist 1904 med ældre staffering.
Forneden ses †alterbordspanel, fjernet 1907 i forbindelse med alterpartiets restaurering (s. 1465). Foto Chr.
Axel Jensen 1904. – Altarbild, 1624, 1904 mit älterer
Verzierung gezeigt. Unten das †Altartischpaneel, das 1907
bei der Restaurierung des Altarteils entfernt wurde.

topstykkets to malerier. Den gennemgribende
restaurering fik dog få år efter (Chr. Axel Jensen
1914) det sønderlemmende skudsmål: »Skrækindjagende – uvederhæftig og grim!«. 1977 omtaltes
revnedannelser og afskalninger, til dels på grund af
udtørring, og dele af profillisterne synes fornyet,
ligesom tavlen blev renset.
†Altersølv (fig. 23), omfattende kalk og disk,
sammensat af dele fra forskellig tid. Alt blev dog
stjålet i sommeren 2011. Som erstatning anvendes for nærværende altersølvet fra Ferring Kirke
(s. 1507). Kalk, 17,7 cm høj, havde fodled i tre afsæt og ægformet knop med dekoration af bukler;
begge dele kan stamme fra 1700-tallet, mens det
glatte bæger antagelig er nyere, dvs. fra 1800-tallet.28 På bægeret var sekundært indgraveret ejereller sikkerhedsbetegnelse i versaler (»Vandborg
Kirke«). Disk, o. 1700, 12,2 cm i tværmål med
indgraveret kors på fanen; under bunden var
ejerbetegnelse, svarende til kalken.
*Oblatæske, af sort porcelæn med forgyldning,
anskaffet 1886. 19 6,5 cm høj, 14,5 cm i tværmål.
Under bunden mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik. I præstegården.
Sygesæt (fig. 24), 1854, omfattende kalk, 11,5
cm høj og disk, 7,5 cm i tværmål. Kalken har
på knoppens seks rudebosser graverede versaler:
»IHESVS«. På bægeret er indgraveret med skri-
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Fig. 24. Sygesæt, 1854 (s. 1467). Foto Arnold Mikkelsen 2010 – Krankengeräte, 1854.

veskrift: »Dette gjörer til min Ihukommelse«,
mens der under bunden med indprikket skriveskrift er anført: »Anskaffet af Vandborg og Fer-

Fig. 25. Alterstager, o. 1650 (s. 1468). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Altarleuchter, um 1650.

ring Kirkeeire(!) i Aaret 1854«. Mesterstempel
for Jørgen Nielsen, Lemvig (Bøje nr. 6760) ses på
kalkens vandrette standkant samt under diskens
fane. I samtidigt futteral af sort læder.
*Alterkande, anskaffet 1845; af porcelæn. 20 Formentlig identisk med kande af sort porcelæn
med guldkors og -kanter, 30 cm høj og mærke
under bunden for Den Kongelige Porcelænsfabrik. I præstegården.
Skål, 1907, 23 af sort porcelæn med dekoration
i guld. 9,5 cm høj. Under bunden er stempel for
Bing & Grøndahl.
Alterstager (fig. 25), o. 1650. Stagerne, der er 48
cm høje (fraregnet den sekundære lysetorn), har
høj klokkeagtig fod, balusterskaft med nedre vaseformet led og herover, over indkneben del, et
spinklere, konkavt led med dobbelte konturlinjer, samt flad, profileret lyseskål. På det nederste
fodled er sekundær ejer- og sikkerhedsgravering
med versaler.
Syvstage, 1935, af messing, 45 cm høj. På fodstykket er indskrift med fordybede versaler: »Til
minde om mine forældre og min broder/ Mads
Damgaard 1856-1919 Sine Damgaard 18561920 Carl Damgaard 1889-1918. Johs. 11-25.
Vandborg Kirke. Paaskemorgen. 1935. Knud Eibye. <Stinne Damgaard 1893-1968>«.
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†Messehagler. Omtalt 1791 som ‘meget ringe’.21
1862 anskaffedes en ny hagel af rødt silkefløjl
med guldkors og -galoner. 20 Denne erstattedes
1909 af en tilsvarende af samme materiale. 23 1970
anskaffedes endnu en hagel. 14
*Alterbog. Et indbundet eksemplar af Christian
IV’s Bibel fra 1633 er deponeret i præstegården.
Bindet blev istandsat 1893.23
Alterskranke (jf. fig. 16), 1877. 19 Skranken, der
udgør et cirkeludsnit, har drejede balustre med
midtring. Grå- og rødbrun staffering med beige
lærredsbetræk på knæfaldet. Oprindelig egetræsmalet, idet håndlisten var stafferet som mørk mahogni og knæfaldet betrukket med sort læder. 19
†Alterskranke. Nævnt 1835, da knæfaldet læderpolstredes. 17 Knæleskammel, nyere, betrukket med
grønt fløjl, svarende til alteromhænget.
Døbefont (fig. 26), romansk, af granit. 94 cm høj
og 70 cm i tværmål. Fonten, der tilhører områdets vanlige bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte, 164), har en fod af lysere sten af form som
en enkel søjlebase. Det kubiske fodled med svagt
indadskrånende sider har et trekantet relieffelt i
midten af hver side og afsluttes over et retkantet
led med en attisk profil. Kummen, som forneden
har de karakteristiske bægerblade og ved mundingsranden en attisk profil, har dog en platte i
stedet for – som vanligt – en vulst. Et afløbshul
er sekundært lukket med bly. Fonten har endnu
rester af en sekundær bemaling, der dog allerede
1884 beordredes fjernet. 19 1766 nævnt som placeret i koret. 2 1877 flyttedes den nærmere mod
korbuen, svarende til den nuværende placering.
Dåbsfad, o. 1850. Antagelig identisk med det
1858 omtalte fad, som kirkesangeren formanedes
til at holde rent og blankt.20 Det enkle og glatte
fad, der måler 56,5 cm i tværmål, har på fanen
en sekundær versalindskrift med kirkens navn. Et
tilhørende låg med en knop af træ og tværmålet
37,5 cm, har indskrift som fadet. †Dåbsfad. 1766
nævntes til vandet en gammel malmkrukke som
»en liden Thee Kedel«, der havde været anvendt i
‘de papistiske tider’ til vievand (jf. ndf.). 29 Beholderen må være kasseret ikke længe efter, da der
1806 påtaltes manglen på et fad.12
Dåbskande. 1862 anskaffedes en tinkande med
låg,20 antagelig identisk med den nuværende, 27,5
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cm høj. På korpus er sekundært indgraveret ejerog sikkerhedsbetegnelse med versaler.
†Vievandsbeholder, middelalderlig, genbrugt som
dåbsfad (jf. ovf.). 12
Prædikestol (fig. 27-30), 1600-tallets første halvdel, antagelig udført af Lemvigsnedkeren Kristen
Spend.
Stolen er af mesterens vanligt anvendte karnapform med fem arkadefag, af hvilke de tre midterste skyder sig frem. De enkelte fag er indrammet
af toskanske søjler med skaftring. Kannelerede pilastre bærer et profileret bueslag, mens sviklerne
udfyldes af trekantblade. Postament og frise har
markerede fremspring, forneden med løvehoveder og foroven med diamantbosser. Kerubhoveder med mellemliggende udsvejfede skæringer
udgør hængestykker, mens en fremspringende
gesims med skråtstillet tandsnit kroner kurvens
frise. Nyere bærestolpe, bogstol og opgang.
Stafferingen fremtræder som et resultat af Johs.
Mallings restaurering 1913, der tog udgangspunkt
i oprindelige farvespor med zinnoberrødt, brunt,
sort og grønt foruden guld og sølv med lasur. Her-

Fig. 26. Døbefont, romansk (s. 1469). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken.
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nærliggende at antage, at prædikestolen i Vandborg er udført af samme mestre. Prædikestolen er
tidligst omtalt 1766. 2 En nyopmaling er nævnt
184220 og atter 1877, da den fik egetræsstaffering
og forsynedes med ægte forgyldning. Dog blev
billederne ladt urørte. 19 1892 blev stolens sokkel
ommalet med egetræsfarve.23 1913 gennemførtes
en gennemgribende snedker- og malermæssig
restaurering.Ved denne lejlighed suppleredes bl.a.
to af hængestykkernes kerubhoveder, mens den
daværende, sekundære Kristus, malet med en ‘meget stor, jødisk næse’, erstattedes med en frontvendt fremstilling. En lyseblå baggrundsfarve i
figurfelterne, der også var sekundær, overmaledes
ligeledes. Kronfrisens indskrifter rekonstrueredes,
dels ud fra ældre spor, dels efter Ferringstolens
eksempel, mens postamentfrisens påskrifter nymaledes. 1959 foresloges prædikestolen nystafferet og betrækket på håndlisten fornyet, hvilket
dog endnu ikke var iværksat 1963.14 I forbindelse
Fig. 27. Detalje af prædikestol, 1600-tallets første halvdel, antagelig udført af Kristen Spend (s. 1469). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Kanzel, erste Hälfte des 17.
Jahrhunderts, vermutlich von Kristen Spend.

til er dog føjet lyseblåt og violet. De fem arkadefag
har halvfigursbilleder af Kristus, vist som Salvator Mundi, og de fire evangelister. De sidstnævnte
omfatter, fra venstre mod højre, Mattæus, Markus,
Lucas og Johannes. Figurerne følger stikforlæg fra
o. 1600 af Crispin de Pas den Ældre, udført efter
Gortzius Geldorp (1553-efter 1619).30 Ganske tilsvarende fremstillinger ses i nabokirken Ferring (s.
1512). Kristusfiguren er en opmaling fra 1913 og
erstatter en ældre, om end sekundær, fremstilling,
der viste Kristus i profil (fig. 30). De respektive
navne er anført med gyldne versaler på sort grund
i kronfrisen (»S. Mattthævs«, »S. Marcvs«, »Salvator Mvndi«, »S. Lvcas« og »S. Johannes«), mens tilhørende skriftsteder står i fraktur på postamentet
(Matt. 4,4 (over to felter), Joh. 10,11 og Joh. 8,51).
Stolens anskaffelse er ikke kildemæssigt belyst.
Ligheden med Ferringstolen (1640) og dennes
udsmykning, udført af hhv. Kristen Spend fra
Lemvig og Jacob Maler fra Ribe (Jacob van Meulengracht eller Jacob Bartholomesen), gør det

Fig. 28. Løve- og kerubhoved. Detalje af prædikestol,
jf. fig. 29 (s. 1469). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Löwen- und Cherubimkopf. Detail von Kanzel.
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Fig. 29. Prædikestol, 1600-tallets første halvdel, antagelig udført af Kristen Spend (s. 1469). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Kanzel, erste Hälfte des 17. Jahrhunderts, vermutlich von Kristen Spend.

med hovedrestaureringen 1979-82 gennemførtes
en snedker- og malemæssig istandsættelse. Samtidig blev i forbindelse med gulvets renovering
indsat en ny bærestolpe af træ som erstatning for
en ældre muret pille; samtidig sænkedes stolens
niveau ca. 10 cm, og kurven drejedes fri af vindueslysningen.
Stolestader (jf. fig. 16, 31), fornyet 1912, 31 antagelig dog med bibeholdelse af ældre dele. I alt er
15 sæder i nord og 17 i syd, heraf er det østligste
dog kun af halv længde og ligesom den vestligste
indrettet til kirkesangerens plads. Udskårne gavle
med svejfede topstykker og dekoration, formet
som en glat tilspidset pilaster med et forenklet,
palmetlignende kapitæl. Vægpaneler (1837?) med
udskåret kontur af volutter og mellemliggende

spidser, jf. Ferring s. 1514. Staffering i mørkebrunt med gråhvide og gyldne pilastre samt enkelte detaljer i rødt og blåt. Blå stofhynder.
†Stolestader. 1766 omtaltes stole, placeret i
kirketårnet, som delvist ubrugelige.11 1791 fik
kirkestolene skudsmålet ‘helt mådelige’.21 1835
foresloges en fornyelse af kvindestolene, 17 hvilket
dog 1837 udvidedes til at gælde samtlige stole,
der 1844 nymaledes med undtagelse af præstegårdens mands- og kvindestol; disse har antagelig
udgjort de forreste af staderne (jf. ndf.).20 Det kan
være disse, nævnt som stole, placeret på begge
sider ‘i korbuen’, der anbefaledes fjernet 1877.19
Præstestol, omtalt 1927.14 Stolen er udformet
som en højrygget armstol i nybarokstil med
rødt plyssæde. I sakristiet. †Skrifte- og præstestol.
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Fig. 30. Kristus, vist i profil. Detalje af ældre †maleri,
udført før 1913, på prædikestolens midterste arkadefelt
(s. 1470). Ældre foto i NM. – Christus im Profil. Detail
von älterem †Gemälde, von vor 1913, auf dem mittleren
Arkadenfeld der Kanzel.

Tidligst nævnt 1766. 2 Knæfaldet ved stolen og
præstens skammel heri læderpolstredes 1835.17
1862 anbefaledes stolen ‘bortskaffet’. 23 Kirkens
degnestol er ikke omtalt i regnskaberne, men har
naturligvis dannet pendant til skriftestolen.
†Embedsstole. 1844 er nævnt præstegårdens
mands- og kvindestol, vel de forreste af de ordinære stolestader. 20
	Et antal nyere stole med armlæn, fletsæder og
brun staffering er opstillet i koret.
Bænke. En række ældre brunstafferede bænke er
i sakristiet; 1986 anskaffedes to nye bænke, hvoraf
en er opstillet i våbenhuset.
†Geværskab til brug for landmilitsen er omtalt
1703-04 (jf. Nørre Nissum, Rom, Møborg og
Engbjerg, s. 600, 801, 967, 1357).32
Dørfløje. 1-2). Fra o. 1800 stammer antagelig
to brunstafferede døre, opsat hhv. mellem kor og

sakristi og i sakristiets vestvæg; den sidstnævnte
er udformet som en fløjdør. 3) En tilsvarende
fra 1800-tallet med spejlfyldinger er indsat i den
blændede tårnarkade samtidig med rummets indretning til våbenhus, jf. Hygum, Engbjerg, Hove
m.fl. Brunmalet med blå lister. 4-5) O. 1900, to
rødstafferede yderdøre i våbenhus og sakristi.
†Pulpitur. 1862 nævntes en pulpiturstol, købt
af Niels Buch Breinholt til Vandborg Vestergård
‘for et års tid siden’. På grund af pladsproblemer
i våbenhuset ønskedes den imidlertid borttaget,
selvom det erkendtes, at en ‘så ny gjort erhvervelse kun med en vis ubillighed kunne fratages’
ejeren.20 Problemet med det ‘vanzirende’ pulpitur, der i øvrigt ikke var nødvendigt pga. menighedens begrænsede størrelse, var dog endnu ikke
løst 1876.19
Orgel 1961, oprindelig med seks stemmer, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. 1999 udvidet
af samme firma. Disposition (syv stemmer, ét manual og pedal): Manual: Gedakt 8', Spidsgamba 8',
Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 11/3'.
Pedal (tilbygget 1999): Subbas 16’. Koppel: M-P.
Orgelhuset tegnet af K. Hansen-Møller og Kristian Jensen, Holstebro. Staffering i mørkebrunt
og gråblåt, svarende til det øvrige inventar. I kirkens nordvestlige hjørne, hvortil orglet flyttedes
o. 1977 efter en oprindelig placering i sydvest.
Indtil 1961 anvendtes et †harmonium, opstillet i
kirkens sydvestlige hjørne.
Salmenummertavler (jf. fig. 16), 1900-tallets første fjerdedel, ophængt på nordsiden af triumfvæggen og skibet. Svejfet indramning og trekantgavl; beregnet til indskudsbrikker. Staffering
i mørkebrunt, gråblåt, lysegråt og sort; indskrifter
i antikva. †Salmenummertavler. 1822 konstateredes
manglen af et par tavler (vel til salmenumre).17
1847-48 anbefaledes anskaffelsen af nye tavler ‘af
passende størrelse’,20 måske identiske med med
de enkle sortmalede tavler, beregnet til kridttal,
der endnu ses på fig. 21.
†Præsterækketavle. Som nævnt s. 1461 var en
fortegnelse over kirkens præster før og efter reformationen malet i koret.
Belysning. Tre nyere lysekroner (jf. fig. 31), én
med otte og to med seks arme, alle med glat
hængekugle, er ophængt i skibet. Hertil kommer
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Fig. 31. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.

en moderne pendel, Fog og Mørup, hvid Fibonacci, ophængt i våbenhuset, samt fire trearmede
væglampetter, opsat 2010.

Klokke (fig. 32), 1824, 73 cm i tværmål, omstøbt af Peder Meilstrup, Randers på bekostning
af sognets beboere som kirkens ejere, hvilket er
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mangeårigt forfald synes klokken fornyet eller
omstøbt 1807,12 men blev allerede 1823 erklæret
for ubrugelig.17
†Klokkestol. 1791 og 1795 omtalt som mangelfuld; tømmerværket havde sidstnævnte år brug
for reparation, ligesom jernophænget var meget
rustent. Skaderne accelererede imidlertid det følgende år, således at klokken kun sjældent eller
aldrig hørtes.12
gravminder

Fig. 32. Klokke, 1824, støbt af Peder Meilstrup, Randers
(s. 1473). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Glocke, 1824.

angivet med to omløbende indskrifter i reliefversaler, dels over slagringen og dels om halsen.
Nederst læses: »Støbt i Randers af Peder Meilstrup« og øverst på klokkehalsen følgende: »Aar
1824 lod Vandborg Sogen Bebaare som Kirkens
Eire denne Klokke omstøbe. Gud til Ære. Kirken
til Sier og Paamindelse om Dødeligheden«. De
enkelte ord er adskilt af punkter, mens et ligearmet kors er anført ved linjernes begyndelse. Indskriften krones af en arkadefrise med sekvenser af
fire mindre motiver i de enkelte fag, hhv. Kristi
kors, flankeret af de to røveres kors, en firkantet genstand, flankeret af mindre figurer (Pagtens
Ark (?)), en stående figur med korsfane og krans
(vel Den opstandne Kristus), og en uidentificeret
figur. Fire profilportrætter, hhv. to mænd og to
kvinder, alle vist som brystbilleder, smykker selve
klokkelegemet. Ophængt i nyere slyngebom, repareret 1980 ved Thubalka,Vejle. Den ( † )slyngebom ligger endnu i tårnet. †Klokker. Fremhævet
1766 som ‘en stor klokke med god lyd’. 2 Efter

Gravsten (fig. 33), o. 1719, for sognepræst Oluf
Knudsøn Hierm (Knudsen Hjerm) * i Hierm
Præstegård 28. febr. 1656, †15. nov. 1710 i sit 63.
år efter 36 år som præst, samt for hans »kiærelskende Hustrue, dend hæderbaarne Matrone«,An
na Andersdaatter Nedergaard, *i Thyeland (Thy)
på Nedergaard i Rostrup Sogn 24. juni 1651,
†21. maj 1722 i sit 71. år. I deres ægteskab, som
varede 34 år, var de velsignet med otte børn, fire
sønner og fire døtre. Stenen bekostedes af den
eneste overlevende af børneflokken, Emmiche
Olufsøn Hierm (Emmike Olufsen Hjerm), der
blev sognepræst efter faderen.
Indskriftsten af grå kalksten, 200×100 cm. Personalia i fordybede versaler med enkelte kursiverede versaler. I de fire hjørner er evangelistsymboler i ovale medaljoner, øverst tv. og th. »S.
Matthæus« og »S. Marcus«, nederst tilsvarende
»S. Lucas« og »S. Iohannes«. Foroven er i midten vist den opstandne Kristus med korsfane og
indrammet af en skybræmme, mens forkrænkelighedssymboler i form af et vinget timeglas på
et kranium med korslagte knogler ses forneden.
En slyngbort af blomster og frugter, bl.a. med
vindrueklaser, solsikker og valmuekapsler indrammer tekstfeltet på langsiderne. Paralleller til
stenen findes i Dybe og Ramme (o. 1705, s. 1577;
o. 1733).
Stenen, der tidligere lå over præstebegravelsen
i korgulvet (Løffler 1880), blev 1907 opsat på en
muret sokkel ved våbenhusets nordvæg.23 Monumentet er fæstnet til væggen med bronzeankre.
Gravfliser. Som anført ndf. var præstebegravelsen for Oluf Knudsen Hjerm og hans familie
dækket af syv store fliser, vel den ovennævnte
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gravsten samt seks gravfliser eller -sten. De fem
af disse er formentlig identiske med fem ensdannede gravfliser af rødbrun ølandsk kalksten;
56×56 cm. Indskrifterne i fordybede versaler er
dog delvis nedslidt. Samtlige synes lagt over tidligt afdøde børn af ovennævnte og hans hustru.
Nu i sakristiets gulv. I rækken fra nord mod syd
ses følgende: 1) For Anders Ol(ufsen) H(ierm)
W(andborg) …, (* eller †) 1685. 2) For H(e)lene
Olufsdaatter, †29. nov. 1686. 3) For Karen Olufsdaatter, *8. marts 1688, †5. april 1689. 4) For …..
….Daatter (formentlig Olufsdatter) …. (* eller

Fig. 33. Gravsten, o. 1719, for sognepræst Oluf Knudsen
Hjerm (s. 1474). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein, um 1719, für Gemeindepfarrer Oluf Knudsen Hjerm.
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†) 1690. 5) For (Ka)ren … Daat(t)er (formentlig
Olufsdatter), *8. april 1689, †23. maj 1698.
†Gravflise. Ud over de ovennævnte gravfliser er
omtalt endnu en, nu forsvunden, flise, jf. ndf.
†Murede begravelser. Kirken havde tre begravelser. 1) For sognepræst Christen Madsen ( † 1530)
fandtes en grav ‘inderst i tårnet’, dvs. i tårnrummet. Ved begravelsens åbning påvistes nogle
‘usædvanligt store ben’ (jf. også sagn, †våbenhus). 2) En åben arvebegravelse under sakristiet,
etableret af sognepræst Gregers Jensen Lemvig
( † 1650) og fuldført af hans søn og efterfølger,
Lauritz Gregersen Wandborg. 2 Endnu i 1950’erne fremvistes her to kister, vel rummende de jordiske rester af de ovennævnte. Den førstnævnte
var kun bevaret i skelet, mens den anden fremtrådte som ‘et konserveret lig med en lille hund(!)
mellem benene’.33 To tilhørende, store tinskjolde,
dvs. †kisteplader, omtaltes endnu på daværende
tidspunkt i kirken.34 Kisterne anbefaledes efterfølgende nedsat på kirkegården. I krypten, 1766
betegnet som ‘kirkens begravelse’, fandtes tillige
et hovedløst lig, efter traditionen de jordiske rester af en præstedatter (datter af Gregers Jensen
Lemvig), der i 1600-tallets begyndelse blev henrettet, fordi hun havde ombragt et barn, født i
dølgsmål. Kisten, som oprindelig var nedsat i en
tinghøj nær herredstinget, blev sidenhen henført
til kirken2 og placeret i den førstnævnte begravelse.35 3) For Oluf Knudsen Hjerm ( † 1719) med
hustru og syv børn. Herover var syv store fliser
(jf. gravsten og gravfliser nr. 1-5, †gravflise).2 I
koret, tæt ved alterfoden.
Støbejernskors (fig. 37), o. 1874, for I. Ravnsöe,
*1797 i Varde, †1874 i Brændgaard i Vandborg.
Ca. 61 cm højt, med kløverbladsformede korsender og relief af blomsterbuket med liljer på den
øvre korsende; på bagsiden håndtryk.36 Indskrift
i reliefversaler. På kirkegården, nordøst for koret.
Familiegravsted. Umiddelbart syd for kirken, ud
for tårnet, er et fællesgravsted, indhegnet af støbejernsgitter, for medlemmer af familien Skovmose. Ældst blandt gravminderne er to hvide
marmorkors, o. 1916 og o. 1929, med versalindskrifter, hhv. for 1) Birgithe Skovmose, *12. jan.
1834, †4. febr. 1916 og 2) Niels Skovmose, *11.
juli 1842, †17. juni 1929.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Liber Daticus for Vandborg
og Ferring kirker 1862-1965; Synsprotokol 1987 ff.
(Synsprot.).
LAVib. Menighedsrådsark. Synsprotokol 1926-86
(Synsprot., M-19 311-2); Diverse dokumenter, 18361981 (brev af 2. nov. 1926 fra Kirkeministeriet til
Stiftsøvrigheden for Viborg Stift) (M-19 311-4); Viborg
landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprot. 1799-1808 (vedr. 19. nov.
1801 og 14. aug. 1806) (B 77b-SP 4).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, V, 1890, 178-82 (Uldall 1890); Indberetninger.
J. B. Løffler 1880 (bygning, inventar og gravminder,
Løffler 1880); J.Vilh. Petersen 1895 (bygning og inventar); Chr. Axel Nielsen 1904 (alterbord, altertavle); J.
Magnus-Petersen 1905, 1907 (alterbord, alterbordspanel, †kalkmaleri, alterbord, altertavle); Johannes Mal-

Fig. 35. Detalje af tårnets overdør, set fra mellemstokværket (s. 1458). Foto Hugo Johannsen 2010. – Detail
von der Obertür des Turmes, vom Zwischenstockwerk aus
gesehen.

Fig. 34. Korets og skibets sokler set fra øst (s. 1454).
Foto Hugo Johannsen 2010. – Sockel von Chor und
Schiff aus Osten.

ling 1913-14 (prædikestol); E. B. Rosing Holm 1977
(altertavle, prædikestol); Hugo Johannsen 2010 (gravminder).
Tegninger og opmålinger. NM. J. Magnus-Petersen 1907 (alterbord med angivet relikviegemme); Poul
Hansen og Ib Lydholm 1976-77 (plan, snit, facader og
kirkegårdsudvidelse, kopi). Poulsen & Partnere, Thisted.
Poul Hansen og Ib Lydholm 1967 (plan og tværsnit);
samme 1974-77 og 1980 (ny kirkegård, plan, facader,
snit og varmeanlæg); Arkitekterne Olaf Brusch, Nanna
Gad og Ib Lydholm 1992-95 (orgel, graver- og redskabshus).
Litteratur. Estrid Bay, »Vandborg sogn omkring
1800«, HaÅrb 2007, 115-34; samme, »Ikke alle var som
Jeppe på Bjerget«, HaÅrb 2009, 33-46; Ellen Damgaard, »Vandborg skole – bedre byggeskik i Vestjylland«,
by & land (udg. af Landsforeningen for Bygnings- og
Landskabskultur), 90, 2011, 24-27; Claus M. Smidt,
»Ingen bedre byggeskik i Vandborg!«, smst., 92, 32-33;
Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse
af tagkonstruktion i Vandborg kirke, Ringkøbing amt, NNU
rapport nr. 3, Nationalmuseet 2011 (Hylleberg Eriksen
2011).
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Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler
ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter
Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.
1

Oldemoder 112.
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775).
3
PræsteindbWorm I, 86.
4
Jf. Repert II, nr. 11695.
5
Kronens Skøder II, 343-44.
6
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprot. 17991808 (vedr. 19. nov. 1801) (B 77b-SP 4).
7
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld herreders skøde- og panteprot. 17991808 (vedr. 14. aug. 1806) (B 77b-SP 4). Køberne var
Jens Andersen i Øster Munksgård, Peder Olesen i
Damgård, Niels Jensen i Quistgård, Niels Jensen i Flyvesgård, Jens Pedersen i Musholm, Christen Larsen i
Mægbæk, Peder Larsen i Brændgård, Christen Madsen
i Brunsgård og Christen Madsen i Munksgård.Ved en
bemærkning i protokollen udgik sidstnævnte som køber, og Poul Poulsen i Vester Dalgård indtrådte i hans
sted. Jf. LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ring2
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købing Amt 1809-30 vedr. 27. okt. 1809 (C 4-846).
Jf. også Estrid Bay, »Vandborg sogn omkring 1800«,
HaÅrb 2007, 122-23; samme, »Ikke alle var som Jeppe
på Bjerget«, HaÅrb 2009, 35-36.
8
RA. DaKanc F 58. Originale skøder til kongen på jus
vocandi til kirker.
9
LAVib. Menighedsrådsark. Diverse dok. 1836-1981.
Brev af 2. nov.1926 fra Kirkeministeriet til Stiftsøvrigheden for Viborg Stift (M-19311-4).
10
1945 skelnes mellem den gamle og den nye kirkegård, som forbindes med en trappe ved vestre hovedindgang, jf. Synsprot.
11
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
12
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1793-1815 (C 4-704-09).
13
Ellen Damgaard, »Vandborg skole – bedre byggeskik
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skolens arkitekt, er anfægtet af Claus M. Smidt, »Ingen
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15
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hoved kendes blandt egnens kirker også fra
Flynder (s. 884). Jf. endvidere M. Mackeprang, Jydske

Fig. 36. Udsnit af sakristiets nordgavl (s. 1456). Foto Hugo Johannsen 2010. – Aus
schnitt vom Nordgiebel der Sakristei.
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Fig. 37. Støbejernskors, o. 1874, for I. Ravnsöe (s. 1475).
Foto Hugo Johannsen 2011. – Gusseisernes Kreuz, um
1874, für I. Ravnsöe.
Granitportaler, Kbh. 1948, 341 f.; Jens Vellev, »Ansigter
på kvadre – og lidt om skaktavlkvadre«, Romanske
Stenarbejder 5, Højbjerg 2003, 91-100; samme, »Kirkens
ansigter«, Skalk, 2004, nr. 5, 18-19.
16
Jf. NNU rapport 28, 1997 ved Thomas Bartholin
(www. nnu.dk).
17
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39
H-1).
18
Strandgaards kilde var en mundtlig meddelelse, enten fra præsten, en skolelærer eller en anden lokalkendt, jf. formuleringer som ‘her siges der også endnu’
eller ‘en munk, som man for mig kaldte hr. Hans(!) …

skal have boet der også efter reformationen, og efter at
han var gået over til den lutherske lære(!)’.
19
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1875-91 (C 40-5).
20
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 402-4).
21
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C4-190).
22
Hylleberg Eriksen 2010.
23
LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1892-1910
(C40A-2).
24
Jf. Nørlund-Lind, Kalkmalerier 5, 28.
25
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190);
Kirke- og præstegårdssyn 1793-97 (C 4-407).
26
DaAtlas V, 819.
27
Jf. P. Severinsen, »Fra gamle Kirkeregnskabsbøger«,
HaÅrb 1913, 163.
28
Indsatsen, der er fastloddet til bægeret, har mestermærke for Knud Eibye, Københavsmærke 1934 samt
guardejnstempel for Johannes Siggaard .
29
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775); DaAtlas V, 819.
30
Jf. Georg Garde, Danske silkebroderede lærredsduge fra
16. og 17. århundrede med særligt henblik på de grafiske
forbilleder, Kbh. 1961, 287-88 (her dog fejlagtigt anført
som Geldorp Gortzius).
31
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1910-34 (C 40A2A); Kirkens arkiv. Liber Daticus 1862-1965.
32
Alfred Kaae, »41 træheste og 5 pæle til militsens
øvelsespladser«, HaÅrb 1966, 58.
33
En parallel til hundebegravelsen er forekomsten i
Odense Domkirke af to balsamerede katte, nedlagt i
kisten for Karen Stephansdatter Rham ( † 1688), jf. DK
Odense 893.
34
Brev af 12. febr. 1957 i NM fra Ejler (Lindström)
Wandborg.
35
Jf. brev af 20. sept. 1963 i NM fra Kaj E. Noer og
Viggo E. Noer, efterkommere af Gregers Jensen Lemvig. Heri nævntes foruden de førnævnte, også det
‘hovedløse’ lig. Et forslag om, af hensyn til eventuelle
turistmæssige indtægter, at fremvise alle i en glaskiste
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Vrejlev Klosterkirke, blev dog afvist af Nationalmuseet.
36
Korset er ikke omtalt i Faye, Støbejernskors.
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die kirche von vandborg
Die Kirche liegt auf der Spitze eines Höhenzuges
am südlichen Ende des Ortes und ist daher weit
in der hügeligen Landschaft (Abb. 2) sichtbar.
Der Friedhof, der 1945 nach Süden erweitert
wurde, wird auf traditionelle Weise von steinbesetzten Erddeichen umgrenzt, mit Ausnahme
gegen Norden, wo ein Schulgebäude von um
1850 angrenzt. Um 1910 wurde die Anlage mit
weiteren zwei Gebäuden nach Zeichnungen des
Architekten Mogens Clemmensen erweitert.
Die Kirche, die 1791 als ’die größte und beste’ im Kreis bezeichnet wurde, ist im Kern ein
romanisches Quadersteingebäude, welches aus
Chor und Schiff besteht. Es ruht auf einem Doppelsockel (Abb. 11, 34), der nahe verwandt dem
der Nachbarkirche in Hove ist (S. 1446). Bei wiederholten Umsetzungen der Quaderbekleidung
verschwanden Türen und Fenster mit Ausnahme
der inwendigen Öffnungen des östlichen und des
nördlichen Fenster des Chores sowie eines Fensterquaders auf der Südseite des Chores (Abb. 9).
Im Spätmittelalter, in den Jahrzehnten vor und
nach 1500 nahm man eine Reihe Änderungen
vor, wodurch die Kirche sowohl umgebaut als
auch erweitert wurde. So wurde auf der Nordseite des Chores eine Sakristei mit Gewölbe hinzugefügt. Gegenüber dem Westgiebel des Schiffes wurde ein Turm erbaut, der ursprünglich
imposanter wirkte, durch Öffnungen zu beiden
Zwischenstockwerken und Verblendungsgiebel,
die vermutlich mit pinakelverzierten Kämmen
prangten. Die Öffnungen sind längst verblendet,
so wie die Kämme auf die Höhe gekürzt sind,
die fast alle Türme in dieser Umgebung mit der
rauhen Witterung haben. Das Gewölbe des Turmraumes kann jünger sein, doch ist zweifellos mittelalterlich. Ein Einbau kann erklären, warum der
Aufgang zu den oberen Stockwerken jetzt über
eine Freitreppe gewährleistet wird. An beiden Anbauten sieht man unten im Mauerwerk versetzte
Quader von der Aufteilung in Chor und Schiff.
Die auswendigen Türen in Sakristei und Turm
wurden im 19. Jahrhundert eingesetzt. Ein dritter Anbau - eine †Vorhalle auf der Nordseite (vgl.

Abb. 3) – wurde 1820 abgerissen. Sie soll um 1512
von Pfarrer Christen Madsen (1510-1530) gebaut
worden sein, der dem Gerücht nach bis zu seinem
Tod in einem Zimmer im Dachboden wohnte.
Im übrigen wurde er im Turmraum begraben.
Sowohl der Chor als auch das Schiff wurden
im Spätmittelalter mit Gewölben ausgestattet.
Das Gewölbe des Chores kann aus der gleichen
Zeit stammen wie dessen Dachwerk, welches
dendrochronologisch auf 1435-40 datiert ist.
Zeitgleich mit dem Einbau des Gewölbes wurde
der Chorbogen erweitert. Das achtgeteilte Gewölbe des Schiffes ist dagegen jüngeren Datums
und wurde zweifelsohne in der Amtsperiode von
Christen Madsen eingebaut. Dies bestätigt dessen dendrochronologische Datierung mit dem
zugehörigen Dachwerk auf um 1520. Der Gewölbetyp findet sich u.a. in der Kirche in Mejrup
(Hjerm hrd.), wo das Dachwerk auf 1516 datiert
ist. Sowohl beim Turm als auch beim Gewölbe
deuten die Details darauf hin, dass die Arbeit von
Mauermeistern verrichtet wurde, die entweder
aus Holstebro kamen oder mit den Kirchen der
Gegend vertraut waren (S. 402).
Aufgrund des begrenzten Quellenmaterials
können Reparationen und Wartungen in der
Zeit nach dem Mittelalter nur in groben Zügen
verfolgt werden. Um 1800 war die Kirche offenbar verfallen und es bestand ein großer Bedarf der
Instandsetzung des auswendigen Mauerwerks,
namentlich der Süd- und Westseite des Turmes.
Der Umbau des Verblendungsgiebels gegen Süden kann von der nachfolgenden Hauptinstandsetzung von 1800 stammen. Heute wird das
Quadersteingebäude vor allem durch wiederholte Umsetzungen geprägt, nicht zuletzt um 1880,
als die großen rundbogigen gusseisernen Fenster
auf der Südseite von Chor und Schiff eingesetzt
wurden, während die Fenster an der Nordseite
des Schiffes verschwanden zusammen mit den
letzten Spuren der Tür. – †Wandmalereien. Spuren einer Wandmalereiausschmückung von um
1250 sind noch immer an der Triumpfwand in
Gestalt von drei Stuckglorien über dem erwei-
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terten Chorbogen sichtbar (Abb. 15). Das Motiv
kann nicht mit Sicherheit bestimmt werden, hat
jedoch vermutlich eine Majestas-ähnliche Darstellung gezeigt.
Inventar. Aus der älteren Zeit der Kirche stammt
das Heiligengrab von dem umgesetzten Granit
altartisch mit zugehörigem Reliquienversteck
(Abb. 17), welcher doch von einer später hinzugefügten Tischplatte bedeckt wird. Auch das
romanische Taufbecken des für die Gegend gewöhnlichen Kelchblatt-Typs (Abb. 26) stammt
aus dieser Zeit.
Ältere Quellen über Inventaranschaffungen und
Instandsetzungen liegen nur äußerst sporadisch
vor. Daher fehlen viele Informationen, nicht
zuletzt zu den privaten Stiftern einzelner Gegenstände. Die ersten Jahrzehnte des 17. Jahrhunderts werden auf dem Altarbild von 1624
repräsentiert (Abb. 18-22), ein Werk des sogenannten Dejbjerg-Meisters. Die Kanzel, ebenfalls
aus der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts, kann
dem Bildschnitzer Kristen Spend (Abb. 27-29)
aus Lemvig zugeschrieben werden.Von um 1650
stammen die Altarleuchter (Abb. 25), während
die gemalten oberen Felder des Altarbildes (Abb.
20) vermutlich von um 1700 stammen. Mögli-

cherweise gab es auch †Altargeräte, die jedoch
im Sommer 2011 gestohlen wurden, jedenfalls
die älteren Teile aus dem 18. Jahrhundert (Abb.
23). Aus dem folgenden Jahrhundert stammen
mehrere Gegenstände: aus der ersten Hälfte ist
vor allem die Glocke zu nennen (Abb. 32), die
1824 von Peder Meilstrup aus Randers umgegossen wurde sowie die Altarkanne (1845), während Taufschale und –deckel, Krankengeräte,
Taufkanne, Altarschranke und Oblatendose im
Laufe der folgenden Jahrzehnte angeschafft wurden. Im Zuge der Renovierung des Altarbildes
im Jahre 1907 wurden neue Gemälde von jeweils
Anker Lund und J. Magnus-Petersen hinzugefügt
(Abb. 18). Das Gestühl wurde teilweise 1912 erneuert, ein Siebenleuchter 1935 hinzugefügt und
1961 die Orgel der Kirche aufgestellt.
Grabmale. Unter den ältesten Grabmalen der
Kirche muss der Grabstein (Abb. 33) von um
1719 für Gemeindepfarrer Oluf Knudsen Hjerm
( † 1710) und Gattin Anna Andersdatter Neder
gaard ( † 1722) hervorgehoben werden, der von
Sohn und Nachfolger Emmiche Olufsen Hjerm
aufgestellt wurde. Dazu kommen fünf (von ursprünglich sechs) Grabfließen für die früh verstorbenen Kinder des Pfarrerpaares.
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Fig. 1. Skibbrud efter en storm ved Jyllands vestkyst ud for Ferring Kirke. Maleri 1848 af C. F. Sørensen. Statens
Museum for Kunst. – Schiffbruch nach einem Sturm an der Westküste Jütlands gegenüber der Kirche von Ferring.

ferring kirke
vandfuld herred
Som anført i Ribe Oldemoder var kirken (»færing«) o.
1350 takseret til 4 skilling sølv,1 hvilket hørte til gennemsnittet blandt herredets kirker. 1483 fik provsten
Henrik Olsen (Sort) overdraget gods bl.a. i Ferring og
Trans.2
Ferring Kirke tilhørte tidligere kronen, idet sognet
1638 betegnedes som det ringeste i herredet.3 En tilknytning til den lokale hovedgård, Damsgård, fremgår i
1600-tallet af både inventar og gravminder (jf. altertavle,
prædikestol, †herskabsstole og †begravelse). 1671 blev
kirken sammen med hovedparten af herredets kirker
overdraget til Henrik Ruse (Rüsensteen), og den indgik året efter i baroniet Rysensteen (jf. s. 813).4 Siden
fulgte den Ruses efterslægt (Juel af Rysensteen eller
Juul-Rysensteen) frem til baroniets ophævelse 1797. I

lighed med bl.a. Hove ogVandborg kirker (s. 1413, 1449)
bortsolgtes Ferring Kirke 1798 sammen med kaldsretten til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrich
Christian von Schmidten til Urup.5 Med forbehold af
retten til kaldet, der 1805 kom tilbage til kronen, afhændedes kirken 1802 (sammen med Herpinggård) til Peder
Høegh.6 Han videresolgte den 1807 (købekontrakt af
1805) til Nicolaj Schønau til Kølbygård (Hillerslev Hrd.,
Thisted Amt).7 Fra ham overgik kirken senest 1809 til
sognemændene.8 Overgangen til selveje skete 1927.9
Ferring var et selvstændigt pastorat indtil 1814, da
kirken blev anneks til Vandborg. Fra 1971 udgjorde sognet et pastorat sammen med Vandborg, Lomborg og
Rom. Siden 2008 er de fire kirker indgået i et storpastorat sammen med Dybe, Ramme, Fjaltring og Trans.
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche aus Südosten.
Sagn. En myte, der tidligst refereres i 1700-tallet,10
knyttede sognenavnet, Ferring, til ‘fjerding’ (dvs. en
fjerdedel) og omtaler kirken som en mindre erstatning for en væsentlig større bygning, der ifølge ‘gamle
troværdige mænds beretning’ skulle have ligget ved et
stort og prægtigt nonnekloster, Bedelund. Anlægget,
som hverken kendes fra middelalderlige kilder eller har
kunnet påvises arkæologisk, skulle være placeret næsten 1 mil længere mod vest. Under et voldsomt uvejr
oversvømmedes både kirke og kloster sammen med
store dele af sognet, hvilket blev anset for en retfærdig
straf på grund af klostrets ugudelighed. Den genopførte kirke, der placeredes længere inde i landet, var kun
¼ af den ældre bygnings størrelse og overvejende bygget af havsten (jf. s. 1484). Det hævdedes dog, at mure
og rester fra det gamle klosteranlæg stadig kunne ses i
klart vejr og i øvrigt generede kystfiskeriet. Også om
klokken (s. 1520) fortaltes, at den ‘på forunderlig vis’
var kommet i land fra den gamle kirke.11 Ferring Kirke
skal desuden have været mål for en kæmpesten, der
blev kastet af en jætte helt fra England; stenen ramte
ganske vist forbi, men aftryk efter jættens fem fingre
sås tidligere i den pågældende sten.12 Endelig berettes
om spøgerier og uro i kirken i en adelsbegravelse i
koret (vel for Henrik Krabbe til Damsgård), forårsaget af nedsættelsen 1669 af kirkens sognepræst, der i
livet havde været uvenner med den førnævnte (jf. s.
1525).10 Bulderet ophørte først, da præstens kiste blev
flyttet til tårnet.

Kirken ligger tæt ved Vesterhavet i et sogn, hvis
vestlige del gradvis er forsvundet gennem havets
århundredlange kystnedbrydning, som først er
standset ved høfdebygning i nyere tid. Det meste
af sognet er et storbakket morænelandskab, der
når sit højeste punkt i Bovbjerg Klint med fyret
(1877) syd for kirken, mens det mod nord falder
mod lave strandenge og Ferring Sø (jf. fig. 1).
Tidligere lå der hovedsagelig spredte gårde omkring kirken (jf. fig. 2-3), mens en landsbybebyggelse samt et større antal ferieboliger i nyere
tid er vokset frem, især nord for kirken. Umiddelbart nordvest for kirken er i 1980’erne opført
et kompleks med ferielejligheder, som afløste
Bovbjerg Badehotel (1901) med det markante
tårnparti.
Den på én gang storladne og dramatiske natur
omkring Bovbjerg Klint og kirken blev allerede
fra 1840’erne et motiv for kunsten. Også i de følgende årtier fascineredes flere malere (fig. 62) og
forfattere af denne fjerntliggende og nøjsomme
egn.13 Fra begyndelsen af 1900-tallet inviterede
ejeren af badehotellet, maleren Kristen Bjerre,
adskillige kunstnere til at arbejde her, bl.a. fæt-
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teren Niels Bjerre og Jens Søndergaard, hvis museum ligger mellem kirken og havet. For begge
blev kirken således et ofte dyrket motiv.
Kirkegårdens hegn og indgange. Den græsdækkede kirkegård uden beplantning og med hvidmalede træstakitter omkring gravene er typisk
for kirkegårdene i de forblæste kystegne i Vesterhavets umiddelbare nærhed, hvor ingen beplantning kan yde beskyttelse.14 Den har formentlig
bevaret sine gamle grænser og hegnes af stensatte
jorddiger, som ligeledes har gammel hævd, men
bestandig måtte udbedres. Det fremgår allerede
af de ældste bevarede regnskaber.15 Således indkøbte man 1586 i alt 85 læs kampesten til kirkegårdsdiget og 1595 atter 10 læs, da man arbejdede
syv dage herpå.
Der er indgange på tre sider: Mod øst og vest
findes køreporte og fodgængerlåger, mod nord
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alene en fodgængerlåge. De lukkes alle af hvidmalede tremmefløje af træ, ophængt i piller, der
er afdækket med trinpyramider. Pillerne synes
nymurede, men formen går tilbage til 1800-tallet, jf. Engbjerg (s. 1334).16
†Indgange. 1590 blev østsidens port og stette
repareret, men allerede 1608 og 1610 blev alle
tre stetter fornyet, de sidste to i sten.15 Tilsyneladende var i hvert fald hovedindgangen en tømret
konstruktion, hvis egetræsstolper og bræddetag
fornyedes 1635. Ved samme lejlighed betaltes for
†kirkeriste til stetterne i øst og vest. 1648 og 1650
blev kirkens indgange atter repareret, idet man
først opsatte nyt egetømmer omkring porten og
den tilhørende stette i øst, mens turen to år senere kom til stetterne i nord og vest.
Bygninger på kirkegården. I nordøsthjørnet er o.
2000 opført en graverbygning med kontor, toilet-

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1799 af Hjelmcrone, kopieret 1816 af A. E. Møller og omtegnet 1867 af Söderberg. Tegnet 2000 af Anna Brinch Thorsen. – Katasterkarte.
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bygning
Den beskedne kirke består af kor og skib fra romansk
tid, senest o. 1200, hvortil i senmiddelalderen er føjet et
tårn i vest. Orienteringen er omtrent solret.

Fig. 4.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt
og tegnet af Peter Duun 2012. – Schnitt durch Schiff
gegen Osten.

ter og redskabsrum. Den hvidkalkede længe har
teglhængt sadeltag. – †Bygninger på kirkegården. O.
1800 (jf. fig. 3) indgik i kirkedigets sydvestlige del
en bygning, som ikke omtales i kilderne, muligvis
en skole(?) eller et fattighus(?), jf. Hygum (s. 1372).
Et kapel, som nævnes 1928,17 fremtræder på ældre
fotografier som en hvidkalket, teglhængt bygning
med fladbuet fløjdør i sydgavlen. Det afløstes af
den nuværende graverbygning på samme sted.
Muligvis indbyggedes heri de tre toiletter i et
nødtørftshus, som omtales 1926.

Kor og skib er bygget i etaper og adskiller sig
tydeligvis fra hinanden ved valget af materialer og
teknik. Koret er således kvaderklædt i det ydre,
mens bagvæggene er af små, glatte havsten, som
dækkes af puds. Ifølge kalkmalerier på skibets
nordvæg (s. 1493 f.) er dette afsnit næppe yngre
end o. 1200; men det kan ikke umiddelbart afgøres, om koret er ældre eller yngre.18
Kvadrene, der hviler på en skråkantsokkel (s.
1246, fig. 11), er ofte omsat, navnlig på sydsiden,
hvor et parti vest for vinduet tilmed er ommuret i eftermiddelalderlig tid (jf. fig. 7). Kvadrenes
højde aftager mod murkronen, der ligeledes er
ommuret med normalsten i nyere tid. Mod syd
er der otte kvaderskifter, mod nord ni. En kvader
i korets gavl over det blændede vindue udmærker
sig ved en cirkelformet fordybning (jf. fig. 57).
Skibets mure, der ikke har sokkel, adskiller sig
ved hovedsagelig at være opført af havsten, både
ud- og indvendig. Kvadre er i dette afsnit kun
benyttet til hjørner og indfatning af døre.
Døre og vinduer. Skibets to døre synes endnu
at have været i brug 1768,19 men var allerede i
det følgende århundrede blændede (s. 1491). De
kvadersatte indramninger af de rektangulære åb-

Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1965, suppleret af Hugo Johannsen 2010 og tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.
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Fig. 6a-d. Facader 1:300, målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975. Poulsen & Partnere, Thisted. – Fassaden.
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ninger spores i det ydre, og her ses, at norddøren
har vandret monolit overligger, svarende til normen i egnens kvaderstenskirker; i syd er overliggeren imidlertid forsvundet ved indsættelsen af
et eftermiddelalderligt vindue. Norddørens indre
anslagsniche med svagt smigede vanger er bevaret
mod den blændede døråbning (jf. fig. 14-15).
Koret har haft tre vinduer, svarende til normen,
hvortil kommer et lavtsiddende, såkaldt spedalskhedsvindue. Af disse åbninger er det nordre,
østre og spedalskhedsvinduet blændet udvendig
og står som indvendige nicher, mens det egent
lige sydvindue er slugt af en eftermiddelalderlig
åbning. Nordvinduet, som er blændet med røde
munkesten, måler udvendig 103×55 cm og har
monolit overligger (jf. fig. 16, 13); dette gælder
også indersiden, som måler 106×52 cm. Altervinduet, hvis udvendige overligger er forsvundet ved en omsætning af kvaderbeklædningen,

står udvendig blændet med kvadre og tegl. Det
er lidt større end det nordre, jf. Dybe (s. 1539).
Den indvendige niche måler således 125×68 cm.
‘Spedalskhedsvinduet’ vestligt i sydvæggen (fig.
56), hvis ydre åbning er forsvundet ved omsætning, fremtræder nu som en lavtsiddende rundbuet niche med smigede vanger. I murflugten
er målene 76×68 cm, og bunden sidder 56 cm
over nuværende gulv. Fænomenet, som har givet
samfundets bortviste eller udstødte mulighed for
at følge messen, kendes fra en række romanske
kirker, også i denne egn af landet, jf. Tørring (s.
673).20
Skibet har kun haft ét vindue i langmurene, øst
for dørstederne, fremdraget i forbindelse med afdækningen af kalkmalerierne (s. 1493 f.), mens
dets ydre ifølge Uldall (Uldall 1890) også var
kvadersat med monolit overligger.Ved den indre
murflugt måler det 101×50 cm, mod 61×19 cm

Fig. 7.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 8.Ydre set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Nordosten.

i lysningen, hvor en rekonstrueret(?) blyindfattet
rude er monteret.
Indre. Kun i skibet er bjælkeloftet bevaret, mens
koret senere i middelalderen er forsynet med
hvælv (se ndf.). Den rundbuede korbue er ombygget og forstørret, muligvis i forbindelse med
hvælvslagningen, mens de oprindelige kvadersatte vanger med omløbende skråkantede kragbånd samt de nederste kvadre i selve bueslaget
(jf. fig. 12) synes genbenyttet ved buens ændring.
En gemmeniche i korets nordvæg (jf. fig. 13) kan
være oprindelig. I murflugten måler den firkantede åbning 33×48 cm, mens dybden er 52 cm;
bunden sidder 78 cm over nuværende gulv.
Taggavle. Alle tre taggavle af havsten er bevaret,
om end i 1800-tallet udvendig skalmurede med
normalsten og forsynet med kamme, der afsluttes
med musetrapper. I både triumfgavlen og skibets
vestgavl er sekundært brudt gennemgange, af
hvilke førstnævnte har en dørkarm på vestsiden,
indfattet af normalsten.

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. O. 1400
er kirkens tagværker blevet fornyet (s. 1492), og i
årtierne før eller umiddelbart efter 1500 er kirken
moderniseret med indbygning af hvælv i koret
og tilføjelse af et tårn ved skibets vestgavl. Muligvis er en ændring af triumfvæggen samtidig med
korets hvælv, hvis kalkmaleriudsmykning daterer
dette til senest o. 1500.Tårnet kan være lidt ældre
og muligvis samtidig med klokken fra 1469.
Tårnet, hvis østside hviler på skibets vestgavl, er
opført af en blanding af tegl (udvendig, muråbninger) og havsten (indvendig) over fremspringende syld af store sten. Den udsatte beliggenhed
har nødvendiggjort mange reparationer (se ndf.),
hvorfor syd- og vestsiden står helt skalmuret med
store sten i krydsskifte. Tårnrummet, som ved
midten af 1800-tallet er omdannet til våbenhus
med rundbuet indgangsdør i syd, har oprindelig
stået i forbindelse med skibet gennem en spidsbuet arkade med kragbånd i form af et udkraget
teglskifte, ført om på skibets vestvæg. I forbin-
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tre små lyssprækker i nord. Overdøren til mellemstokværket er ligeledes fladbuet og indrammet af vandret dækket blænding. Stokværket har
været udstyret med spidsbuede, dobbeltfalsede
vinduer, af hvilke det nordre fortsat er i brug,
mens de andre er blændede.
Adgangen til klokkestokværket svarer til forholdene i mellemstokværket. Glamhullerne har
kun bevaret den oprindelige form i nord, hvor
åbningen er muret halvt op fra bunden. Mod de
øvrige verdenshjørner er hullerne ommurede og
fremtræder nu som rundbuede, enkeltfalsede åbninger.

Fig. 9. Tårnet set fra nordvest (s. 1487). Foto Hugo Johannsen 2010. – Der Turm aus Nordwesten.

delse med omdannelsen til våbenhus er arkaden
blændet omkring en rektangulær dør, således som
det kendes fra adskillige af egnens kirker, f.eks.
Harboøre, Engbjerg, Hygum, Hove og Vandborg
(s. 1267, 1339, 1376, 1421 og 1458).Tårnrummet
overdækkes af et samtidigt grathvælv med klokkerebshul i vestkappen. Det belyses gennem et
lille fladbuet vestvindue, hvis ydre åbning har fået
kurvehanksbuet afdækning samtidig med skalmuringen. Spor i murværket over den sekundære
dør viser, at der har været et tilsvarende vindue i
sydvæggen.
Opgangen til de øvre stokværk sker gennem
en vindeltrappe, som dels er anlagt i murværkets
nordvestre hjørne, dels springer frem i tårnrummet som et trappehus. Underdøren er fladbuet og
falset, og den murede spindel, som giver adgang
til både mellem- og klokkestokværk, belyses via

Fig. 10. Aksonometrisk rekonstruktion af tårnet set
fra nordvest (s. 1487) 1:150. Målt og tegnet af Thomas
Bertelsen 2004. – Axonometrische Rekonstruktion des
Turmes aus Nordwesten.
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Fig. 11. Indre set mod øst under kirkens restaurering 2011-12. Foto Hugo Johannsen 2011. – Inneres gegen Osten
während der Restaurierung der Kirche 2011-12.

De nord-sydvendte taggavle er formentlig også
ændret i forbindelse med senere reparationer.
Som de fremtræder nu, er de glatte bortset fra
to skråt afskårne blændinger, nærmest tagryggen.
Deres afdækning er utvivlsomt forsvundet ved
nedskæring af oprindelige kamme, og såfremt en
fladbuet glug forneden i gavltrekanterne er oprindelig, har blændingsdekorationen kun omfattet murfladernes øvre del i modsætning til normen for egnens jævngamle tårne (jf. fig. 10).
Beslægtede tårne med indvendige trappehuse
kendes også fra Holstebro, Lemvig og Harboøre
(s. 195, 346 og 1265), mens de store spidsbuede
vinduer i flere stokværk er usædvanlige.21 Udgangspunktet for gruppen synes at have været
Holstebro (o. 1470), hvor man også finder de karakteristiske ribbeløse hvælv (s. 204) mens især
Harboøre viser samme materialefordeling.
Ved samme tid som opførelsen af tårnet eller
senest o. 1500 (jf. †kalkmalerier) er koret blevet

ændret ved indbygning af hvælv på indhuggede
forlæg. Typen er det samme ribbeløse hvælv som
i tårnrummet; her dog med små spygatter i sviklerne.
Det er muligt, at en ændring af triumfvæggen
er sket samtidig med hvælvslagningen. Således er
korbuen gjort bredere og flankeret af højtsiddende
sidealternicher, som har flad bagvæg og afdækkes
med spidsbuede rulskiftestik. I korbuens tilfælde
har man udflyttet den oprindelige bues kvadersatte vanger og skråkantede kragbånd, mens den
runde bue er muret af munkesten som et halvandenstens stik bortset fra et par granitsten over
kragbåndet (jf. fig. 12).
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. De bevarede regnskaber fra 1584 til 1653
giver et godt indblik i kirkeværgernes kamp for
at holde den vejrmæssigt så udsatte bygning ved
magt. Særlig tårnet har været et smertensbarn.
Således måtte en af tårnets mure, som var faldet
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sammen, genopføres, dvs. skalmures 1591.15 1620
var man nødt til at lade en del af tårnets søndre
mur genopmure og sikre med murankre, efter at
den var faldet ned. Det bemærkes, at murværket
var af kampesten. Fem år senere købte man 900
mursten i Lemvig samt fire murankre til fornyet
reparation af tårnets søndre side, og 1635 repareredes sydsiden atter, og et anker blev indsat i den
tilhørende gavl. Året efter tog man fat på vest- og
nordsiderne, som skalmuredes fra øverst til nederst formedelst 1000 mursten. 1641 var Peder
Murermester engageret til at reparere tårnet, og
endelig forestod murermestrene Christen Jensen
og Jens Nielsen 1651 en nyopførelse af muren på
tårnets sydside samt en reparation af de øvrige
sider med murankre.

Fig. 13. Blændet oprindeligt vindue (s. 1486) og gemmeniche (s. 1487) i koret nordvæg, set under kirkens
restaurering 2011-12. Foto Hugo Johannsen 2011. –
Verblendetes ursprüngliches Fenster und Verstecknische in
der Nordwand des Chores, während der Restaurierung der
Kirche 2011-12.

Fig. 12. Detalje af korbuen og triumfvæggens nordre
halvdel set fra vest under kirkens restaurering 2011-12
(s. 1487, 1489). Foto Hugo Johannsen 2011. – Detail
der nördlichen Hälfte von Chorbogen und Triumphwand
während der Restaurierung der Kirche 2011-12.

1791 siges kirken at have fået en hovedreparation,
som atter omfattede en nyopmuring af tårnets
søndre og vestre side fra grunden. Den forsynedes endvidere med nye vinduer.22 En fornyet hovedreparation 1834 er ikke nærmere beskrevet;23
men ved synet året efter hedder det, at korets og
skibets blytage tidligere var bøjet ned over gavlen; dog var de nu ‘for at give kirken mere anseelse’ blevet opført med brede trædragere over
taget. Muligvis hentydes her til vindskeder, som
de kendes fra andre af egnens kirker (jf. Harboøre
s. 1251, fig. 5). Senere i århundredet er korets og
skibets gavle udstyret med murede kamme, afsluttet med musetrapper, ligesom korets taggavl
udvendig er ommuret med normalsten. Hvorvidt
skalmuringen af et parti af korets sydmur samt
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forhøjelsen af murerne (jf. fig. 7) også skal henføres til 1800-tallet eller tidligere, er uvist.
Gulve. Før hovedistandsættelsen (2011-12) havde koret gråmalet bræddegulv vest for alterpartiets forhøjning. Skibets gulv, som lå et trin lavere,
var et ferniseret bræddegulv i såvel midtergangen
som stolestaderne. Våbenhusets gulv var belagt
med mørkebrune klinker med fuge. – †Gulve.
1605 indkøbtes teglsten til gulvet, og 1609 afholdt man udgift til at lægge gulv i kirken.15 Ved
kirkens istandsættelse 1651 lagde Christen Jensen
og Peder Nielsen et nyt gulv fra koret (‘altergulvet’) til kirkedøren og forbedrede samtidig gulvet
i stolestaderne (‘under skamlerne’) med sten. Til
dette sidste formål indkøbtes fire læs kampesten
og fire læs sand, mens der under altergulvet blev
udlagt en blanding af sand og kalk.
Af 1800-tallets regnskaber fremgår det, at ‘altergulvet’ 1825 var af mursten, som skulle omlægges.23 1837 ønskedes gulvet i alle stolestader fornyet, enten med brædder eller mursten på kant, og
1839 skulle gulvet i tårnrummet lægges med enten
mur- eller brosten.24 Det er utvivlsomt denne fornyelse af kirkens gulve, som nævnes i sognepræsten
Andreas Peter Priors mindetavle (s. 1518).Ved kirkens beskrivelse 1862 var der murstensgulve overalt, undtagen i koret, hvor der lå brædder.17 Det er
utvivlsomt det gulv af røde teglsten fra 1839, som
er fremdraget ved den igangværende restaurering
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(jf. fig. 11). I midtergangen er stenene lagt på kant
og i stolestaderne på fladen i aksmønster.
Døre. Kirken har nu kun én indgang i sydsiden
af tårnet, der o. 1850 omdannedes til våbenhus,
svarende til forholdene ved en lang række af egnens kirker, som manglede selvstændigt våbenhus, jf. Harboøre, Engbjerg, Hygum, Hove og
Vandborg (s. 1267, 1339, 1376, 1421, 1458).25
Døren er rundbuet med lige gennemløbende v
anger. – † Døre. De oprindelige døre er beskrevet
ovenfor og var for den nordres vedkommende i
brug indtil o. 1850, da den tilmuredes omkring
den bevarede ventilationsåbning (jf. fig. 14-15),
som lukkes med en luge af træ. Lignende ventilationsforanstaltninger kendes bl.a. fra †Harboøre
og Hygum kirker (s. 1270, 1375).
Vinduer. Kirken er nu udelukkende belyst fra syd
gennem fire vinduer – et i koret og tre i skibet
– som lukkes af nyere, sprossedelte og rødmalede
trævinduer. Korets er sekundært indsat i en større, kurvehanksbuet åbning, muret af normalsten
(jf. fig. 7), mens skibets rundbuede vinduer med
smigede sider er yngre og passer til rammernes
form. De er indsat 1895.17 – †Vinduer. 1631 blev
vinduerne repareret, og bl.a. købte man jern til
at forbedre åbningernes vindjern (‘stængerne’).15
Ved hovedreparationen 1791 fik kirken nye vinduer, 22 formentlig de kurvehanksbuede, falsede
åbninger, som endnu nævnes 1890,26 og for korets

Fig. 14-15. 14. Norddør med delvis fjernet blændmur
(s. 1486). Foto Tage E. Christiansen 1958. 15. Blændet norddør med sekundær ventilationsluge (s. 1491).
Foto Hugo Johannsen 2010. – 14. Nordtür mit teilweise
entfernter Blendung. 15.Verblendete Nordtür mit sekundärer
Ventilationsluke.
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Fig. 16. Blændet oprindeligt vindue i korets nordmur
(s. 1486). Foto Hugo Johannsen 2010. – Verblendetes
ursprüngliches Fenster in der Nordmauer des Chores.

vedkommende fortsat er delvis bevaret. Omtalen
af beslag tyder på, at de nye vinduer havde oplukkelige trærammer. 1841 ønskedes indsat et nyt
vindue af samme størrelse som det ved prædikestolen, d.e. skibets østligste mod syd.24 To år senere
blev et vindue i koret og ‘højkirken’ ved prædikestolen fornyet, dog muligvis kun for rammernes
vedkommende. 1852 ønskedes ‘det lille vindue
i højkirkens nordside’, muligvis det oprindelige
romanske, borttaget og tilmuret i flugt med den
øvrige mur. 1873 blev trærammen i korets vindue
udskiftet med en støbejernsramme, og tilsvarende
indsattes i skibet nye vinduer fra 1895, som to år
senere ønskedes mønjemalet.17
Tagværker. Kor og skib har bevaret tagværker af
egetømmer, om end med en række udskiftninger
i fyr, mens tårnet har tagværk af sidstnævnte materiale. Korets tagværk er på seks fag med lodrette
spærstivere og et lag hanebånd. Spærstiverne er
indtappet, mens hanebåndene er bladet på vestsiden; alt er træfornaglet. I nordsiden ses spærsko-

ene at være kæmmet ned over fodremmens falsede kant for herved at modvirke udskridning. På
nordsidens spærstivere ses en nummerering med
øksehugne romertal, regnet fra øst, mens der i syd
er udstemmede trekanter.Tre af sydsidens spær er
udskiftet med fyrretømmer.
Skibets tagværk omfatter 13 fag, ligeledes med
lodrette spærstivere og et lag hanebånd, men i begge tilfælde bladet på vestsiden; alt træfornaglet. En
nummerering på nordsidens spærstivere med øksehugne romertal er regnet fra vest. Om århundreders reparationer vidner den omstændighed, at
tre af sydsidens spær og flere hanebånd er udskiftet
med fyr, ligesom man har genanvendt egespær til
fornyelse af tre hanebånd og mindst én spærstiver.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2011 er der udtaget boreprøver fra både korets og skibets tagværker, som er tildannet af tømmer, hvis fældningstidspunkt er beregnet til o. 1400-05.27
Tagbeklædning. Alle tre afsnit af kirken står fortsat med blytækkede tage, som tidligst nævnes
1604, da tårnet tag blev omstøbt.15 Regnskaberne nævner jævnlige fornyelser af kirkens blytage,
der senest blev omstøbt på nordsiden 1986 (Hugo Stoffregen, Lemvig) og 1991 (tårnets østside).
Farveholdning. Korets kvaderbeklædning står i
blank mur, hvilket også gælder det skalmurede
parti på sydsiden (jf. fig. 7), mens kirkens øvrige
murflader er kalkede. Også det indre er kalket,
bortset fra korbuens vanger og kragbånd, der afrensedes o. 1880.17 Allerede 1593 nævnes indvendig kalkning.15
Opvarmning og elektricitet. Kirken opvarmes siden
o. 1993 med el-varme fra rørovne under sæderne
og radiatorer langs korets vægge. – En †kakkelovn blev 1897 opstillet i skibets nordvestre hjørne med tilhørende skorsten i tårnets nordøstre
hjørne.17 Ved kirkens restaurering 1967-70 blev
kakkelovnen fjernet og erstattet af el-varme med
blæser i skibets nordvestre hjørne. – De elektriske installationer repareredes 1935 og er antagelig
indlagt nogle få år tidligere.17
Kirken omgives af en brolægning, dækket af et
lag perlegrus. Allerede 1876 ønskedes fortovet
omkring kirken brolagt i en alens bredde.17 Senere afløst af fliser, som 1957 foresloges udbedret
med cement i revnerne.
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Fig. 17. Kalkmalerier o. 1200 på skibets nordvæg (s. 1493 ff.).Tegnet af Peter Kristiansen 1985. – Wandmalereien um
1200 an der Nordwand des Schiffes.

kalkmalerier
I forbindelse med inventarets istandsættelse 191213 konstaterede Johs. Malling spor af kalkmalerier på skibets nordvæg. De usædvanlige og værdifulde malerier fra o. 1200 undersøgtes og restaureredes 1913-14 af konservator Eigil Rothe, som
bl.a. gennemfotograferede fundet, til dels i farver
(fig. 19-23).28 Imidlertid konstaterede konservator Egmont Lind allerede 1934 efter klager fra
menighedsrådet alvorlig tilsodning og fugtskader
(svamp, skimmel), som udbedredes 1937. Forfaldet fortsatte dog, især efter ydermurenes behandling med plasticmaling o. 1958, og ved en fornyet
besigtigelse 1963 konkluderede Lind, at udsmykningen kun kunne reddes ved aftrækning og opsætning på en plade, frigjort fra den fugtige væg.
Meningerne herom var delte, og 1969-70 genrestaureredes maleriet på stedet af Robert Smalley
efter forslag fra konservator Ole Alkærsig, som på
det bestemteste frarådede en aftrækning. Alligevel
gennemførtes denne o. 1974 i forbindelse med
en montering på glasfiberunderlag af Alkærsig,
Smalley og stukmester Thomsen. I forbindelse
med kirkerummets nykalkning afdækkede Smalley 1985 kalkmalerirester på korhvælvet og skibets vægge, som dog atter tildækkedes, jf. ndf. Ved
den igangværende hovedrestaurering (2011-12)
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er pladen med det aftrukne kalkmaleri fjernet
med henblik på en nyistandsættelse i Nationalmuseets Bevaringsafdeling.
1) O. 1200 er skibets vægge blevet dekoreret
med en udmaling, som for større partiers vedkommende er fremdraget som en seks meter lang
stribe på skibets nordvæg (fig. 17-18), mens der
på de tre øvrige vægge kun er konstateret farvespor.29 Scenerne, hvis identifikation til dels er
usikker, viser episoder fra Kristi barndom, hans liv
og lidelseshistorie. De er disponeret i to rækker
over hinanden under en kronfrise og skal for den
nedre rækkes vedkommende læses fra vest mod
øst, mens historierne fortsætter i den øvre række
fra øst mod vest. Friserne er nu ikke længere bevaret i deres fulde længde. Således er billederne
for den østlige dels vedkommende forsvundet
pga. ophængning af epitafiet over Gregers Lund
(s. 1521), som var midlertidigt nedtaget 1969-70
(jf. fig. 24, 58), mens de mod vest ikke kan følges længere end til den gamle norddør; for den
nedre frises vedkommende dog ikke engang så
langt. Det er rimeligt at forestille sig, at billedudsmykningen oprindelig har omfattet alle skibets
vægge.
Motiver og ornamentik. Den første delvis bevarede scene i nedre række viser formentlig De
Hellige Tre Kongers besøg hos Herodes(?) (fig. 22). I
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Fig. 18. Kalkmalerier o. 1200 på skibets nordvæg efter aftrækning og montering på plade (s. 1493 ff.). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Wandmalereien um 1200 an der Nordwand des Schiffes nach Abziehung und Montierung auf Platte.

midten ses en skægget konge på en tronstol med
dyrehoved på ryglænets stolpe. Han bærer en bemærkelsesværdig krone med udadsvungne takker
og nedhængende øreklapper. Bag tronstolen ses
kongens mænd, af hvilke den forreste holder et
draget sværd. Foran Herodes(?) er vist en stående
konge med identisk krone. Han er iklædt skindforet kappe og taler til Herodes(?), mens han fatter
om en bog med sin højre hånd. Til vestre for ham
ses en gruppe på fem personer, af hvilke den ene
muligvis er en kvinde. Længst mod vest er levn af
to ryttere, malet ind over rammen til det først billedfelt, som kan have vist De Hellige Tre Konger på
rejsen(?) eller Forkyndelsen for hyrderne(?).
Den næstfølgende scene (fig. 23), umiddelbart
øst for vinduet, skal muligvis vise Herodes, der giver
befaling til Barnemordet i Bethlehem (?). Bedst bevaret var en siddende konge, dog skægløs, men med
en krone, svarende til den ovenfor beskrevne. Han
henvender sig til en stående mand, der har hænderne løftet i talegestus. Bag denne har været malet andre personer, af hvilke en enkelt var synlig,

da epitafiet var fjernet (fig. 24). Det er muligt, at
frisen nærmest triumfvæggen med det traditionelle Mariaalter, har vist Kongernes tilbedelse (?).
Af den øvre rækkes første scene mod øst er kun
bevaret bagpartiet af to heste.Ved epitafiets nedtagelse sås øst for hestene omridset af en stående djævel med snohale (fig. 58), som tyder på, at scenen
har skullet vise Herodes’ onde gerning, Barnemordet
i Bethlehem(?).Vest herfor ses over vinduet to løver,
som flankerer et træ – et motiv, der er velkendt fra
Jyllands romanske granitskulptur.30 Herefter følger
en fremstilling af Flugten til Ægypten (jf. fig. 18-19),
der rummer detaljer, som det apokryfe, såkaldte
pseudo-Mattæusevangelium be
retter om.31 Således fører Josef hesten – eller rettere æslet – med
Maria og Jesus (med korsglorie) ved tømmen ind
i portalen til et tårn (signatur for en bygning), der
Fig. 19. Udsnit af kalkmalerier o. 1200 omkring oprindeligt vindue på skibets nordvæg (s. 1494). Foto
Eigil Rothe 1914. – Ausschnitt von Wandmalereien von
um 1200, um ursprüngliches Fenster an der Nordwand des
Schiffes herum.
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Fig. 20. Jesu tredje fristelse og Indtoget i Jeusalem. Kalkmalerier o. 1200 på skibets nordvæg (s. 1496). Foto Eigil
Rothe 1914. – Die dritte Versuchung Jesu und der Einzug in Jerusalem. Wandmalereien um 1200 an der Nordwand des
Schiffes.

indgår i den næstfølgende fremstilling af Jesu Fristelse. Bygningen skal således på én og samme tid
forestille Jerusalem og templet i Sotinen ved Heliopolis i Ægypten, hvortil Josef førte Maria. Det er
også muligt, at træet med de flankerende løver skal
referere til det træ, som Maria og hendes familie
vederkvægede sig ved under rejsen, samt at dyrene
er de samme, som fulgte dem.
Herefter følger den sjældne fremstilling af Jesus,
der fristes af djævelen (fig. 20-21). De tre fristelser
(Matt. 4, 1-11, Luk. 4, 1-13) synes sammensmeltet
til to billeder: I det første ses Den hellige Stad,
Jerusalem, indhegnet af en kvadratisk, kreneleret
bymur med hjørnetårne, udstyret med tømrede
stridsplatforme og korskronede spir. Jesus med
korsglorie er vist midt i byen og henvender sig

til den siddende, nøgne djævel, der har et stort
øje i panden og snohale. Mellem dem er tegnet
de sten, som djævelen ville lokke Jesus til at forvandle til brød (den første fristelse). Muligvis skal
scenen i kraft af byen også hentyde til den anden
fristelse, da djævelen opfordrer Jesus til at springe
ned fra templets tag. Til højre for Jesus ses endvidere to engle (med glorier, men uden vinger)
som repræsentanter for de engle, der tjente ham
efter afvisningen af fristeren.Vest for Jerusalem ses
en fremstilling af den tredje fristelse. Jesus er vist
på det bjerg, til hvis top djævelen har ført ham op.
Han afviser imidlertid at tilbede denne, der i stedet er vist liggende ved Jesu fødder under et træ.
Den sidste bevarede scene i øvre række viser
Indtoget i Jerusalem (jf. fig. 20). Kristus kommer
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Fig. 21. Den hellige stad Jerusalem med fremstilling af Jesu to første fristelser. Kalkmalerier o. 1200 på skibets
nordvæg (s. 1496). Foto Eigil Rothe 1914. – Die heilige Stadt Jerusalem mit Darstellung der zwei Versuchungen Jesu.
Wandmalerein um 1200 an der Nordwand des Schiffes.

ridende på sit hestelignende æsel (jf. Flugten til
Ægypten). Han sidder sidelæns på æslet og løfter
hånden i en velsignende gestus mod byens indbyggere, der repræsenteres af to figurer: En, som
breder sin kappe ud på vejen og en anden, der er
klatret op i et træ for bedre at kunne følge begivenheden.
Friserne adskilles af en bred stribe, og den
øverste krones af en dekorativ bort, sammensat
af konkylielignende ornamenter, og en bølgeranke, som støder uformidlet op til hinanden. De
enkelte scener indrammes af stribede felter og
fremtræder på en bund, som brydes af gitterværk,
udsparet i den farvede bund. Det er karakteristisk for kompositionen, at scenerne griber ind i
hinanden og både breder sig over rammeværket

mellem de enkelte episoder, ligesom de rækker
op i kronfrisen. Det bemærkes, at en række af de
lodrette adskillende rammestykker er omvundet
med et snoet bånd; endvidere, at andre bånd, bl.a.
omkring vinduets nedre del, udfyldes med stregstjerner.
Teknik og farver. Malerierne er udført på et tyndt
hvidtelag over vægpudsen, der stedvis afbrydes af
fremspringende marksten. Farverne, der er lagt
på den tørre puds, omfatter gråblåt, rødbrun okker og grønt. I deres nuværende nedslidte bevaringstilstand fremtræder figurerne overvejende
som stregtegninger med meget beskeden farvelægning af fladerne. De fremhæves til gengæld
af baggrundenes skiftevis blå og rødbrune felter.
Træerne er markeret med grønt.
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Fig. 22. De Hellige Tre Konger hos Herodes(?) Kalkmaleri o. 1200 på skibets nordvæg (s. 1493). Foto Eigil Rothe
1914. – Die Befragung des Herodes(?).

Sammenfatning. Malerierne står ud over et muligt sidestykke i Heldum (s. 709) tilsyneladende
alene blandt samtidens danske kalkmalerier, og
såvel den ukendte malers baggrund som dateringen er vanskelig at bestemme.32 Det har været
påpeget, at visse elementer, bl.a. den lineære stil,
synes at pege mod engelske manuskriptillustrationer fra tiden før 1000, mens bølgeranken i
kronfrisens vestre del giver associationer til vikingetidskunsten. Den karakteristiske rundpuldede krone med opstående takker og nedhængende øreflige er også usædvanlig blandt vores
romanske kalkmalerier, mens den til gengæld
kendes fra stenhuggerkunsten, bl.a. fremstillingen af Herodes i portalen fra Ålborg,Vor Frue, et
andet engelsk-inspireret værk.33 Den misforståede variation af konkyliefrisen og den stereotype
behandling af fysiognomiske detaljer, specielt øjnene, leder dog snarest tanken mod folkekunst,
der trækker på et forældet formsprog.

†Kalkmalerier. Som nævnt ovf. afdækkedes 1985
fragmenter af såvel middelalderlige som eftermiddelalderlige kalkmalerier i kor og skib. Alt
blev dog efterfølgende overkalket.
1) O. 1200. På triumfvæggen, nord og syd for
buen, registreredes i en højde af ca. 2,50 m over
gulvet røde farverester, der formentlig var samtidige med nordvæggens bevarede udsmykning.
Tilsvarende fandtes på sydvæggen bag prædikestolen enkelte rester i rødt og sort, hvis karakter
og motiver dog ikke kunne bestemmes nærmere.
2) Senmiddelalderlige. 1985 påvistes en senere
overkalket udmaling i brændt okker og sort eller
gråt af korhvælvet. Med indridsning og konturstreger var angivet ribber, der var mønstret med
sparrer. Midt i hver kappe var spinkle snore med
hjerteornamenter. Samtidige hermed var antagelig fragmenter af et ca. 10 cm bredt bånd med
felter i sort, rødt og med krydsmønster, dels over
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Fig. 23. Herodes giver befaling til Barnemordet i Bethlehem(?). Kalkmaleri o. 1200 på skibets nordvæg (s. 1494).
Foto Eigil Rothe 1914. – Der Kindermord von Bethlehem(?).

tårnbuen i en højde af 50 cm, dels vestligst på
nordvæggen i en tilsvarende højde. De nævnte
udsmykninger finder paralleller i andre af områdets kirker (Nørlem, s. 609; Tørring, s. 680; Harboøre, s. 1271, Hygum, s. 1382 og Dybe, s. 1554)
og vidner om tilstedeværelsen også her af et lokalt fællesskab (‘Lemviggruppen’). 34
3) Eftermiddelalderlige. En rødfarvning bag altertavlen af karakter som et skyggemaleri hidrørte
antagelig fra 1600- eller 1700-tallet. Af uvis datering og karakter var endelig et fragment i mørkog lyserød farve på sydvæggen, vest for det østligste vindue og ca. 2 m over gulvniveau.
Fig. 24. Uidentificeret fragment af kalkmaleri o. 1200
på skibets nordvæg, østligt i nedre række, fremdraget efter nedtagning af epitafium nr. 2 (s. 1494). Foto
Robert Smalley 1969. – Nicht identifiziertes Fragment
von Wandgemälde um 1200 an der Nordwand des Schiffes,
östlich in der untersten Reihe, sichtbar gemacht nach der Entfernung von Epitaph Nr. 2.
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Fig. 25. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Kirken har bevaret adskillige middelalderlige
inventargenstande. Ældst er den romanske døbefont af
den for egnen typiske bægerbladsform. Senmiddelalderen er til dels repræsenteret ved to figurer, der antagelig hidrører fra kirkens †altertavle(r), hhv. en fin lille
Madonnafigur fra o. 1400, beslægtet med tilsvarende i
Resen og Humlum, og en gengivelse af Kristus som
Verdensdommer fra o. 1500. Lidt ældre, fra o. 1450, er
formentlig korbuekrucifikset, mens klokken er dateret 1469 og signeret af støberen, mester Klavs. Endelig
findes på Nationalmuseet en *kirkekiste, ligeledes fra
1400-tallet.
Kirkerummets inventarmæssige reformering med
deraf følgende kassationer af middelalderlige genstande
(jf. ndf.) gennemførtes relativt sent. Selvom alterkalken

antagelig hidrører fra et indkøb 1614, iværksattes først
1636-40 selve fornyelsen af kirkens to hovedstykker,
altertavlen og prædikestolen. Begge blev finansieret
gennem donationer fra en række navngivne medlemmer af menigheden, anført af to enker, Birgitte Krag,
Oluf Krabbes til Damsgård, og Mette, salig Peder Juuls
i Borup, samt af kirkens sognepræst.15 Prædikestolen er
samtidig et arkivalsk sikret arbejde af Lemvigsnedkeren
Kristen Spend og Jacob Maler (van Meulengracht eller
Bartholomesen) fra Ribe; begge kan ligeledes have udført altertavlen. Også en senere sognepræst, Hans Jespersen Uglbjerg og hans hustru, Margrethe Pedersdatter Hegelund, bidrog til kirkens renovering, hvorom
bl.a. et par *blomstervaser og tilhørende alterstager, alt
af tin og fra hhv. 1671 og 1676, vidner.
Bortset fra et lille, ret primitivt skåret kirkeskib (nr.
1) og en præsterækketavle (nr. 1) fra o. 1799 har navnlig
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de følgende to århundreder sat sig spor i indretningen.
1833 indsattes et nyt altermaleri, en kopi af Leonardo
da Vincis Nadveren, mens interiøret 1839 fik en større renovering, bl.a. med en fornyelse af stolestaderne,
bekostet af sognefoged og kirkeværge Christen Christensen Storeborup, som meddelt på en mindetavle.
Efter 1800-tallets midte anskaffedes eller skænkedes
bl.a. et dåbsfad (1852), alterstager (1857) og en dåbskande (1862). I løbet af 1900-tallet er alterskranken
fornyet (1905), ligesom kirkens belysning er forbedret
med to lysekroner (1931) og en syvstage (1942), mens
et orgel blev opstillet 1946. En igangværende (201112) hovedistandsættelse af kirkens indre vil formentlig
i høj grad sætte sit præg, også på selve møbleringen, jf.
ndf.
Farvesætning og istandsættelser. Interiøret fremtræder
farvemæssigt i en skikkelse, der for hovedstykkernes
vedkommende går tilbage til Johs. Mallings restaurering 1912-13, idet stoleværkets farver dog fastlagdes
ved interiørets istandsættelse 1966-68. En rensning og
delvis nyrestaurering af inventaret foregår som nævnt
i øjeblikket efter et projekt af november 2010 ved firmaet Poulsen & Partnere, Thisted.35
Den store fornyelse af kirkeinventaret i tidsrummet
1636-40, nævnt ovf., var samtidig ledsaget af tilsvarende kassationer af middelalderlige genstande. Dog fandt
den daværende præst, Jens Nielsen 1638 i sin indberetning til antikvaren Ole Worm ikke anledning til at
hæfte sig specielt ved sognets oldsager,3 og han har sikkert også givet sin velsignelse til udrensningen af forskelligt, på daværende tidspunkt endnu intakt katolsk
kirkeinventar. Som en kulturhistorisk særdeles værdifuld oplysning nævner kirkeregnskaberne således 1639,
hvordan den gamle altertavle og prædikestol samt ‘det
øvrige, lagt på kirkens loft’, antagelig andre middelalderlige genstande, kastedes på bålet som brændeved,
da der skulle smeltes bly (!). Dette skete formentlig i
forbindelse med en tagreparation på tårnet eller over
syddøren (s.d.), nævnt 1639-40.15
Kirkens tilstand i 1700-tallet har ikke givet anledning til særlige kommentarer i kilderne, og 1811 betegnes den da også som tilfredsstillende. 1834 indledtes
en hovedreparation,23 der videreførtes 1839 bl.a. med
en nyopmaling af det indre (jf. mindetavle). En egetræsstaffering af altertavle, alterskranke, prædikestol,
stolestader samt præste- og degnestol gennemførtes
i tidsrummet 1876-82.17 Kirkens fløjlstekstiler blev
1900 opfarvet i den oprindelige farve.17 1912-13 gennemførtes en gennemgribende restaurering af altertavle, prædikestol og stolestader ved Johs. Malling ud
fra de bevarede, dog yderst begrænsede partier. Dog
blev den zinnoberrøde farve af Chr. Axel Jensen karakteriseret som »meget højrøstet«, mens de nuancer,
der var afsat på stolestaderne, tilsvarende betegnedes
som for kraftige i forhold til de nyfremdragne kalkmalerier.36
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Alterbord (jf. fig. 11), middelalderligt, om end omsat og udvidet mod syd. Materialet omfatter fundament af marksten, hvorpå granitkvadre, kalkkvadre og øverst skifter af teglsten; ved østvæggen,
ca. 107×154 cm, 120 cm højt. Bordet, med dækplade, ligeledes af granit, var indtil den igangværende restaurering dækket af en nyere bordplade af
fyr samt af alterbordspaneler, omfattende tre højrektangulære fyldingspaneler på forsiden, antagelig
samtidige med altertavlen (1638), og nyere tætstillede profilbrædder på de to kortsider. Stafferingen
på forpanelet omfatter diverse opstrøg af farver
fra forskellig tid; underst ses dog fragmenter af et
skabelonmaleri i rødbrun limfarve på hvid bund.
Sidepanelerne er dækket af brun oliefarve.
1612 betaltes en murermester for at kalke alteret (vel alterbordet) ‘indeni’.15
Alterklæde (jf. fig. 25), nyere, af rødt fløjl med påsat kors og kanter af guldgaloner, vel identisk med
det 1931 fornyede.17 †Alterklæder. 1606 bekostedes et nyt alterklæde af lærred, 4 alen langt.15 1687
skænkede sognepræst Mads Villadsen Leegard og
hustru, Margrethe Pedersdatter Hegelund, et alterklæde af blåt taft. Givernes navne var ‘udsyet’
på midten i en oval ramme.19 1852 anbefaledes
anskaffelsen af et nyt klæde, helst af silkefløjl for
at harmonere med den nye messehagel (s.d.).24
Antagelig identisk med det 1862 nævnte med udsmykning af kors og kanter af guldgaloner;17 siden
regelmæssigt fornyet, bl.a. 1900 og 1907.17 Alterdug, 1987, af broderet lærred med kirkens navn og
anskaffelsesåret anført i korssting på alterbrynet.
Altertavle (fig. 25-27, 55), 1638, jf. regnskaber15
og en malet †indskrift, der fremhævede tavlens givere, Birgitte Krag, salig Oluf Krabbes til
Damsgård, og salig Peder Juul i Borup, dvs. repræsenteret ved dennes enke, Mette, som også var
fremhævet på prædikestolen; endvidere refererede teksten til kirkens sognepræst, Jens Nielsen,
Bølling, der også kan have bidraget med midler,
jf. ndf.19 Udført af en snedker fra Lemvig, antagelig Kristen Spend, Lemvig, og Jacob Maler (van
Meulengracht eller Bartholomesen) fra Ribe.
Nyere altermaleri fra 1833.
Den enkle tavle er arkitektonisk opbygget med
storstykke, sidevinger og topstykke, alt på et lavt
postament. Storstykket indrammes af slanke søj
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ler med stærkt forenklede joniske kapitæler, nedre
prydbælte og skaftring foroven. Sidevingerne er
trukket ud i vildtvoksende, manierede kartoucher med volutter, planteornamentik, bl.a. vindrueklaser ophængt i ringe, og medaljoner med kerubhoveder, alt udført i lavt relief. Postamentet
har diamantbosser på fremspringene, mens kronfrisen tilsvarende er smykket med kerubhoveder,
svarende til de førnævnte. Over en krongesims
med skråtstillede tandsnit knejser topstykket, der
udgør en tilsvarende fri fantasi over en traditionel trekantgavl, som den endnu ses i et flertal
af mesterens værker (jf. ndf.); også her omfatter
udsmykningen volutter og medaljonhoved samt
bladrosetter. Som topprydelse er en stejl pyramide med et rosetsmykket cirkelfelt, mens topspir
med drejede kuglespir indrammer opbygningen.
Storfeltets maleri, 1833, er indsat i en nyere profilramme og viser Nadveren, frit efter Leonardo
da Vincis velkendte forlæg. Billedet, der er udført
i olie på eg, antagelig på det oprindelige midtfelt,37 måler 102×85 cm (lysmål). Hovedmotivet
med Kristus og de 12 apostle, der er samlet omkring nadverbordet, er indsat i et perspektivisk,
ekstremt forkortet billedrum med udblik til et
landskab gennem baggrundens tre åbninger. De
livligt brogede kulører i figurernes dragter kon-

Fig. 26. †Giverindskrift, våbenskjolde og initialer,
1638, tidligere malet på altertavlens postamentfelt (s.
1502). Tegning af Søren Abildgaard. – †Geberinschrift,
Waffenschilde und Initialen, 1638, vorher auf das Postamentfeld des Altarbildes gemalt.

trasterer med interiørets blege farvetoner med
lysbrunt, gråt og hvidligt. Maleriet hidrører fra en
gennemgribende opmaling af tavlen, udført 1833
som angivet i en †indskrift på postamentfeltet.
Maleren var ifølge en lokal tradition fra Holstebro.37 Storfeltet var i tidsrummet 1912-68 opsat
på vestvæggen, jf. ndf.
†Alterudsmykninger. 1) Antagelig 1638. Som
nævnt i præsteindberetningen 1768 var storfeltet
udsmykket med et krucifiks, dvs. en enten malet eller udskåret Korsfæstelse, der var flankeret af
Maria og Johannes Evangelisten.19 2) I forbindelse med altertavlens gennemgribende renovering
1912 indsattes det nyrestaurerede korbuekrucifiks
(s.d.) i storfeltet foran et panel med en forenklet
landskabsstaffage, malet i mørkstemte farver (jf.
fig. 55). Udsmykningen afmonteredes i forbindelse med restaureringen 1968, og panelet kasseredes. Et oprindeligt forslag om opsætningen af
et altermaleri, udført af Poul Steffensen, med motivet, »Kristus og den rige yngling«, blev opgivet,
bl.a. efter henstilling fra Kunstakademiet.38
Altertavlen fremtræder farvemæssigt som resultat af en restaurering, gennemført 1912 af Johs.
Malling (jf. også påskrift på venstre storvinge).
Med udgangspunkt i oprindelige farvespor er
rammeværket malet i brunt, gråt, zinnoberrødt,
rustrødt og grønt med anvendelse af sølv og guld.
Postament- og frisefelterne har sekundære frakturindskrifter i guld på sort grund, hhv. fra Kol.
2,14 (postament) og Joh. 14,6 (frise); sidstnævnte
er flankeret af årstallene for tavlens tilblivelse og
restaurering, 1638 og 1912.
†Indskrifter mv. Som konstateret i forbindelse
med tavlens restaurering 1912 fandtes fragmenter
af mindst fire forskellige indskrifter i postamentfeltet, refererende dels til dens anskaffelse 1638 og
istandsættelse 1833, dels til alterbilledets motiv.
Endvidere var på topstykkets postament to yngre
indskrifter, jf. nr. 2 og 4.
1) (Fig. 26), 1638, omtalt i præsteindberetningen 1768 og hos Abildgaard, dog med enkelte
indbyrdes afvigelser; ndf. følger indskriften i sidstnævntes version, dog med varianterne anført i
parentes. Teksten var anført i fem linjer, antagelig
i kursiv:39 »Anno 1638 haffuer (Haver) Velb: Fru
Berete (Beretthe)/ Kragg (Kragh) S: Olluff Kra-
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Fig. 27. Altertavle, 1638, skænket af Birgitte Krag og Mette Pedersdatter, enker hhv. efter Oluf Krabbe og Peder
Juul. Nyere altermaleri, 1833 (s. 1502). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarbild, 1638, Schenkung von Birgitte Krag
und Mette Pedersdatter,Witwen von jeweils Oluf Krabbe und Peder Juul. Neueres Altargemälde, 1833.

bis (Sal. Oluf Krabbes) til Damsgaard/ forerit til
denne Thaffle (Tavle) 10 Rix./daller, Och (og)
Peder Huiffuel (Sal: Peder Hiuffel) gaff (gav)/
der til 10 Rixdaller (Rigsdaler). H. L(I). N. B.«40
Sidstnævnte initialer refererede til kirkens sog-

nepræst (se også prædikestol), Hr. Jens Nielsen,
Bølling. Indskriften flankeredes af det adelige giverpars respektive våbenpar med tilhørende påskrifter i versaler, i nord Oluf Krabbes fædrene og
mødrene våbener (Krabbe og Vognsen)41 samt »S.
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Fig. 28. Madonna med barnet, o. 1400, antagelig tidligere indsat i kirkens †altertavle
(s. 1506). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Madonna mit dem Kind, um 1400, vermutlich
früher im †Altarbild der Kirche.

O. K. (F.) oc (M.)«, dvs. salige Oluf Krabbes fædrene og mødrene (våbener) og i syd for Birgitte
Krags tilsvarende (Krag og Munk) med påskriften: »B. K. F. oc. M.« (Birgitte Krags fædrene og
mødrene (våbener). 2) 1833, skriveskrift i guld på

grå bund: »Ferring Menigheds Kirketiendeejende
Medlemmer lode efter deres Præsts Ønske denne
Altertavle opmale og pryde i Naadens Aar 1833«.
På topstykkets postament var skriftsted fra Sal. 84,
1 og 5. 3) Antagelig før 1876, skriveskrift i ok-
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Fig. 29. Kristus, vist som Salvator Mundi, o. 1500. Figur, antagelig tidligere indsat i
†altertavle (s. 1507). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Christus als Salvator Mundi, um
1500, Figur, früher vermutlich im †Altarbild.

ker på hvid bund, med angivelse af nadverordene:
»Dette er mit Legeme etc.«, jf. 1 Kor. 11,24). 4)
O. 1876,17 fraktur i guldbronze på egetræsmalet
bund: »Hvo som æder mit Kød etc.« (Joh. 6,56).
På topstykkets postament en gentagelse af Sal. 84,

5. 5) I forbindelse med den planlagte opsætning
af Poul Steffensens alterbillede (jf. ovf.) påmaledes en indskrift i fraktur i guld på sort bund, harmonerende med det pågældende maleris motiv:
»Jesus sagde: »Vil du være fuldkommen, da gaa
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hen, sælg hvad du har, og du skal have et Liggendefæ i Himmelen, og kom, følg mig« (Matt.
19,21).
Som nævnt er tavlen formentlig skåret af Kristen Spend, der omtrent samtidig afregnede for
prædikestolens udførelse. De manierede dekorative led og de primitivt forenklede enkeltheder
røber dog værkstedets spændvidde eller måske
snarere dets degenerering i en senfase. Forkærligheden for sidevingernes uortodokse, næsten surrealistiske kartoucher findes dog allerede i altertavlerne i Humlum og Engbjerg (s. 1197, 1348),
begge fra århundredets begyndelse.
Altertavlens tilblivelse er ganske velbelyst i regnskaberne, der 1636 nævner en snedker i Lemvig,
som skulle udføre tavlen »paa hans egen Kost og
Træ«. Det følgende år betaltes en maler for at
staffere tavlen med egne farver og guld. Ingen
af de impliceredes navne er direkte anført, men
i betragtning af, at kirken 1638-39 afregnede
med Kristen Spend fra Lemvig og Jacob Maler
i forbindelse med prædikestolens levering, er det
nærliggende også at tilskrive tavlen til disse, dvs.

Fig. 30. Detalje af alterkalkens krucifiksgruppe (jf. fig.
31, s. 1508). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Detail von
Kruzifixgruppe des Altarkelches.

for sidstnævntes vedkommende en af de to Ribemalere af dette navn, Jacob van Meulengracht
eller Jacob Bartholomesen.42 1803 anførtes det,
at ‘altertavlen kunne trænge til hjælp’, men allerede 1811 betegnedes den som ‘ulastelig’.431832
foresloges altertavlen opmalet,23 hvilket gennemførtes året efter, bl.a. med nymaling af alterbilledet. 1876 fik tavlen egetræsstaffering med lidt
forgyldning.17 Den forsvundne indskrift nr. 4
stammer formentlig fra denne bemaling. 1912
gennemførtes en omhyggelig restaurering ved
Johs. Malling, der udskiftede sekundære detaljer
i træ og genskabte den oprindelige bemaling.17
Et altermaleri, udført af Poul Steffensen 1912, fik
dog ikke Kunstakademiets godkendelse, hvorefter det middelalderlige korbuekrucifiks indsattes
i storfeltet, dog 1968 erstattet af det nuværende
altermaleri. Samtidig opfriskedes stafferingen.
†Altertavle(r). 1639 anvendtes den kasserede gam
le altertavle som brændeved; formentlig har det
drejet sig om en middelalderlig tavle, enten højaltertavlen eller en sidealtertavle, hvori indgik en
af de bevarede altertavlefigurer (s.d.).15
Altertavlefigurer. 1) (Fig. 28), o. 1400, Jomfru Maria med barnet, formentlig udført af samme mester som Madonnafigurerne i Resen og Humlum
(s. 1149, 1199).44 Den ca. 74 cm høje Mariafigur,
hvis højre arm, oprindelig fæstnet med en nagle,
er afbrækket ved albuen, sidder frontalt på et hyndebelagt tronsæde med fødderne i spidssnudede
sko placeret på et afrundet fodstykke. Hun bærer
krone (takkerne mangler) på det bølgeskårne udslåede hår, mens ansigtet ligesom de ovennævnte
paralleller har høj, hvælvet pande, summarisk antydede øjne, lige næse og spids hage. Over kjole
med højtsiddende midje bærer hun en folderig
kjortel, der falder i spidse v-folder mellem de
bredstående ben. Barnet troner på hendes venstre
knæ. Han har kortklippet hår og fodlang kjortel.
Med hænderne fatter han om et afrundet objekt,
måske en fugl (jf. Resen) eller en frugt (Humlum).
På bagsiden er figuren kraftigt udhulet (udført
dels med lige jern, dels med et smalt huljern).
Figuren, der er sekundært fæstnet til væggen med
et fladjern, fremtræder så godt som fuldstændigt
afrenset for farve, og kun enkelte fragmenter af
kridtgrund anes.
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Fig. 31. Altersølv, omfattende kalk, med fod, skaft og knop, muligvis fra 1614, og nyere
bæger fra 1800-tallet.Tilhørende disk, nyere (s. 1507). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Silberne Altargeräte mit Kelch, Fuß, Schaft und Knopf, möglicherweise von 1614, und neuerer
Becher aus dem 19. Jahrhundert; neuere Patene.

Som nævnt s. 1200 antyder eksistensen inden
for samme område af de tre nært beslægtede Madonnafigurer, at et lokalt værksted kunne have
været i aktivitet på egnen. Ferringmadonnaen er
dog den mindste af de tre eksempler og fremtræder samtidig mere summarisk i de udskårne
detaljer.
Figuren var sammen med nr. 2 1768 placeret
på fontehimlen (s.d.).19 Sidenhen deponeredes
begge på loftet (Løffler 1879), hvor de endnu
registreredes 1909 (Chr. Axel Jensen). 1910 gennemførtes en rensning, imprægnering og overfladebehandling ved konservator Peter Linde,
der også udbedrede et snit i Mariafigurens næse.
1968 foresloges en fornyet konservering af begge
figurer, der var beskadiget, bl.a. på grund af fugt
og ormeangreb. En istandsættelse er atter planlagt 2011. I tidligere alterniche i triumfvæggens
nordside.
2) (Fig. 29), o. 1500, Kristus, vist som Verdensdommeren.45 Figuren, der sandsynligvis har indgået i en fremstilling af Dommedag, er 65 cm høj.

Den groftskårne Kristus troner frontalt på et sæde. Det brede ansigt med bølgeriflet hår og skæg
har øjne med tunge øjenlåg, flad næse og fremskudt underlæbe. Den nøgne overkrop med markeret sidevunde og cirkelrund udhulet navle er
dækket af en folderig kappe, der er lukket foran
brystet med en bladprydet agraf, mens den falder
i tunge folder hen over armene og underkroppen. De brede, summarisk udskårne fødder hviler
på en firdelt jordklode.
Figuren er på bagsiden omhyggeligt udhulet,
i lighed med nr. 1. Endvidere ses på bagsiden af
Verdensdommerens hals et udskåret, omvendt
kors.46
Som omtalt 1768 var figuren, betegnet som
‘Gubernator Mundi’ (dvs.Verdensherskeren), sam
men med nr. 1 på daværende tidspunkt placeret
på fontehimlen.19 For senere istandsættelser, jf.
ovf. Ophængt på skibets vestvæg over døren.
Altersølv (fig. 31), omfattende kalk, sammensat af dele fra forskellig tid, og nyere disk. Den
19,5 cm høje kalk, der er helt uden stempler og
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Fig. 32. Alterstager nr. 1, skænket 1676 af sognepræst
Hans Jespersen Uglbjerg og Margrethe Pedersdatter
Hegelund (s. 1508). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Altarleuchter Nr. 1, 1676 von Gemeindepfarrer Hans Jespersen Uglbjerg und Margrethe Pedersdatter Hegelund gestiftet.

con’.19 1837 blev kalk og disk forgyldt ud- og
indvendig.24 Tilsvarende gennemførtes 1882, idet
disken yderligere blev ‘kogt op’.17 †Altersølv(?),
nævnt 1606 i forbindelse med indkøb af lærred
til at svøbe omkring.15
†Oblatæske, jf. fig. 55, nyere, af sort porcelæn
med guldkanter og kors, jf. også skål (s.d.). 1862
noteredes dog manglen af en brødæske.17
Sygesæt, jf. Vandborg Kirke (s. 1467). †Sygesæt(?).
En lille kalk og disk foræredes1614 af Jens Jensen,
jf. ovf.
†Ske, anskaffet 1903, af sølv.17 Skeen er siden
stjålet.
†Alterkander mv. 1634 anskaffedes en vinflaske
af tin.15 1844 indkøbtes en porcelænskande,24
nævnt 1862.17
Skål, 1907,17 af sort porcelæn med guldkanter
og kors. 9,5 cm i tværmål. Under bund mærke
for Bing & Grøndahl.
Alterstager. 1) (Fig. 32), 1676, skænket af den
daværende sognepræst, Hans Jespersen Uglbjerg
og hustru, Margrethe Pedersdatter Hegelund (jf.

påskrifter, kan være identisk med den ‘lille’ kalk,
som sammen med en tilhørende disk 1614 skænkedes til kirken af Jens Jensen, vel kirkeværgen
af dette navn, boende i Kåsgård, medmindre der
hermed refereres til et ikke siden omtalt sygesæt (s.d.).15 At dømme efter profilen er bægeret
dog formentlig yngre, måske endda udført i forbindelse med en af de dokumenterede renoveringer af altersølvet 1837 og 1882, jf. ndf. Den
sekstungede fod har en påsat, støbt og forgyldt
krucifiksgruppe, ca. 3,5 cm høj (fig. 30); Kristus
hænger på korset i skrå arme mellem Johannes Evangelisten (tv.) og Maria (th.). Knoppen,
med forgyldning, har rudebosser med fordybede
versaler: »IHESVS(omvendt)« mellem tilspidse
de bladtunger med spinkel stavværkslignende
ornamentik. Disk, nyere, 15 cm i tværmål og ligesom kalken uden mærker. †Disk, samhørende
med kalken. Antagelig kasseret i forbindelse med
anskaffelsen af den nuværende. 1624 anskaffedes
lærred til at svøbe om kalk og disk.15 1768 omtales kun et enkelt altersæt i kirken, ‘en meget
smuk kalk og disk af sølv, vel forgyldt’ og ‘udarbejdet efter den i store købstæder brugelige fa-

Fig. 33. Alterstager nr. 2, skænket 1857 af Barbara Larsdatter, enke efter kirkeværge Christen Christensen
Storeborup (s. 1509). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Altarleuchter Nr. 2, 1837 von Barbara Larsdatter,Witwe des
Kirchendieners Christen Christensen Storeborup, gestiftet.
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*blomstervaser (s. 1509) og epitafium nr. 1). Af tin,
24 cm høje inklusive lysetorn. På foden er med
versaler indgraveret initialer for præsteparret samt
giverår: »H:H:I:S:W~M:P:D:H: Anno:1676«. Enkelt cylinderskaft og flad lyseskål. Et tilhørende
par *blomstervaser, ligeledes af tin, blev skænket
1671 af samme (jf. ndf.). 2) (Fig. 33), 1857, skænket af kirkeværge Christen Christensen Storebo
rups enke, Barbara Larsdatter til erindring om
hans død (jf. mindetavle og gravsten nr. 2).17 Af
messing, 37 cm høje. På lyseskålen er indprikket i
skriveskrift: »Dette par Lysestager er givet til Erindring af C. Storeborups Död af hans Enkke B.
Larsen (Larsdatter) Gud til Ære Ferring Kirke til
Siir 1857«.
†Alterstager. 1636 leverede en snedker i Lemvig (formentlig Kristen Spend, jf. altertavle og
prædikestol) et par lysestager af træ, der 1637
blev malet af en maler, måske Jacob Maler (van
Meulengracht eller Bartholomesen) fra Ribe, jf.
ovf.15
*Syvstage, skænket julen 1942 til minde om Peder Borup (1832-96), Ane Wang Borup (18541942) og Frederik Borup (1873-1937). Den 46
cm høje stage, der er signeret af Knud Eibye, har
navneindskrifter i fordybede versaler på foden. I
Vandborg Præstegård.
*Blomstervaser (fig. 34), 1671, i lighed med alterstager nr. 1 skænket af sognepræst Hans Jespersen Uglbjerg og Margrethe Pedersdatter Hegelund. Af tin, ca. 16 cm høje; den ene vase er
knækket over midtpartiet. Pæreformet korpus på
lav profileret fod; skaftformet øvre led. Midt på
vaserne er giverparrets initialer indgraveret med
versaler sammen med giveråret: »H:H:I:S:W« og
»M:P:D:H: Anno 1671«. Vaserne er tidligst omtalt 1768 i præsteindberetningen, her betegnet
som »Urte=Potter«.47 Begge afspejler tidligt en
praksis, der i løbet af 1800- og 1900-tallet bliver
langt mere almindelig.48 Vaserne er siden 1896
opbevaret i Nationalmuseet (inv. nr. D 4782
a-b), tidligere dog urigtigt betegnet som alterstager.
*Messehagel, nyere, af rødt silkefløjl med kors
og kanter af guldgaloner og rødt for. I Vandborg
Præstegård. Antagelig identisk med den hagel,
der blev fornyet 1932.17

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 34. *Blomstervaser, skænket 1671 af sognepræst
Hans Jespersen Uglbjerg og Margrethe Pedersdatter Hegelund (s. 1509). Nationalmuseet. Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – *Blumenvasen, 1671 von Gemeinde
pfarrer Hans Jespersen Uglbjerg und Margrethe Pedersdatter
Hegelund gestiftet.

†Messehagel, tidligst omtalt 1632 i forbindelse
med en udgift til silke, der var syet herpå.15 1768
nævnt som værende af ‘sort, blomstret fint plys
med rød bund’. Den tilhørende messeskjorte og
måske også selve hagelen var givet af daværende
sognepræst, Christen Jensen Beck ( † 1750).19 En
ny hagel foresloges anskaffet 1825.23 1846 indkøbtes en ny hagel af rødt fløjl.24 Det var antagelig denne, der 1876 forsynedes med nyt kors og
kanter af ægte guldgaloner.17
Alterskranke (jf. fig. 55), 1905,17 af halvcirkulær
form med balustersøjler på profileret postament.
Staffering i brunt og sort som ådret egetræ; knæfald, betrukket med rødt fløjl ligesom tilhørende
knæleskammel. †Alterskranke(r). 1651 anskaffes træ
til et knæfald ved alteret, muligvis dog alene en
knæleskammel til præsten.15 1836 blev knæfaldet
læderpolstret24 og 1876 egestafferet.17
†Knæleskammel. 1768 omtales præstens bede
skammel som dannet af ‘et rygbensled af en stor
hvalfisk’. En tilsvarende skammel fandtes på prædikestolen (s.d.).19
Døbefont (fig. 36), romansk, af rødlig (kumme)
og lysegrå (fod) granit, 93 cm høj; enkelte frag-
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Fig. 35. Dåbsfad, antagelig 1852 og tilhørende kande,
anskaffet 1862, om end senere overtrukket med messing (s. 1510). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Tauf
schale, vermutlich 1852, und zugehöriger Kanne, 1862 angeschafft, später mit Messing überzogen.

menter af sidstnævnte er afslået. Fonten, der tilhører egnens sædvanlige bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 161, 407), omfatter en firsidet
fod af form som en omvendt terningkapitæl med
hjørnesporer og en kraftig vulst ved overgangen
til kummen. Denne har en krans af bægerblade
på undersiden og ved mundingen en attisk profil.
1883-84 blev fonten befriet for (sekundær) bemaling.17 Ved korbuens nordre vange.
Fontelåg (fig. 59), 1600-tallet, af træ, vel identisk med det, der tidligst nævntes 1768 og på
daværende tidspunkt anvendtes som podium for
kirkens to middelalderlige alterfigurer.19 Låget er
kegleformet og har grønlig staffering. Henlagt på
kirkens loft.
Dåbsfad (fig. 35), antagelig identisk med det
1852 anskaffede;24 af messing, 36 cm i tværmål.
Tilhørende låg af samme materiale med fornyet
knop. †Dåbsfad, 1768 nævntes et gammelt tinfad
uden indskrift.19 Endnu anført 1809.43
Dåbskande (fig. 35). En kande af tin med låg
anbefaledes anskaffet 1862.24 Formentlig identisk
med den nuværende kande, der dog sekundært er
blevet overtrukket med messing. Kanden, som er
af den på daværende tidspunkt vanlige form, måler 26,5 cm i højden. Under bunden er indpræget med versaler: »Denmark/ Sjødahl« (for Erik
Sjødahl), vel i forbindelse med kandens restaurering.

Korbuekrucifiks (fig. 37), o. 1450, på fornyet
korstræ. Den spinkle, ca. 57 cm høje figur,

hænger dybt i strakte arme. Hovedet med halvlangt hår og skæg hviler tungt på højre skulder.
Brystkassens muskulatur er summarisk angivet
over den markant smalle midje. Lændeklædet er
svøbt stramt om hofterne med en snip mellem
de strakte ben; højre fod ligger hen over venstre
og er fæstnet med en enkelt nagle. Korstræet,
der er skåret 1912 efter forbillede i det noget
ældre processionskrucifiks fra Ho Kirke (o.
1425, DK Ribe 1371), har kvadratiske endestykker, her dog med firpas i stedet for evangelistmedaljoner; den lodrette og vandrette korsarm
har cirkulære udvækster som stiliserede blade,
mens en stor korsglorie er placeret i stammernes skæring.
Stafferingen blev rekonstrueret 1912 af Johs.
Malling ud fra oprindelige farvespor. Figuren har

Fig. 36. Døbefont, romansk, af granit (s. 1509). Foto
Arnold Mikkelsen 2010. – Romanisches Taufbecken aus
Granit.
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Fig. 37. Korbuekrucifiks, o. 1450 (s. 1510). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chorbogenkruzifix, um 1450.

rødbrunt hår, grøn tornekrans, gyldent klæde og
røde blodstriber på den naturlige karnationsfarve.
Korstræet står i rødt, grønt og blåt med forgyldning.
Krucifikset, der blev opmalet 1848,24 var før restaureringen ophængt på sekundært †korstræ, af
fyr med sort staffering. Ved istandsættelsen 1912
rekonstrueredes flere af fingrene, mens begge ar-

me fæstnedes. Som anbefalet af Johs. Malling indsattes det nyrestaurerede krucifiks i altertavlens
storfelt (jf. s. 1506, fig. 55), hvorfra det o. 1968
flyttedes til sydvæggen.
†Korbuekrucifiks. 1768 registreredes to krucifikser over korbuen, et større og et mindre, begge ‘af
træ udhugne’, dvs. det nuværende og et sidenhen
forsvundet.19
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Prædikestol (fig. 38), omfattende kurv og himmel, begge fra 1640, jf. regnskaber15 og malet
†indskrift.19 Svarende til de bevarede optegnelser
opregnedes her i alt otte givere, omfattende de to
enker, som også nævntes på altertavlen, Birgitte
Krag og Mette Pedersdatter, med de respektive
afdøde ægtemænd, Oluf Krabbe og Peder Juul i
Borup; endvidere kirkens sognepræst, Jens Nielsen (Bølling), de to kirkeværger, Peder Jensen,
Borup og Søren Jespersen, Midsommersbjerg
samt Jens Christensen, foged på Damsgård. Udført
af Lemvigsnedkeren Kristen Spend, den såkaldte
Vandfuldmesters eneste arkivalsk dokumenterede
arbejde, i samarbejde med Jacob Maler (van Meulengracht eller Bartholomesen) fra Ribe.
Prædikestolen er af mesterens vanligt benyttede karnapform med fem arkadefag, hvoraf de tre
midterste skyder sig frem i forhold til de to sidefag. Dobbeltsøjler med øvre og nedre prydbælter på skaftringene flankerer fremspringet, mens
de øvrige felter har enkeltsøjler. Arkaderne, der
hviler på kannelerede pilastre, har bueslag med
tandsnitsbort og profilliste med diamantbosser; i
sviklerne hvirvelrosetter. Postament og frise har
markerede hjørnefremspring, der øverst har en
fremspringende tandsnitprydet kronliste. Håndliste, beklædt med rødt fløjl og guldgaloner; nyere bogstol. Før restaureringen 2011-12 opsat på
nyere, muret fod ved skibets sydøsthjørne foran
sidealterniche. Nyere trappe af træ med spinkelt
jerngelænder.
Himmel, 1640, af fyrrretræ, af rektangulær form
med trekantgavle, hhv. tre mod nord og fire mod
vest, opsat mellem drejede småspir, der modsvares af tilsvarende hængeprydelser under gavlmellemrummene. Tandsnitsfriser er anvendt både i
himlens kronliste, i gavlene og på undersiden, der
desuden prydes af en roset i et kvadratisk spejl.
Stolens og himlens staffering, der restaureredes
1913 af Johs. Malling på grundlag af oprindelige
farvespor, omfatter rødbrunt, zinnoberrødt, grønt,
okkergult, gråt, hvidligt og sort samt sølv og guld.
På himlens prydgavle er desuden rødbrun maureskedekoration på okkerfarvet bund. I de fem arkadefelter er gengivet halvfigurer af de fire evangelister og Kristus, vist som Salvator Mundi. Fra
nord mod syd ses hhv. Mattæus, Markus, Salvator

Mundi, Lukas og Johannes; de to sidstnævnte er
dog fornyet efter forbillede i de tilsvarende figurer på prædikestolen i Vandborg Kirke (s. 1470).
I lighed med disse er samtlige evangelistfigurer
udført efter den nederlandske maler Gortzius
Geldorps (1553- efter 1619) forlæg, stukket o.
1600 af Crispin de Pas den Ældre.49 De tilhørende figurnavne er anført i kronfrisen med gyldne
versaler på sort bund, opmalede efter de oprindelige spor, således: »S. Matthævs«, »S.Marcvs«,
»Salvator Mvndi«, »S. Lvcas« og »S. Johannes«. De
tilhørende indskrifter på postamentets frisefelter
er dog nyopmalede 1913 i fraktur og antikva med
angivelse af prædikestolens tilblivelses- og restaureringsår, 1640 og 1913 i første og sidste felt, suppleret med skriftsteder fra Luk. 11, 28, Joh. 10,11
og Mat. 11,15 i de tre øvrige felter.
†Indskrifter mv. Som nævnt 176819 var under de
fem postamentfelter anført otte givernavne og
-beløb, alt i overensstemmelse med en fortegnelse
i kirkeregnskaberne fra 1639;15 denne liste omfatter dog i alt 19 givere. På stolen nævnes: »1640 haver V. B. Frue Berette Kragh (velbyrdig frue, Birgitte Krag) given 4 rigsdaler«.Ved navnet var hendes adelsvåbner, vel svarende til altertavlen (s.d.).50
Endvidere: »H.I.N.B. (Hr. Jens Nielsen, Bølling,
kirkens sognepræst) gav 3 rigsdl.(;) P.I.S.B. (Peder
Jensen, Borup) og S.E.(I.)S.B.(Søren Jespersen,
Berg (Midsommersbjerg)) Kirke=værgere gav
hver 2 rigsdl.(;) S.M.C.L. (Salig Michel Lund) gav
VI rigsdl.(;) N.C.B. (Niels Gregersen i Brændgård) gav 1 rigsdl.(;)51 I.C.S. (Jens Christensen,
foged på Damsgård) gav 1 rigsdaler: Mette Sal.
Peder Hiuffels i Borup (Mette Pedersdatter, g.m.
Peder Juul i Borup) gav X Rigsdaler.«
Selvom stolens udførelsesår først var angivet
som 1640, afregnede man allerede 1638-39 for
snedker- og malerarbejdet. 1638 betaltes således »Christen Spend, Lemvig« (Kristen Spend)
for udførelsen af prædikestolen med tilhørende
himmel, mens Jacob Maler, Ribe det følgende
år lønnedes for at male begge dele med farver
og guld. Sidstnævnte er antagelig identisk med
Jacob van Meulengracht (-1618-64) eller Jacob
Bartholomesen (-1624-58), begge fra Ribe, men
aktive overalt i Jylland, bl.a. i Nordjylland (jf.
Ringkøbing, pulpiturer nr. 1-2, o. 1635 (s. 114,
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Fig. 38. Prædikestol, 1640, udført af Kristen Spend i samarbejde med Jacob Maler (van Meulengracht eller
Bartholomesen) fra Ribe. Stolen blev skænket af otte navngivne personer fra sognet (s. 1512). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Kanzel, 1640, von Kristen Spend in Zusammenarbeit mit Jacob Maler (van Meulengracht oder
Bartholomesen) aus Ribe. Der Stuhl wurde von acht namhaften Personen der Gemeinde gestiftet.
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118), Lomborg, †bemaling, 1634 af prædikestol
(s. 751)).52 Stolen placeredes på en bjælke, indmuret af en murermester, mens himlen ophængtes i jernstænger. Et behov for at forny †prædikestolsopgangen er anført 1797-98,43 mens stolens
underbygning (’fod’ og gulv) foresloges udskiftet
1825.23 Stolen blev nystafferet 1839. Ved denne
lejlighed kan de to sydligste felter være blevet
mere gennemgribende opmalet; 24 samtidig beklædtes håndlisten med rødt fløjl og kanter af
guldbrokade. 24 1876 egemaledes og forgyldtes
stolen; de malede panelfelter forblev dog uberørte, bortset fra en fernisering.17 1913 gennemførtes en grundig snedker- og malermæssig istandsættelse ved Johs. Malling, der bl.a. fornyede stolens håndliste, rekonstruerede tabte profillister og
nymalede to af evangelistbillederne. I forbindelse
med interiørets istandsættelse 1966-67 foresloges
lydhimlen nedtaget. 1968 nyrestaureredes stolen af E. B. Rosing-Holm. En gennemgribende
snedkermæssig istandsættelse af stolen, der er angrebet af råd, herunder en fjernelse af den murede sokkel samt en udskiftning af dækplade og
læsepult indgår i projektet for den igangværende
restaurering (2011-12).

†Prædikestol. Tidligst nævnt 1586.15 1639 anvendtes stolen som brændeved sammen med den
gamle altertavle (s. 1506) og andet inventar i forbindelse med smeltning af bly (til taget).15
†Prædikestolsskammel, dannet af en rygknogle
fra en hval, nævnt 1768. 19
Stolestader (jf. fig. 25), sammensat af dele fra
forskellig tid, heraf måske allerede fra 1600-tallet,
om end med senere fornyelser, bl.a. antagelig fra
1839, da kirkens lukkede stole (disse?) fornyedes
på initiativ af sognefoged og kirkeværge Christen
Christensen (jf. mindetavle). Staderne, der udgør
15 sæder i nord og 12 i syd, har alle fyldingslåger og udskårne gavle med svejfede, spirprydede topprydelser, båret af pilastre. Ved nord- og
sydvæggen er, antagelig samtidige, udskårne og
spirprydede paneler (jf. s. 1471). Den forreste stol
i sydsiden er indrettet til plads for kirkesangeren
og udstyret med bogreol. Alt er stafferet i lys og
mørk blågrå med svagt grønlig farve på lågernes
fyldingsprofiler; grå stofhynder.
Stolene, hvis antal 1862 omfattede 15 i begge
sider, blev 1871 bemalet ind- og udvendig, en
staffering, der 1882 erstattedes af en egetræsbemaling.17 Staderne er senere delvist ombygget,

Fig. 39. *Kirkekiste, 1400-tallet (s. 1515). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen
2011. – *Kirchentruhe, 15. Jahrhundert.
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Fig. 40. Detalje af *kirkekiste, 1400-tallet, sml. fig. 39 (s. 1515). Nationalmuseet. Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Detail einer *Kirchentruhe, 15. Jahrhundert, vgl. Abb. 39.

måske i forbindelse med inventarets istandsættelse 1912-13 eller 1966-68.
†Stolestader. Tidligst omtalt 1591 og 1594 i forbindelse med indkøb af træ hertil.15 Stolene blev
tilsyneladende også forbedret på Hans Jespersen
Uglbjergs initiativ, sognepræst 1669-82 (jf. epitafium nr. 1). 1768 fandtes 11 mandsstole, hver med
fire sæder, og 12 kvindestole af samme dimensioner, hhv. i syd og nord. Endvidere i tårnet otte
mandsstole i syd, hver med to sæder, og fire med
tre sæder, ligeledes beregnet til mænd, i nord. Alle
betegnedes dog som ‘meget ringe’.19 Fodskamler
anbefaledes anskaffet 1832-33.23
Præstestol, anskaffet 1998.17
†Skrifte- og præstestol. Tidligst nævnt 1768 og
karakteriseret som så ringe og snæver, at to
mænd næppe kunne sidde herpå.19 Egetræsstafferet 1876.17 Stolen, der har været placeret i korets
nordside over for degnestolen, er antagelig fjernet
o. 1900, jf. fig. 55.
†Degnestol. Nævnt 1838.24 Egetræsstaffering
omtalt 1876.17 Endnu o. 1900 placeret syd for
alteret, jf. fig. 55.
†Herskabsstole. To stole, tilhørende Damsgård,
om end uden særlige våbenskjolde og indskrifter,
er nævnt 1768.19 1838 istandsattes stolene i ko-

ret (disse eller ovennævnte?).24 1882 fjernedes to
stole under korbuen (disse eller ovennævnte?).17
†Præstekonestole. Som anført 1768 var i korets
nordside to kvindestole, hver med to sæder, hørende til præstegården.19
Bænk, antagelig fra 1800-tallet, af form som en
oplukkelig slagbænk og tidligere anvendt bl.a. til
opbevaring af brændsel; gråstafferet; i våbenhuset.
*Kirkekiste (fig. 39-40), 1400-tallet, 150×60
cm, 54 cm høj.53 Den jernbundne kiste er dannet
af brede, vandrette egeplanker, der i hjørnerne er
groft sammensinkede. Lodrette glatte jernbånd
sammenholder siderne og bundens planker, mens
hjørnerne er sikrede med udtungede beslag. Hertil føjer sig en række prydbeslag i form af spinkle
stilke med trekløverblade. Kisten er indvendig
todelt med et skillerum, idet hvert rum yderligere er forsynet med et smallere rum. Svarende
til denne indretning er også låget adskilt i to dele,
hvor en sindrig låseindretning, fæstnet indvendig på plankekistens forside, sikrede, at den højre
halvdel ikke kunne åbnes, uden at man samtidig
skaffede sig adgang til den venstre del.Tre udvendige jernnedfald (i dag er kun to bevarede) ud for
midten og hver af de to halvdele var yderligere
beregnet til hængelåse. En beslægtet kiste findes
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Fig. 41a-b. Detaljer af låsetøj på dørfløj o. 1850 mellem
skib og våbenhus (s. 1516). a. Låsekasse og klinke mod
skibet. b. Klinkefald og nøgleblik mod våbenhuset. Foto Hugo Johannsen 2011. – a-b. Details von Schloss an
Türflügel um 1850 zwischen Schiff und Vorhalle, a. Schloss
kasten und Klinke zum Schiff. b.Klinke und Schlüsselblech
zur Vorhalle.

bl.a. i Nørre Nissum (s. 660).54 1896 erhvervet af
Nationalmuseet (inv. nr. D 3350).
Pengebøsse. En nyere messingbøsse, kasseformet
med pengeslids i oversiden og Kristusmonogram
i relief på forsiden, er ophængt i våbenhuset, th.
for indgangen. †Pengeblokke. To blokke af træ er
nævnt 1862, hhv. ved indgangen til skibet og til
koret.17
Dørfløje. 1) O. 1850, med ældre låsetøj og klinkefald. Døren mellem våbenhus og skib er etableret o. 1850 (s. 1491), men kan være overflyttet
fra en af skibets oprindelige døre, som senest tilmuredes ved denne tid. Både låsekassen, nøgleblikket og det kunstfærdigt smedede klinkefald
(fig. 41a-b) må være ældre, og navnlig klinkefaldet rummer mindelser om den middelalderlige
kistes beslagværk (jf. fig. 39-40). Gråmalet plankedør. 2) O. 1947 fornyedes våbenhusets yderdør og fremtræder nu som en ferniseret fløj af eg
med smedede beslag i middelalderstil, jf. Hove og
Dybe (s. 1437, 1567).17
Orgel (jf. fig. 42), 1946, oprindelig med to stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby.
Udvidet 1955 og 1977 af samme firma.55 Disposition 1955 (tre stemmer): Gedakt 8', Principal
4', Rørfløjte 2'. Disposition 1977 (fem stemmer):
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2',
Oktav 1'. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. Stafferet i to grå nuancer, svarende til stolestaderne.
I skibets sydvesthjørne, med nordvendt facade og
spillebord.
Salmenummertavler. To moderne, hvidmalede tav
ler med søm til sortstafferede hængetal af metal
er ophængt hhv. nord for korbuen og på sydvæggen. †Salmenummertavler (jf. fig. 55). 1862 var registreret i alt otte tavler, hvoraf antagelig to ses på
fig. 55. Sortmalede med buet og svejfet overkant
og beregnet til kridtpåskrifter.17
Præsterækketavler. 1) (Fig. 43a), o. 1799, bekostet
af sognepræsten Jørgen Bloch, »den sidste som
Rysensteens Baronie Kaldte her fra den 3. Juli
1799 til Lönborg og Egvad Menigheder«. Tavlen,
ca. 170×80 cm, omfatter to højrektangulære felter, indsat i hvidstafferet profilramme. Navnene
på 14 præster fra reformationen og frem til 1848
er anført med hvid og gullig kursiv samt skriveskrift på sort bund. Ophængt på korets sydvæg.
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Fig. 42. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Inneres gegen Westen.
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Fig. 43a-b. Præsterækketavler nr. 1-2 (s. 1517). Foto Arnold Mikkelsen 2011. a. Præsterækketavle nr. 1, o. 1799. b.
Præsterækketavle nr. 2, før 1862. – a-b. Pastorentafeln Nr. 1-2.

2) (Fig. 43b), før 1862.17 Tavlen, som opregner
kirkens præster fra 1848 frem til den nuværende,

har samme udformning som nr. 1, dog alene med
påskrift i kursiv på sort bund. I koret, på nordvæggen. †Præsterækketavle, før 1750. 1768 er registreret en firkantet tavle i ‘altergulvet’ (dvs. koret)
med en fortegnelse over kirkens præster siden
reformationen, alt bekostet af den forrige sognepræst (Christen Jensen Beck, virksom 1710-50).19
Tavlen blev fornyet og opmalet, »da der var ikke
Rum for ham og hans Eftermænds Navne«, jf. ovf.
Mindetavle (fig. 44), o. 1839, opsat af den daværende sognepræst (Andreas Peter Prior, virksom
1834-48) til erindring om sognefoged og kirkeværge Christen Store Borups (Christensen StoFig. 44. Mindetavle, o. 1839, opsat til erindring om
sognefoged og kirkeværge Christen Christensen Storeborups renovering af kirken (s. 1518). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Gedächtnistafel, um 1839, zur Erinnerung an die Renovierung der Kirche durch den Gemeindevorsteher und Kirchenältesten Christen Christensen Store
borup.
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reborup) initiativer for kirkens renovering 1839,
defineret som hans »omhyggelige Foranstaltning
og for en Deel udfört paa hans egen Bekostning«
i forbindelse med bl.a. en fornyelse af kirkens
gulv og de lukkede stole, samt en gennemgribende opmaling af inventaret. Sidstnævnte nystaffering omfattede også en ældre mindetavle, jf.
ndf. Af træ, 61×59 cm. Gul skriveskrift på blågrå
grund. Indsat i delvis forgyldt profilramme. Ophængt i våbenhuset over indgangen til kirken.
†Mindetavle, opsat før 1682 af kirkens daværende sognepræst, Hans Jespersen Ugelberg (Ugl
bjerg) (virksom 1669-82, jf. s. 1515) med en fortegnelse over, hvordan kirkens indkomster skulle
Fig. 46. Kirkeskib nr. 2, 1926 (s. 1519). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Kirchenschiff Nr. 2, 1926.

Fig. 45. Kirkeskib nr. 1, o. 1700 (s. 1519). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Kirchenschiff Nr. 1, um 1700.

‘forfalde, så at den altid kunne være i stand’.19
Den lille sorte tavle, der var placeret på korsdøren, dvs. på triumfvæggens nordside, blev nyopmalet o. 1839, jf. ovf. og epitafium nr. 1.
Lysekroner. Kirken har to nyere messinglyse
kroner, beregnet til elektrisk lys og antagelig
hidrørende fra restaureringen 1931. Begge er
ottearmede med et tilsvarende antal s-svungne prydarme, en flakt ørn som topfigur og glat
hængekugle. Ophængt i skibet. Hertil føjer sig
to moderne kuglependler med skærm af hvidt
opalglas, placeret i koret og våbenhuset.
Kirkeskibe. 1) (Fig. 45), o. 1700. Det primitivt
byggede, tremastede skib, tilsyneladende med en
vædder som galionsfigur, er stafferet i brunt,
turkisblåt, sort og hvidt. Under vandspejlet er
på kølen malet med sort kursiv på hvid bund:
»Lad Storme Veier og Vand og Havet bryde paa/
Den Christen Kirkes Skib, Det skal dog ej forgaae/ Gud styrer selv sit Skib,Trods Vind og Veier
og Vand/Mit Troes Anker ej skal Slippe Denne
Mand«. Endnu 1968 nævnt som ‘oplagt’ i det
gamle nordvindue, ribbet for næsten alle løsdele; siden ophængt i skibets vestende. 2) (Fig.
46), »Fædres Minde«, ophængt 1926 og skænket
af sognets beboere. Skibet er bygget af kaptajn i
vandbygningsvæsenet, N. Kiil.56 Den tremastede
bark er hvid over og rød under vandlinjen. Ophængt midt i skibet mellem de to lysekroner.
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indskrift i reliefminuskler samt enkelte majuskler;
som skilletegn småkors og en blomst: »Anno domini millesimo sexagesimo nono Ave maria gracia plenadominvs tecvm (I det Herrens år 1(4)69
Hil Maria den nådefulde, Herren (være) med
dig)«. Det er påfaldende, at støberåret mangler
angivelsen for århundredet, men sammenhængen
med støberens øvrige værker, navnlig med klokken i Holstebro fra 1470 (s. 263), gør dateringen
til 1400-tallets sidste del indiskutabel. Dog gav
læsningen af årstallet som »1069« tidligere anledning til en myte om, at klokken skulle være
hidført fra den sagnomspundne Bedelund Klosterkirke (s. 1482).58
Klokken er tidligst omtalt i forbindelse med en
reparation 1592,15 idet den 1595 blev yderligere
istandsat med indkøbt malm, da den var ‘sønderslagen’.15 1651 repareredes klokkeværket (klokke
og/eller klokkestol?). 15 1815 rapporteredes den
som ubrugelig, da akslen manglede.23 Ved en, antagelig senere, istandsættelse er kronen fornyet.
1983 blev kneblen og ophænget fornyet.
I slyngebom, nyere, af egetræ.
gravminder

Fig. 47. Klokke, formentlig 1469 (s. 1520). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Glocke, vermutlich 1469.

†Ligbåre. Skænket 1619 af Niels Pedersen i
Damsgård.15
†Begravelsesudstyr. 1768 var på kirkens sydvæg
i to jernkroge ophængt ‘et billede udhugget i en
mands lignelse’, hvorpå hang fire store og to små
»Cheridon(n)er« (gueridoner, dvs. lysestager), tid
ligere anvendt ved ligbegængelser til at stå hhv.
på begge sider af kisten (de store) og ovenpå (de
mindre) med lys og røgelse.19 Det udhugne, dvs.
formentlig udskårne figurbillede af træ, refererer
antagelig til et †gravtræ, jf. s. 1525.
Klokke (fig. 47), formentlig 1(4)69, tilskrevet
klokkestøberen, mester Klavs (Klaves).57 Klokken,
der har tværmålet 79 cm, har profil ved overgangen mellem legeme og slagring; om halsen er en

Epitafier. 1) (Fig. 48), o. 1682, for Hans Iespersøn (Jespersen Uglbjerg), *11. april 1635 i Vgelbierge (Uglbjerg, Dejbjerg Sogn, Bølling Hrd.),
der havde »arbeydet oc tient for sin brød fra sin
barndom« indtil 25. sept. 1657, siden frekventeret
Holstebro Skole i otte år og i København (vel
Universitetet) i fire år.59 Prædikede for kongen
på Københavns Slot 14. maj 1669 og blev 20. maj
s.å. af denne beskikket til præst i Ferring; ordineret 14. juli i Ribe af Petro Iani Kragelvnd (Peder
Jensen Kragelund, biskop i Ribe); g.m. Margreta
Peders. Dt. Heggelvnd (Margrethe Pedersdatter
Hegelund) i Stavning Præstegård, Dom. Trinitate
(29. maj) 1670. Parret havde sammen fem børn,
tre sønner og to døtre. †23. maj 1682 i sit 48. år.
Mindetavle af træ, ca. 110×165 cm, indsat i
profilramme. Indskriften i fordybede versaler med
enkelte kursiverede versaler er opmalet i mørkebrunt på rødbrun grund. Efter personalia følger en redegørelse for parrets velgerninger, dels
i forbindelse med præstegårdens fornyelse for
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Fig. 48. Epitafium nr. 1, o. 1682 for Hans Jespersen Uglbjerg (s. 1520). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Epitaph Nr.
1, um 1682 für Hans Jespersen Uglbjerg.

»400. 29 (vel 429) slet dl. 31 (mark) og 6 sk.«, dels
ved kirken og inventarets forbedring (»Hvorledis
Hans Iespersøn oc Margret Pedersdt hafver lefvit skal Gvd,/ Menighed, Alterit, Stolene, Loften,
Kierckens Mwr oc Bly vidne«), afsluttende med
sognepræstens personlige levnedsbekendelse: »Mine Dage hafver verit Strids Dage. Ieg hafver verit hvngerig oc mæt/ hvil oc træt i mange Farer
bestædiget.« Øverst i venstre og højre hjørne er
gengivet en spade og en le, de velkendte attributter for Arbejdet og Hvilen (Labor og Quies)
eller for at betegne, at præsten ‘til sit 23. år gjorde
bondearbejde’.19 Vestligst på skibets nordvæg.
2) (Fig. 49), 1794-95, med udskåret årstal, indskrift og signatur (»Gemacht in Lemvig 1794«
og »ZML«), sandsynligvis for Zinders Machholm, Lemvig og de malede tilsvarende for Knud
Hansen Friis (»K: Friis 1795«). Opsat for »den i
sin Tid Velfortiente Lærer og Olding«, Gregers
Lund, *21. nov. 1719 i Ålborg, kaldet 30. okt.
1750 til sognepræst for Ferring Menighed, 8. dec.

1756 beskikket til provst for Wandfuld (Vandfuld)
herred, <†11. maj 1796> i Ferring Præstegård,
tillige med sin »Elskværdige Hustrue«, Anna Elisabeth Alsing, *24. juni 1726 i Nibe Præstegård,
†19. nov. 1786 i Ferring Præstegård. I ægteskabet var fem børn, hvoraf to sønner og en datter
overlevede forældrene. Epitafiet var bekostet med
tilladelse af kirkens høje patron (dvs. Ove Henrik
Juul Rysensteen).
Skrifttavle i nyklassicistisk stil af træ, formet som
en højoval struktur, 250×200 cm, hvori er indsat
et rektangulært storfelt og to mindre tværovale
skriftfelter, alt kronet af et topstykke. Den centrale indskrifttavle er indsat i en portalagtig ramme,
flankeret af kannelerede søjler med bladkapitæler og høje postamenter; herover og -under er
profilled med fremspring, støttet af bladkonsoller og kronet af tulipanlignende blomster. Selve
skriftfeltet indrammes af båndslyng (guillocher),
afbrudt i hjørnerne af rosetter. Den ovale storramme, hvori er indsat et tværovalt skriftfelt for-
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Fig. 49. Signatur for Zinders Machholm 1794. Detalje af epitafium nr. 2 (s. 1521).
Foto Karsten Vikkelsø Larsen 2011. – Signatur von Zinders Machholm 1794. Detail von
Epitaph Nr. 2.

oven og forneden, er smykket med diagonaltstillet fletværk, mens den ydre kontur er markeret af
en gennembrudt tandsnitsfrise. Øverst ses Gudsøjet i en trekantet glorie, omkranset af lysstråler.
Stafferingen, der blev gennemgribende istandsat 1968, omfatter rødt, blåt, grønt, brunt, hvidligt,
sort og gyldent. Selve indskrifterne står i gylden
kursiv og fraktur på sort bund. Fremtrædende i
øvrigt er den røde marmorering på de vandrette
profilled og den blå- samt grønlaserede sølvfarve
på søjleskafternes platter og kapitæler. I forbindelse med tavlens istandsættelse 2011 påvistes de
ovennævnte signaturer, den udskårne på tavlens

bagside (fig. 49), mens den malede læstes på den
vandrette underkant (fig. 50).
Som det fremgår af den skårne signatur, er tavlen sandsynligvis udført af den alsidige Lemvigbilledskærer Zinders Machholm ( † 1817), der i
en menneskealder arbejdede som altmuligmand
for Lemvig Kirke (s. 361). Hans tidligste værker er præget af en lokal version af rokokostilen,
mens han senere, som her, demonstrerer et klart
kendskab til motiver fra nyklassicismen. Epitafiet er som angivet stafferet af den flittige degn
i Trans, Knud Hansen Friis og er nært beslægtet
med den lidt ældre legattavle for Christian Arnth

Fig. 50. Signatur for Knud Hansen Friis 1795. Detalje af epitafium nr. 2 (s. 1521).
Foto Karsten Vikkelsø Larsen 2011. – Signatur von Knud Hansen Friis 1795. Detail von
Epitaph Nr. 2.
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Fig. 51. Epitafium nr. 2, 1794-95, for Gregers Lund og Anna Elisabeth Alsing. Udført af Zinders Machholm, Lemvig og Knud Hansen Friis, Trans (s. 1521). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Epitaph Nr. 2, 1794-95, für Gregers Lund
und Anna Elisabeth Alsing.
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hjørnerne evangelistmedaljoner, foroven tv. og th.
Mattæus og Markus, forneden tv. og th. Lukas og
Johannes. Mellem de øverste medaljoner er forkrænkelighedssymboler, vinget timeglas og dødningehoved over knogler. Forneden er et tværrektangulært skriftfelt med en formanende tekst:
»Omkast os ey vor Hvilested
fordi vi ere døde,
Men lad os sove her i Fred
Til vi vor Jesum møde.«

Opstillet i tårnrummet ved nordvæggen, fæstnet
med metalkramper. Stenen var før 1896 placeret
i korgulvet.61
2) (Fig. 53), o. 1857, for Christen Christensen
Borup (Storeborup), *1. febr. 1775 i Nørbye i
Hygum, †22. okt. 1857 i Borup, Ferring, med
hustruen, Ane Margrethe Pedersdatter (Knude)
Borup, *25. sept. 1766 i Knudsgaard, †23. aug.
1845 i Borup. Jf. alterstager nr. 2.
Stenen omfatter to mindre tavler af hvid marmor, 5,2×17,8 cm og 23×30 cm, begge indfældet
i en grålig sandstenstavle, 95×48 cm; alt er placeret på en forhøjning af cement, 188×111 cm.

Fig. 52. Gravsten nr. 1, o. 1759, for Christen Jensen
Bech (s. 1524). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 1, um 1759, für Christen Jensen Bech.

Brasch og hustru i Dybe (s. 1569). Som anført
ovf. blev epitafiet restaureret 1968 af E. B. Rosing
Holm. Østligst på nordvæggen.
Gravsten. 1) (Fig. 52), o. 1759, for Christen
Jensen Bech, *19. nov. 1683 i Holstebro, provst
i Vandfuld Hrd. i 14 år og sognepræst i Ferring
i 40 år, †15. okt. 1750 i Ferring Præstegård i sit
65. år tillige med hustruen, »Velædle Proustinde«
Anne Kierstine Brandstrup, * 12. nov. 1675 i Hygum Præstegård, †2. feb. 1759«.
Indskriftsten, 195×110 cm, af gråhvid marmor
med indskrift i fordybet kursiv. Det centrale, højovale skriftfelt, hvis tekst i dag er delvis ulæselig, 60
er indrammet af rocailler og blade og flankeres af
apostelfyrsterne Peter (tv.) og Paulus (th.) med deres respektive attributter. Over disse ses tv. en udsprunget og th. en lukket tulipanlignende blomst. I

Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1857, for Christen Christensen Storeborup og Ane Margrethe Pedersdatter Knude
Borup (s. 1524). Foto Hugo Johannsen 2010. – Grabstein Nr. 2, um 1857, für Christen Christensen Storeborup
und Ane Margrethe Pedersdatter Knude Borup.
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Fig. 54.Ydre set fra nordøst. Foto o. 1900. KglBibl. – Äußeres aus Nordosten.

Indskrift i fordybet skriveskrift er anbragt på den
større af de to marmortavler samt på sandstenstavlen. På kirkegården, syd for skibet.
†Gravsten. 1768 er på kirkegården nævnt to
gamle ligsten uden indskrift, lagt ‘af en afdød’ fra
Store Borup.19 1862 er i skibets gulv omtalt en
’tilhugget gravsten’, dog med en delvis ulæselig
indskrift.17 1895 anbefaledes ligstenene i korgulvet optaget og placeret andetsteds i kirken, jf.
gravsten nr. 1.17 Ud over ovennævnte er dog ikke
bevaret ældre gravsten, hverken fra skib eller kor.
†Gravtræ (?), jf. s. 1520. Omtalen 1768 af en
‘udhugget’ mandsfigur, ophængt på sydvæggen,
refererer antagelig til et gravtræ med en helfigursfremstilling af en person, hvis identitet dog
ikke anføres, vel fordi den tilhørende indrammende gravskrift på daværende tidspunkt var
gået tabt.62 Det er dog uvist, hvorvidt gravtræet
har haft tilknytning til nedennævnte ramme for
kirkens daværende sognepræst eller måske snarere, sammen med de tilhørende lysestager, er indgået i en mere statusbetonet iscenesættelse af en
begravelse for et medlem af den lokale adelsslægt,
Krabbe til Damsgård, jf. ndf.
†Gravramme, o. 1669, over sognepræst Niels
Christensen Resen, †1669. Rammen nævnes

Danmarks Kirker, Ringkøbing

1766 i tårnet, hvortil man havde flyttet præstens
kiste fra en †begravelse i koret (jf. ndf.).19
†Begravelse. 1766 nævnes i koret en begravelse
for en adelsmand, ‘i sin tid boende på Damsgård’
(antagelig Henrik Krabbe til Damsgård (-16471655 -); 63 graven blev sidenhen benyttet til sognepræst Niels Christensen Resen ( † 1669), jf.
†gravramme og s. 1482. På grund af ‘begges store
uforligelighed i livet’ blev der dog herefter så stor
uro i kirken, at præstens kiste måtte flyttes til tårnet.19
Kirkegårdsmonumenter (fig. 60-61). 1) O. 1943, for
maleren Kristen Bjerre, * i Fabjerg 17. maj 1869,
†4. dec. 1943, med hustruen Petrine Bjerre, *i
Vandborg, 24. juli 1869, †7. juni 1939. Bauta af
lys rødlig granit med sokkel af lidt mørkere sten,
ca. 85×84 cm. Indskrift med fordybede versaler,
optrukket med sort. Nederst smykket med bølgerelief. På kirkegårdens vestre del. 2) O. 1972,
for ingeniør Fritz Schrøder, *1891, †1972. Af
granit i forskellige farvenuancer. Det usædvanlige
monument er dannet af tre skråtstillede blokke,
imiterende høfdesten, hhv. 48,5×71×33,5 cm,
37×68×33,5 cm og 22,5×56,5×33,5 cm. Vestligst på kirkegården.

97

1526

Vandfuld herred

Fig. 55. Indre set mod øst. Ældre foto (efter 1912). KglBibl. – Inneres gegen Osten.
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Fig. 62. Bebyggelsen omkring kirken set fra øst. Skitse i olie af Hans Smidth fra 1880’ernes begyndelse. Hirschsprungs
Samling, København. – Gebäude um die Kirche herum aus Osten.

die kirche von ferring
Die Kirche liegt nahe der Nordsee in einer Gemeinde, deren westlicher Teil allmählich verschwunden ist als Folge der Küstenabtragung, die
erst in neuerer Zeit durch diverse Sicherungsarbeiten gebremst wurde (vgl. Abb. 2). Am Steilufer von Bovbjerg mit dem Leuchtturm (1877)
südlich der Kirche erreicht die Natur einen dramatischen Höhepunkt (Abb. 1), was schon in der
Mitte des 19. Jahrhunderts Künstler anzog, die
jedoch auch andere Seiten dieser kernigen, genügsamen Gegend (vgl. Abb. 62) schätzten. Der
Friedhof, der seine alten Umrisse bewahrt hat,
wird von den traditionellen steinbesetzten Erddeichen umgrenzt und weist aber auch die charakteristischen geweißten Lattenzäune auf, welche die Grabstätten beschützen (vgl. Abb. 7-8).
Der ursprüngliche Kern der bescheidenen Kir
che besteht aus Chor und Schiff von um 1200,
wozu im Spätmittelalter ein Turm hinzukam.
Chor und Schiff unterscheiden sich in ihrer Bau-

weise deutlich voneinander, indem der Chor mit
einer auswendigen Bekleidung aus Granitquadern über Schrägkantensockeln (S. 1246, Abb.
11) ausgestattet ist, während das Schiff sowohl
in- als auch auswendig aus Meeresstein, mit Ausnahme von Ecken, Türen und Fenstern besteht,
die von Quadern eingerahmt werden. Wandmalereien im Schiff datieren dieses auf spätestens
um 1200, doch kann nicht geklärt werden, ob
dieser Abschnitt jünger oder älter als der Chor
ist. Die Türen des Schiffes sind nicht mehr in Gebrauch, jedoch noch deutlich sichtbar. Sie entsprechen mit waagerechten monolithen Fensterstürzen der Norm in der Umgebung. Von den
drei (vier) Fenstern des Chores ist das südliche
verschwunden, während die übrigen auswendig
verblendet sind (Abb. 16), inwendig jedoch offen als Nischen (Abb. 13). Das Chorfenster ist
ein wenig größer als das nördliche Fenster, vgl.
Dybe (S. 1539). In der Südwand ist westlich un-
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ten eine tiefsitzende Öffnung sichtbar (Abb. 56),
die als sogenanntes ‘Leprafenster’ gedeutet wird.
Dies ermöglichte, das Kranke oder Ausgestoßene die Messe von draußen verfolgen konnten.
Das Schiff scheint nur über ein Fenster auf jeder
Langseite verfügt zu haben. Alle drei Dachgiebel
sind bewahrt; jedoch außenverkleidet und im 19.
Jahrhundert mit neuen Kämmen versehen.
Chor und Schiff werden durch einen runden
Chorbogen mit Laibungen und Kämpfergesims
von Granitquader verbunden. Dieser wurde sekundär verbreitert und mit Bogenstich aus Ziegelsteine umgebaut. Außerdem wurde gleichzeitig die Triumphwand mit spitzbogigen Seitenaltarnischen ausgestattet. Diese Änderung kann
um 1500 geschehen sein, wo auch das Gewölbe
des Chores eingebaut wurde (siehe †Wandmalereien).
Der Turm erschien ursprünglich markanter
(vgl. Abb. 10) mit großen spitzbogigen Fenstern
zum Zwischenstockwerk und Giebelkämmen, die
um 1469 herum gebaut worden sein können, als
die Glocke angeschafft wurde.
Mit seinem inwendigen Treppenhaus ist der
Turm verwandt mit einer Reihe anderer Türme aus dem späten 15. Jahrhundert, so wie z.B.
Lemvig und Harboøre (S. 346, 1265), die beide
die Kirche in Holstebro als gemeinsame Vorlage haben (S. 195). Eine ähnliche Verwandtschaft
gilt auch für das ribbenlose Kreuzgewölbe des
Turmraumes vom gleichen Typ wie das Gewölbe des Chores. Äußerlich ist der Turm sehr
durch die Reparationen durch die Jahrhunderte geprägt und ist mit einer Außenverkleidung
versehen. In der Mitte des 19. Jahrhunderts
wurde der Turmraum zur Vorhalle umgebaut
mit Scheidewand gegen das Schiff und auswendiger Tür – eine Einteilung, die auch von Hove
und Vandborg (S.1421, 1458) sowie wie einigen
anderen Kirchen in der Lemviger Gegend bekannt ist.
Unter den markantesten Änderungen in neuerer Zeit kann neben den schon erwähnten die
Einsetzung von großen rundbogigen Fenstern
gegen Süden genannt werden, welche die flachbogigen, ebenfalls nachmittelalterlichen Fenster
ablösten (vgl. Abb. 7).
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Wandmalereien um 1200. 1912-13 konstatierte man
die Existenz von Kalkmalereien an der Nordwand des Schiffes. Die Gemälde wurden 1914
freigelegt, mussten allerdings wiederholte Male
restauriert werden und wurden 1974 schließlich
abgezogen und auf eine Glasfiberunterlage montiert, um weitere Auflösung durch Feuchtigkeit
im Mauerwerk zu verhindern. Die Gemälde
haben vermutlich sämtliche Wände des Schiffes
bedeckt und zeigen gegen Norden (Abb. 17-24)
Szenen von Jesu Kindheit, Leben und Leiden,
u.a. die selten dargestellten drei Versuchungen.
Die Gemälde haben keine bekannten Vorbilder
und müssen mehr als Volkskunst charakterisiert
werden, die auf ältere Einflüsse zurückgeht, u.a.
englische Manuskriptillustrationen aus dem 11.
Jahrhundert.
Inventar. In der Kirche sind etliche mittelalterliche Inventargegenstände bewahrt. Am ältesten ist
das romanische Taufbecken mit der für die Gegend typischen Kelchblatt-Form (Abb. 36). Das
Spätmittelalter ist u.a. mit zwei Figuren repräsentiert, die vermutlich von den †Altarbildern der
Kirche stammen: einer kleinen Madonnafigur
von um 1400, die mit entsprechenden Figuren
in Resen und Humlum verwandt ist, und einer
Wiedergabe von Christus als Weltenrichter von
um 1500 (Abb. 28-29). Ein wenig älter von um
1450 ist vermutlich das Chorbogenkruzifix (Abb.
37), während die Glocke auf 1469 datiert und
von dem Gießer, Meister Klavs (Abb. 47), signiert
ist. Außerdem gibt es im Nationalmuseum eine
*Kirchentruhe, ebenfalls aus dem 15. Jahrhundert (Abb. 39).
Die Reformierung des Kirchenraumes und die
damit einhergehenden Abschaffung von Gegenständen aus der katholischen Zeit wurde relativ
spät durchgeführt. Obwohl der Altarkelch (Abb.
31) schon 1614 gekauft wurde, wurde die Erneuerung der Kirche erst 1636-40 vorgenommen, wo die beiden Hauptgegenstände, Altarbild
und Kanzel, erneuert wurden (Abb. 27, 38). Beide wurden durch Stiftungen einer Reihe bedeutender Gemeindemitglieder, angeführt von zwei
Witwen, Birgitte Krag, Witwe von Oluf Krabbe
zu Damsgård und Mette, Witwe von Peder Juuls
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in Borup, ermöglicht. Die Kanzel ist archivalisch
gesichert eine Arbeit des Schreiners aus Lemvig Kristen Spend und Jacob Maler (van Meulengracht oder Bartholomesen) aus Ribe; beide
können auch das Altarbild ausgeführt haben.
Auch Gemeindepfarrer Hans Jespersen Uglbjerg
und seine Gattin Margrethe Pedersdatter Hegelund trugen 1671 und 1676 jeweils mit zwei
*Blumenvasen und Altarleuchtern, alle aus Zinn,
zur Ausgestaltung der Kirche bei (Abb. 34, 32).
Abgesehen von einem kleinen, recht primitiv
geschnittenen Kirchenschiff (Nr. 1) und einer
Pastorentafel (Nr. 1) von um 1799 (Abb. 45, 43a)
haben vor allem die zwei folgenden Jahrhunderte Spuren in der Einrichtung hinterlassen. 1833
wurde ein neues Altargemälde eingesetzt, eine
Kopie von Leonardo da Vincis Abendmahl (Abb.
25), während das Interieur 1839 eine größere
Renovierung durchlief, u.a. mit einer größeren
Erneuerung des Gestühls, die von Gemeindevorsteher und Kirchenältesten Christen Christensen
Storeborup gestiftet wurde, wie auf einer Gedenktafel mitgeteilt wird (Abb. 44). In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wurden u.a. eine
Taufschale (1852), Altarleuchter (1857) und Taufkanne (1862) angeschafft oder gestiftet. Im Laufe des 20. Jahrhunderts wurde die Altarschranke
erneuert (1905). Ebenso wurde die Beleuchtung
der Kirche durch zwei Kronenleuchter (1931)
und einen Siebenleuchter (1942) verbessert und
1946 eine Orgel aufgestellt (jf. Abb. 42). Eine
gegenwärtige (2011) Renovierung des Kirche-

ninneren wird das Möbiliar mit neuem Gepräge
versehen.
Grabmale. Die Kirche enthält zwei interessante
Pfarrerepitaphe von jeweils um 1682 (Abb. 48,
49) für Hans Jespersen Uglbjerg und Gattin und
von 1794-95 für Gregers Lund und Anna Elisabeth Alsing. Ersterer enthält eine ausführliche
Lebensbeschreibung des Pfarrers und ist mit einem Spaten und einer Sense dekoriert, um darauf hinzuweisen, dass der Pfarrer ‘bis zu seinem
23. Jahr Bauernarbeit’ verrichtete. Der jüngere
Epitaph ist signiert vom Bildschnitzer Zinders
Machholm, Lemvig und vom Maler und Bildschnitzer Knud Hansen Friis, der auch Küster in
Trans war. Darüber hinaus ist ein Grabstein von
um 1759 für Christen Jensen Bech und Gattin
bewahrt (Abb. 52).
Von verschwundenen Grabmalen muss eine
ausgeschnittene Männerfigur, 1768 genannt, hervorgehoben werden, von der erwähnt wird, dass
sie an der Südwand an zwei Eisenhaken zusammen mit vier großen und zwei kleinen Kerzenhaltern angebracht war. Dies war vermutlich ein
Grabmal (†Grabbaum) mit Rekvisiten, wie sie bei
einem standesgemäßen Begräbnis für ein adliges
Mitglied der Gemeinde üblich waren. Hier handelte es sich vermutlich um eine Person aus dem
Geschlecht der Krabbe vom Damsgård, welches
ein gemauertes Begräbnis im Chor innehatte. Bewahrt war auch früher ein †Grabrahmen von um
1669 für Gemeindepfarrer Niels Christen Resen.
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Fig. 1. Luftfotografi af kirken set fra nordvest. Foto Lis Helles Olesen 1997. – Luftaufnahme der Kirche aus Nordwesten.

dybe kirke
vandfuld herred.
Kirken (»dybek«) omtales o. 1350 i Ribe Oldemoder
med afgiften 4 skilling sølv, svarende til herredets middelansættelse.1
I lighed med et flertal af områdets kirker erhvervedes Dybe Kirke 1671 fra kronen af generalmajor
Henrik Ruse (Rüsensteen), og den indgik året efter
i det nyoprettede baroni Rysensteen.2 Kirken tilhørte
herefter hans efterkommere med slægtsnavnet Juel af
Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf. s. 813) indtil baroniets ophævelse 1797. Den sidste ejer, lensbaron Ove
Henrik Juel af Rysensteen, frasolgte 1798 hovedgårdene Rammegård og Herpinggård med tilhørende kirker, bl.a. Dybe, til Peter Severin Fønss til Løvenholm
og Ulrich Christian von Schmidten til Urup.3 De nye

ejere, der også besad kaldsretten, overdrog dog denne
til kronen 1802.4 Efter at Fønss var blevet eneejer,
solgte han i 1806 (med købekontrakt af 1801) kirken
til Karen Offersdatter i Vejlinggård, Jens Clemmensen
i Ærtbjerg og Poul Christian Simonsen i Bromsgård.5
Fra disse overgik tienden til sognemændene, der 1809
ejede kirken.6 Overgangen til selveje fandt sted 1. april
1926.7
Dybe har siden 1796 haft Ramme som anneks. Fra
1971 udgjorde sognet et pastorat sammen med Ramme, Fjaltring og Trans, men er siden 2008 indgået i et
storpastorat sammen med Lomborg, Rom, Vandborg,
Ferring, Ramme, Fjaltring og Trans, idet kirken betjenes sammen med de to førstnævnte og Ramme.
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Fig. 2. Kort over Dybe Sogn 1638 i indberetning til Ole Worm. RA. – Karte der Ge
meinde.

Kirken ligger omtrent midt i sognet på et svagt
kuperet terræn (fig. 1). Der er ingen landsby (jf. fig.
2-3), kun spredt gårdbebyggelse; dog er der i kirkens nærmeste omgivelser o. 1900 opført en skole
(syd), præstegård (øst) og elektricitetsværk (nordvest), hvis oprindelige funktioner nu er nedlagt,
og bygningerne afhændet til private; senest præ-

stegården 2009. Før opførelsen af disse bygninger
lå kirken helt ensomt (jf. fig. 5), ligesom den skærmende bevoksning af træer omkring kirkegården
er af nyere dato (jf. fig. 1). Langs kirkegårdens østside løber den gamle vej mod Ferring, mens den
nyere amtsvej mellem Lemvig og Bøvling passerer
gennem sognet et par hundrede meter østligere.

Dybe kirke

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
formentlig bevaret gamle grænser og hegnes af
stensatte jorddiger, der har gammel hævd og tidligst nævnes 1584,8 men løbende har måttet omsættes. Senest er det søndre dige vest for lågen
omsat fra grunden. Digerne, af hvilke det vestre
er helt overgroet med vedbend, flankeres af lægivende træer og buske, hovedsagelig el, røn, ahorn
mv.; i nord ved indgangen står en stor kastanje.
Der er fire indgange, to i nord, en i øst og en i
syd, alle lukket af nyere, hvidmalede tremmefløje
af træ. Af disse indgange er de murede fodgængerlåger i nordøst og i syd ældst, hovedindgangen i øst og en fodgængerlåge i nordvest er begge
nyere. Fodgængerlågernes murede portaler står
hvidkalkede; de er afdækkede med indadvendte
vingetegl og tilsyneladende opmuret af normalsten. Nordportalen hviler på meget store syldsten,
og den uregelmæssige, ud- og indvendigt falsede
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bue er formentlig ofte ommuret. Den kan stamme
fra 1592, da to murermestre opmurede den ‘nordre stette’.8 I syd (fig. 4) er buen kurvehanksbuet,
og kan være resultat af en af de reparationer, som
omtales i 1600’erne.9 I øst er lågerne ophængt i
murede piller, der står hvidtede og afdækket med
indadvendte vingetegl. I sin nuværende skikkelse
er der tale om en fornyelse fra o. 1940; endelig har
nordvestlågen stolper af træ.
†Indgange. Hovedindgangen i øst har haft flere
forgængere. Den ‘port og stette’, som man 1625
indkøbte 300 mursten til, har formentlig været
en muret portal med køreport og fodgængerlåge
af samme type som de bevarede i f.eks. Fabjerg
og Resen (s. 1090, 1134).8 Den er antagelig fjernet engang i 1800-tallets anden del, således som
det skete ved adskillige af egnens kirker, jf. f.eks.
Hygum (s. 1371). Den afløstes af murede piller, der stod med pyramideformede afslutninger

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af P. J. Bang, omtegnet 1867 af E. Schmidt. Tegnet 2000 af Anna Brinch
Thorsen. – Katasterkarte.
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indtil opførelsen af den nuværende. Ved murermesterens reparation 1634 af porten og alle tre
stetter blev der opsat †hjulkors i lågerne. Indgangene har formentlig desuden været forsynet
med †kirkeriste (nævnt 1597) for at holde kreaturer ude. Indretningerne må være gået i forfald i
1700’ernes slutning, når man 1791 kunne klage
over, at kirkegården manglede porte og låger, så
‘kreaturerne frit kan nedtræde de dødes grave’.10
Ved samme synsforretning blev det bemærket,
at kirkegårdens ‘betydelige græs’ af næstforrige
baron var overladt til degnen, selvom han ikke
ifølge loven ringede morgen og aften og endda
‘bor tæt ved kirken’ (jf. fig. 3).
Bygninger på kirkegården. Inden for det vestre dige vis-a-vis hovedindgangen er o. 1982 opført en
graverbygning, som nyindrettedes 2006 (Arkitektkontoret m.a.a., Bjerregrav). Den hvidkalkede,
teglhængte bygning, hvis længdeakse er orien-

teret nord-syd, rummer kontor, redskabsrum og
toiletter. I fortsættelse af bygningens nordgavl er
2009 udskilt et areal til diverse affald, indhegnet
mod kirkegården af rafter mellem cementstolper.
†Bygninger på og ved kirkegården. Et udhus, som
nævnes 1928,11 kan være den hvidkalkede bygning med halvtag, tækket af tagpap, som endnu
fandtes på kirkegården 1989.
En enkestiftelse, kaldet »Stokbro«, var oprettet
af legatstifteren, Gjertrud Kjær og hendes mand,
provst Christian Arnth Brasch o. 1760 (jf. legattavle s. 1569) til kaldets eller herredets præsteenker. Ifølge provstens indberetning til biskop
Bloch var enkehuset opbygget på præstegårdens grund, straks ved kirken som et sidestykke
(»ækvivalent«) til præstegården (jf. også s. 1567).
Ifølge matrikelkortet 1817 (jf. fig. 3) lå »Stokbro« dog nordvest for kirken i nogen afstand fra
denne.

Fig. 4. Kirkegårdens søndre låge (s. 1535). Foto Hugo Johannsen 2011. – Südliches Tor des Friedhofes.
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Fig. 5. Kirken og kirkegården, set fra syd. I baggrunden mod nordvest Højtoft Mølle. Tegning, signeret af Ferd.
Richardt og dateret 14. juli 1867. – Kirche und Friedhof aus Süden. Im Hintergrund gegen Nordwesten Mühle Højtoft.

bygning
Kirken, som har afløst en †trækirke fra o. 1100 på samme sted, er en romansk granitkvaderbygning, bestående af kor og skib. I senmiddelalderen er tilføjet et tårn
ved skibets vestside samt et våbenhus foran den søndre
dør. Koret er ifølge indskrift ombygget med hvælv
1517 på initiativ af præsten Mads Krabbe (se kalkmalerier, s. 1547). Orienteringen afviger mod nord.

†Trækirke, o. 1100. Tre forhold antyder umiddelbart, at stenkirkens kor en tid har stået som en
selvstændig bygningsdel, bygget i tilknytning til
en forsvunden træbygning. Således ses på vestsiden af taggavlen mellem kor og skib (jf. fig. 19), at
den inderste del er bygget af mindre sten end den
ydre, og at den har skrå taglinjer svarende til korets tag. Endvidere viser forskellen mellem skiftehøjden i kor og skib, at sidstnævnte er føjet til
korets mure, hvorefter man har forhøjet taggavlen mellem kor og skib. Hertil kommer endelig,
at terrænet under koret – kirkens allerhelligste

– falder svagt mod øst. Denne placering forklares
bedst ved, at der allerede stod en bygning på det
højeste sted, og at det nye kor i første omgang
byggedes op til østgavlen af denne forgænger.
Lignende forhold kendes fra en række andre romanske kirker, jf. f.eks. Vandborg (s. 1454) hvor
de også er tolket som vidnesbyrd om eksistensen
af en ældre trækirke på samme sted.12
Et særligt håndgribeligt bevis herpå fremkom
i 1936, da man i forbindelse med kirkens restaurering udtog en vinduesramme af egetræ fra et
af skibets oprindelige vinduer, det vestligste på
nordsiden. Ved en dendrokronologisk undersøgelse har træets fældningstidspunkt kunnet bestemmes til o. 1080-1100.13 – *Vinduesrammen
(fig. 14), der overdroges til Nationalmuseet (inv.
nr. D12840), er forsynet med noter i sidekanterne, som det kendes fra samlingen af de lodrette
planker i stavbygninger.14 Den nedre afslutning
er bortrådnet, og rammen måler nu 115×40 cm
samt er 7 cm tyk. Den rundbuede vindueslys-
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Fig. 6.Tværsnit 1:150 i skibet set mod øst. Målt af Poul
Hansen og Ib Lydholm 1975; tegnet af Vilhelmsen,
Marxen og Bech-Jensen 1989; redigeret af Mogens
Vedsø 2012. – Schnitt durch Schiff gegen Osten.

ning, som har fals til fastholdelse af vinduesglasset,
er 18 cm bred. Det er uvist, om den forsvundne
trækirke var den første på stedet; ej heller lader
det sig sikkert afgøre, hvor længe denne fungerede, indtil den blev nedbrudt, og vinduesrammen
genanvendtes i dens stensatte efterfølger. Date-

ringen af trækirkens vinduesramme ligger i slutningen af det halve århundrede, 1050-1100, som
dækkes af de få fragmenter af bygningsdetaljer fra
trækirker, der hidtil er fremdraget og dendrokronologisk dateret.15
Stenkirken hviler på en to skifter høj skrå
kantsokkel (jf. fig. 61) med rille, således som det
også kendes fra Hygum (s. 1246, fig. 13 og 14,
1373). Facaderne er iklædt granitkvadre, hvis
højder aftager fra sokkel til murkrone, hvor de
når i alt 11 skifter. Bagmurene er af pudsede og
hvidtede marksten undtagen i koret og den østligste del af skibet, som også er kvaderklædt mod
det indre, jf. Rom (s. 772).
Døre og vinduer. Af skibets to døre er den søndre
fortsat i brug, mens den nordre er blændet. Dørene, som sidder relativt langt mod øst, har i lighed
med flertallet af dørene på egnens kvaderstenskirker vandret monolit overligger, såvel mod det
ydre som den indvendige anslagsniche, hvis hjørner er kvadersatte. Mod nord (fig. 10) fortsættes
soklens to skifter under den rektangulære åbning,
jf. eksempelvis Engbjerg (s.1340), mens disse led
er fjernet mod syd.
Koret har haft tre vinduer svarende til normen,
og af disse er det nordre genåbnet, mens det østre
nu atter er blændet i lysningen efter i en periode
(1921-37) at have stået åbent; det tredje vindue

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975, suppleret af Hugo Johannsen 2011
og tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.
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Fig. 8. Længdesnit mod syd 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975, tegnet af Thomas
Bertelsen 2004. – Längsschnitt gegen Süden.

mod syd er en rekonstruktion fra 1921. Østvinduets overligger er i tre dele, mens sålbænkstenen
er i to (jf. fig. 11). Det måler i ydre flugt 120×80
cm mod 133×94 ved den indre. Det nordre vindue (fig. 12), som sidder lidt lavere, er også mindre og måler 119×66 cm i ydre murflugt mod
154×72 cm indvendig. Sålbænken spænder over
to kvadre, mens overliggeren er udhugget i en
enkelt.
Skibets langsider har oprindelig haft to vinduer
øst for dørene. Af disse er nordsidens genåbnede,
mens det østre af sydsidens er blændet og borttaget for den østre vanges vedkommende. Skibets
vinduer er mærkbart smallere, hvilket kan hænge
sammen med genbenyttelsen af vinduesrammer
fra den tømrede forgænger (se ovf.). De sidder
også lavere end korets (jf. fig. 60c),16 men svarer
teknisk set til dettes nordre vindue; i ydre murflugt måler det østre vindue (fig. 13) 114×52 cm,
det vestre 122×50 cm, i lysningen 83×26 cm;
den indre åbning med stærkt smigede vanger er
en nyere rekonstruktion.
Indre. Som nævnt er korets vægge samt den
østligste del af skibet kvaderklædt. Den oprindelige korbue, som i pagt med den romanske tradition spænder over en tredjedel af triumfvæggen,

står nu afrenset med skråkantede sokler, som er
videreført mod kor og skib. Også kragbåndene er
skråkantede (s. 1246, fig. 3).
Taggavle. Korets østre gavl er ommuret med
normalsten i krydsskifte o. 1875 og står udvendig hvidkalket. Gavlen mellem kor og skib (fig.
19) er derimod bevaret, jf. ovf. En smal rundbuet
åbning, 134×43 cm, kan være oprindelig, men er
i hvert fald ommuret med munkesten på vestsiden.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Tårnet
hører ligesom en række andre tårne på egnen,
f.eks. Lomborg, Fabjerg, Vandborg og Trans (s.
732, 1098, 1458), til en gruppe senmiddelalderlige tilbygninger, som har hentet inspiration i
Holstebro og formentlig skal henføres til slutningen af 1400-tallet (s. 204). Det har oprindelig
fremtrådt mere markant i det ydre med glugger
til to mellemstokværk og pinakelprydede taggavle – detaljer, som er sløjfet ved tilmuring og
nedskæring, nødvendiggjort af det barske klima,
jf. skalmuringer af syd- og vestsiden. Murværket
hviler på en fremspringende syld af store kampesten og er opført af munkesten i uregelmæssigt munkeskifte. Udvendig, indtil fire skifter
over sylden, er murene beklædt med udflyttede
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Fig. 9.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2010. – Äußeres aus Südosten.

granitkvadre (fig. 59), inklusive den skråkantede
sokkel (vestsiden). Skibets oprindelige vestgavl
er således i hovedsagen fjernet i forbindelse med
tårnets opførelse.
Tårnrummet forbindes med skibet af en spidsbuet arkade med spinkle kragbånd af fremspringende teglskifte. Rummet dækkes af et hvælv,
hvilende på forlæg; i vestkappen ses et klokke
rebshul. Det fladbuede vestvindue med smigede
vanger lukkes mod det ydre af et nyere rundbuet
støbejernsvindue i falset indfatning. Opgangen til
de øvre stokværk sker ad en trætrappe langs sydvæggen, som giver adgang til en lem i østenden
af den søndre hvælvkappe. Det nedre mellemstokværk har i vest en glug (fig. 17) med fladbuet
rulskiftestik og smigede vanger mod en lille firkantet træramme. I den nordre væg ses to bomFig. 10. Skibets blændede norddør (s. 1538). Foto Hugo Johannsen 2010. – Die verblendete Nordtür des Schiffes.
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Fig. 11-12. 11. Oprindeligt vindue i korets gavl (s. 1539). 12. Oprindeligt vindue på korets nordside (s. 1539). Foto Hugo Johannsen 2010. – 11. Ursprüngliches Fenster im Giebel des Chores. 12. Ursprüngliches Fenster an der Nordseite des Chores.

huller og i syd to fem-seks skifter høje sprækker,
som nu er blændede i det ydre.
I det øvre mellemstokværk har begge flankemure ligeledes en blændet glug, der nu står som
en dyb niche med stik af fladbuet rulskifte. Gluggerne flankeres af smalle slidser, jf. Vandborg (s.
1458). I øst er en fladbuet dør, som giver adgang
til skibets lavereliggende loftsrum via tre trin.
Loftets fladbuede rulskiftestik falder tilsvarende,
og det vestligste danner en fals mod klokkestokværket, hvori dørfløjen er ophængt (fig. 18).
Klokkestokværket åbner sig mod alle verdenshjørner med store spidsbuede glamhuller, hvis
stik er falsede. De er opmuret (fire skifter) forneden og lukkes af nyere, rundbuede træjalousier.
Foden af de nord-sydvendte taggavle markeres
i lighed med murkronerne på de to andre sider
af et savskifte, jf. eksempelvis Fabjerg (s.1098).
Taggavlene følger det velkendte mønster med

Danmarks Kirker, Ringkøbing

seks højblændinger (fig. 16), af hvilke de yderste
adskilles af halvstens brede stave, de midterste af
helstens. Blændingernes afdækning er forsvundet
med nedskæring af kammene, men det er tydeligt, at de to midterste, som åbner sig med små
fladbuede glugger, har været samlet under et fælles stik, jf. †sydkapellet i Holstebro og Lomborg
(s. 194, 732 med fig. 12).
Våbenhuset (fig. 15) er formentlig tilføjet i samme tidsperiode som tårnet. Murene er af munkesten, suppleret med en del granitkvadre. Gavlen
prydes af en stor rundbuet blænding – et motiv,
som kendes fra en lang række vestjyske våbenhuse, f.eks. Nørre Nissum, Bøvling (s. 644, 826) og
Hjerm (Hjerm Hrd.). De fladbuede småvinduer
i flankemurene er af nyere dato, og den oprindelige fladbuede indgangsdør blev 1937 erstattet af
en bredere rundbuet åbning med indvendig fals
til fløjens anslag.

98

1542

Vandfuld herred

Fig. 13-14. 13. Oprindeligt vindue, østligst på skibets nordside (s. 1539). Foto Hugo Johannsen 2010. 14. *Vinduesramme fra †trækirke, dateret o. 1100 og genanvendt i stenkirkens vestligste vindue på skibets nordside (s. 1537).
Foto Nationalmuseet, suppleret med opmåling af tværsnit. – 13. Ursprüngliches Fenster, östlich an der Nordseite des
Schiffes. 14.*Fensterrahmen von †Holzkirche, datiert um 1100 und in der Steinkirche wiederverwendet am westlichen Fenster
an der Nordseite des Schiffes.

1517 er koret ifølge indskrift (jf. kalkmalerier
s. 1547) blevet overdækket af et hvælv. Det hviler
på hjørnepiller med aftrappede sokler og helstens
brede, spidse skjoldbuer; der er brede overribber
på fladen.
Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelser.
De bevarede regnskaber fra 1584 til midten af
1600-tallet giver foruden en række vigtige oplysninger om reparationer på bygningen og nyanskaffelser af inventar tillige et interessant billede
af de lokale håndværkeres færden.8 1621 betalte
kirken således vognleje for blymestrene og deres redskaber, som kørtes til Fjaltring, sydligere

i herredet. 1625 fragtedes to murermestre, som
havde arbejdet på stetterne, videre til Vandborg
Kirke. Året efter hentede man to murermestre
i Hygum, som skulle reparere tårnets sydside fra
øverst til nederst, og efter endt arbejde fragtedes
de til Lomborg. 1635 var turen kommet til tårnets vestre side, som blev repareret af en murermester og hans hjælper, der efterfølgende kørtes
til Ferring.
Hen imod slutningen af 1700-tallet lyder her
som ved flertallet af egnens kirker klagesange
over kirkens dårlige forfatning. I 1791 nævnes, at
kirken var repareret for syv år siden, dvs. 1784.10
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Der var dog fortsat betydelige mangler. Således
savnede både våbenhuset og tårnet loft, og gulvet var en del steder nedsunket og ujævnt – et
forhold, der stadig 1803-04 ikke var udbedret.17
1795 havde tårnet behov for udspækning, dvs.
skalmuring på søndre og vestre side, ligesom stigen til dets øvre stokværk var ubrugelig. Ved en
istandsættelse o. 1875 blev korets taggavl fornyet
og ommuret med normalsten i krydsskifte.11 Den
nye taggavl afsluttedes med en kam, afdækket af
vingetegl, hvor tagfladerne tidligere var lukket
med vindskeder ved gavlen.18 Det er muligt, at
indsættelsen af de rundbuede støbejernsvinduer
(se ndf.) er sket ved samme tid.
En restaurering 1921 er kun sparsomt oplyst,
men det fremgår, at korets oprindelige vinduer
mod øst og nord genåbnedes ved denne lejlighed, foruden at man indsatte et nyt tilsvarende
på sydsiden (jf. †glasmalerier).19 En hovedrestau
rering 1937 (arkitekt Hother Paludan) omfattede
åbning af oprindelige vinduer i skibets nordside,
fjernelse af korets glasmalerier, øgning af norddørens anslagsniche og installering af et nyt varmeanlæg. En restaurering o. 1975 efter forslag ved arFig. 16. Tårnets nordre glamhul og blændingsgavl (s.
1541). Foto Hugo Johannsen 2010. – Nördliches Schal
loch und Verblendungsgiebel.

Fig. 15.Våbenhusets gavl (s. 1541). Foto Hugo Johannsen 2010. – Giebel der Vorhalle.

kitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted,
betød omsætning af kvaderstensmurene, reparation af teglstensfacaderne, indvendig kalkning
mv. og omstøbning af blytagene. Installeringen af
det nuværende varmeanlæg o. 1990 lededes af arkitekterne Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen,
Århus.
Gulve. Korets østlige del er et hævet alterpodium, som dækkes af et grønbrunt tæppe. I
den vestlige del er der et gulv af små kvadratiske kunstfliser, vekselvis sorte og grå, stemplet
med versaler: »V. Kornerup Bang Silkeborg. Patent«. De er formentlig lagt o. 1900, jf. Resen (s.
1144).20 I stolene er der røde normalsten lagt på
fladen i kvadratmønster. Tilsvarende ses i tårnrummet, som er hævet et trin. Også våbenhuset
har et gulv af røde normalsten lagt i sildebensmønster på fladen og med fuge.

98*

1544

Vandfuld herred

Fig. 17.Vindue i vestvæggen af tårnets nedre mellemstokværk (s. 1540). Foto Hugo Johannsen 2010. – Fen
ster in der Westwand des niedrigen Zwischenstockwerkes des
Turmes.

fornyelsen af gulvene 1649 omtales døren i ental
(se ovf.).8
Vinduer. Som ovf. beskrevet står nordsidens små,
oprindelige vinduer genåbnede. Den væsentligste
belysning af rummet sker derfor fra sydsidens vinduer, af hvilke korets er en nyromansk rekonstruktion, indsat ved restaureringen 1921, mens skibets
tre vinduer, som har rundbuet, muret indfatning i
det ydre og fladbuet mod det indre, er en fornyelse fra o. 1882.11 De afsprossede trærammer har
o. 2000 afløst de oprindelige støbejernsrammer
(jf. fig. 20). – †Vinduer. 1599 fik murermesteren
løn og kost i 16 dage for at mure to nye vinduer, og samtidig modtog glarmesteren løn i fire
dage for at indsætte vinduer og ‘stangen’ (vindjern); endvidere betaltes for stål til vindjernene
og en pligtskarl for syv dages arbejde i smedjen.8
Endnu 1867 stod kirkens sydside med fladbuede
trærammer i murede indfatninger (jf. fig. 5); et

†Gulve. 1588 blev gulvet belagt med 100 ‘hallandssten’. Arbejdet udførtes af to karle i syv
dage; endvidere erhvervedes 40 læs sten i Borbjerg.8 1649 hentedes fire læs kampesten ‘nede
ved havet’, ligesom der indkøbtes 600 mursten
på Gudumkloster. Murermesteren lagde derefter
stenene i gulvet fra alteret og ned til kirkedøren og ‘nede ved skamlerne, både oven og neden
for kirkedøren’. 1796 manglede man gulv i stolene, og 1803-04 var der behov for omlægning af
gulvet overalt.17 1841 konstateredes, at gulvet fra
indgangen til kirkens vestende havde lergulv, der
nu ønskedes forsynet med mursten.21 Ved kirkens
beskrivelse 1862 havde den murstensgulve.11 Efter fjernelse af præste- og degnestolene i koret
1876 (s. 1567) lagde man bræddegulv i stedet,
og 1884 ydermere fra alterskranken til gangen (i
skibet) et bræddegulv, som 1893 ønskedes malet
lysegråt. Ved en påtænkt fornyelse 1911 siges det
at have betonunderlag.
Døre. Den oprindelige syddør er bevaret i brug,
om end udvidet i højden ved fjernelse af soklen. Også våbenhusdøren er ændret ved kirkens
restaurering 1937, da den fladbuede åbning forstørredes og fik rundbuet form. – †Døre. Det er
uvist, hvor længe norddøren var i brug. 1601 indkøbtes en lås til den ‘nordre kirkedør’, men ved

Fig. 18. Dør i østvæggen af tårnets øvre mellemstokværk (s. 1541). Foto Hugo Johannsen 2010. – Tür in
der Ostwand des oberen Zwischenstockwerkes des Turmes.
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Fig. 19. Skibets loft set mod østre taggavl, bygget i to etaper (s. 1539). Foto Robert Smalley 1989. – Dachboden des
Schiffes gegen den östlichen Giebel gesehen, in zwei Etappen gebaut.

tilsvarende vindue på skibets nordside var 1852
blevet fornyet i overensstemmelse med sydsidens,21
men blev lukket o. 1882. De fladbuede vinduesrammer, som kendes tilsvarende fra adskillige
kirker på egnen (jf. s. 1269, 1342), kan være indsat ved en restaurering o. 1800, men var muligvis
endnu ældre.
Tagværker. Kor og skib har bevaret store dele af
de middelalderlige tagværker af egetømmer, om
end en række led er fornyet med fyr. Våbenhusets og tårnets tagværker er nyere og af fyr. Korets
tagværk er på otte fag med to lag hanebånd og
lodrette spærstivere. Hanebåndene er fornyede,
mens hovedparten af de øvrige led er bevarede.
Samlingerne er fornaglet med træ, og der er en
nummerering fra vest mod øst, bestående af streger (nord) og firkantede stik (syd). Over skibet er
bevaret et 16 fags tagværk med et lag hanebånd,
udskiftet med fyr. Også det vestligste fag er fornyet, mens resten er intakt.

Dendrokronologiske undersøgelser. 2010 er der ud
taget boreprøver fra spærene samt en enkelt afsavet skive fra en bjælke, der muligvis har båret
et pulpitur. Samtlige prøver skønnedes at hidrøre
fra træ, fældet i tidsrummet o. 1395-1400.13 2011
er en genanvendt vinduesramme fra en †stavkirke ligeledes undersøgt og dendrokronologisk
dateret (se s. 1537).
Tagbeklædning. Skib og tårn står tækket med
blyklædte tage, mens kor og våbenhus er hængt
med vingetegl. Korets stammer fra en fornyelse i
1780’erne, da man lagde tegl, hvor det gamle bly
ikke kunne række længere.10 Våbenhusets, som
afsluttes med en vindskede, kronet af brandstang,
kan være fra samme tidsum.22 Kirkens blytage er
senest omstøbte 1995. †Tagbeklædning. Kirken har
oprindelig stået med blyklædte tage overalt. Således reparerede blymesteren kirke og våbenhus
1614, og 1621 fik to blymestre betaling for nyt
bly på våbenhuset.8
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Farveholdning. Kor og skib samt sokkelkvadrene
i tårnet står afrensede i blank mur, mens våbenhuset, tårnets øvre dele samt korets og skibets
taggavle er hvidkalkede. De murede partier omkring skibets sekundære vinduer dækkes af grålig
puds, mens våbenhusets vindskede er tjæret sort.
Indvendig står væggene hvidkalkede bortset fra
den kvadersatte korbue, som afrensedes 1872.11
Skibets bjælkeloft er malet grønt med rødt på
undersiden af bjælkerne, mens det i våbenhuset
er gråmalet. – †Farveholdning. 1795 trængte kirken til indvendig kalkning.17 1882 ønskedes al
hvidtning fjernet fra granitmuren og murstensindfatningerne omkring vinduerne.11 1889 skulle skibets loft males med en lys, klar perlefarve.
Opvarmning og elektricitet. Kirken har siden 1990
el-varme med radiatorer i kor, tårnrum og vå-

benhus, mens der i skibet er varmerør under
bænkene.
†Opvarmning. I henhold til loven om opvarmning af kirker opsattes 1896 i skibets nordvestre
hjørne en kakkelovn, som havde aftræk via en
samtidig opmuret skorsten i tårnets nordøstre
hjørne.11 Ved restaureringen 1937 blev kakkelovnen, der 1920 og atter 1927 havde måttet repareres, afløst af et dampanlæg med radiatorer,
som betjentes fra en varmekælder ved tårnets
nordside. 1965 ændredes dampanlægget til oliefyring, som blev fjernet og varmegruben opfyldt
i forbindelse med installering af det nuværende
system.
Et bredt fortov af piksten omgiver kirkens mure
undtagen på tårnets vestside. 1895 ønskedes †fortovet omlagt, helst med beton.11

Fig. 20.Ydre set fra sydøst. Foto o. 1900. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 21. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets østkappe (s. 1550). Foto Egmont Lind 1940. – Wandmalereien
1517 - um 1570 in der Ostkappe des Chorgewölbes.

kalkmalerier
Indledning. Koret og tårnrummet rummer senog eftermiddelalderlige kalkmalerier, udført hhv.
1517-o. 1570 og i 1500-tallets første årtier.
Væsentligst er malerierne i koret, der udfylder hvælvets fire kapper. Disse, som er udført i
en række faser oven på hinanden, udmærker sig
ikke mindst ved at indeholde indskrifter, der anfører selve korhvælvets – og dermed antagelig
de ældste maleriers – tilblivelsesår (1517) samt
iværksætterens identitet (sognepræst i Dybe, hr.
Mads Krabbe); endvidere ses malerens navn (Esger Andersen) samt initialer for endnu en person
(»R.M«), muligvis identisk med mesteren for en
efterfølgende opmaling. Bemærkelsesværdig er
desuden den kendsgerning, at udsmykningen aldrig – eller tilsyneladende kun delvist – har været
overkalket efter reformationen. Således registre-

redes giverindskriften i korhvælvets nordkappe
allerede 1638.23 Også i de følgende århundreder
blev specielt denne indskrift, der i sig selv udgjorde et vigtigt bidrag til kirkens tidlige præstehistorie, særligt fremhævet (jf. fig. 63).24 Derimod synes
selve den figurative og dekorative udsmykning,
der endnu 1856 karakteriseredes som værende
»mulig (…) mere af antiqvarisk end af kunstnerisk Værdi«,25 først nærmere omtalt ved århundredets slutning (Løffler 1880, Uldall 1890).26
Et gennemgående tema, som allerede påpegedes 1856 og siden, helt frem til i dag, har været et
presserende problem, er kalkmaleriernes dårlige
bevaringstilstand, forårsaget ikke mindst af vandog saltskader samt af det stadig foranderlige rumklima i forbindelse med den skiftende opvarmning (jf. også s. 1546). Navnlig i det seneste årti
har der dog udfoldet sig intensive bestræbelser for
at konservere den værdifulde korudmaling, hvis
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Fig. 22. Detalje af kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets østkappe (s. 1550). Foto Egmont Lind 1940. – Detail
von Wandmalereien 1517 - um 1570 in der Ostkappe des Chorgewölbes.

forskelligartede nedbrydningstilstand fordeler sig
i to vandrette zoner med højest forvitringsgrad i
den øvre del. I særlig grad har nordkappen været
udsat for ødelæggelser.27
Kalkmaleriernes mangelfulde tilstand fremgik
allerede 1862 af Synsprotokollen, der karakteriserede malerierne som både utydelige og uskønne,11
ligesom bl.a. Uldall 1890 og senere konservator
Johs. Malling 1916 samstemmende fremhævede
maleriernes forfald. Disse fremtrådte som »meget
mørke og utydelige paa Grund af Røg og Fugt
og (…) navnlig i Kanten af Kapperne, ned mod
Skjoldbuerne, helt grønne af Mug og Skimmel«.28
Bortset fra ældre istandsættelser af indskriften,
delvise overmalinger af enkelte partier (jf. ndf.)
og isolerede afrensninger (bl.a. 192229) synes en
egentlig restaurering (og næppe en ‘genrestaurering’ som anført af Egmont Lind 193830) af hele
dekorationen dog først gennemført 1940 ved
Harald Borre.31 Ved denne lejlighed afdækkedes
i østkappens nordre svikkel under »noget blaat

Himmelmaleri fra 1800 Tallet« en latinsk indskrift,
der suppleredes med en tilsvarende med det ovennævnte malernavn i kappens søndre svikkel.32
1961-63 blev udsmykningen, der atter fremstod
snavset, nysynet og partielt prøveafrenset ved Egmont Lind. Få år senere, 1968, var forvitringen af
malerierne efter installeringen af et oliefyr imidlertid accelereret i et sådan grad, at en akut restaurering, til dels med en rekonstruktion af allerede
ødelagte dele (bl.a. bygningsindskriften) gennemførtes ved Olaf Hellvik.Ved denne lejlighed påvistes i østkappen dele af en ældre Korsfæstelsesscene under den nuværende. Samtidig imprægneredes malerierne med kasein.33 I forbindelse med en
fornyet ændring af kirkens varmesystem1989-90
foretoges atter en besigtigelse og en fotografisk
registrering af det tiltagende forfald, herunder en
rensning og berapning med kalk af nordkappens
overside. Ved samme lejlighed fremdroges malerifragmenter fra 1500-tallets første årtier i tårnrummets nordøsthjørne.34 Da skaderne imidlertid
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Fig. 23. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets østre halvdel (s. 1550). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wandma
lereien 1517 - um 1570 in der Osthälfte des Chorgewölbes.

fortsat tiltog, fjernedes hvælvingens pudslag, ligesom der gennemførtes undersøgelser af rumklima
og saltindhold i puds og mørtel. I forbindelse med
en registrering 2000 af de mest medtagne malerier i nordkappen skønnedes det dog »umuligt at
konservere og istandsætte« denne del, og udsmykningen blev efterfølgende kalkeret af med henblik på en rekonstruktion.35 2002 nyundersøgtes
bemalingen i forbindelse med etableringen af en
restaureringsplan (Bøllingtoft 2002). 2003 opsattes en permanent klimaskærm af glas mellem kor
og skib for at optimere og stabilisere korrummets
luftfugtighed og temperatur. 2003-04 gennemfør-

tes omsider en større restaurering (jf. Thillemann
2006) i to faser, omfattende en overfladerensning,
fastlæggelse af puds- og malelag, reparationer af
puds og baggrund samt en rekonstruktion og retouchering af de enkelte kappers udsmykning. I
særlig grad gjaldt det første nordkappen, der rekonstrueredes ud fra de tidligere kalker og ældre
fotografier, mens østkappens malerier retoucheredes, dog ud fra et princip om på én og samme tid
at kunne anskueliggøre dekorationens forskellige
malefaser.36 En afsluttende fotografisk registrering
af tilstanden efter restaureringen gennemførtes
2005 (ved Roberto Fortuna).
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1) (Fig. 21-26, 63), 1517-o. 1570. Korhvælvets
omfattende figurudsmykning, der for dele af østkappens bemaling er signeret af Esger Andersen
(også betegnet ‘Lemvigmesteren’),37 hidrører fra
forskellige faser, der til dels dækker hinanden.
Malerierne ses på ribber, gjord- og skjoldbuer
samt på de fire kapper. Et begyndelsestidspunkt,
1517, tager udgangspunkt i en bygningsindskrift
i nordkappen (jf. ndf.), mens en relativ datering
af de enkelte faser – med forbehold – i øvrigt må
fastlægges ud fra maleriernes stil og nuværende
tilstand. Det må dog tages i betragtning, at den
aktuelle bemaling i et vist omfang repræsenterer
en bearbejdning (og tolkning) af den oprindelige
udsmykning, til dels med en rekonstruktion eller
opmaling af flere partier. I det følgende beskrives
hvælvudsmykningen efter en relativ kronologi
(her betegnet A-E), som i nogen grad afviger fra
de seneste detaljerede konservatorindberetninger
(2002, 2006), navnlig hvad angår dateringen af
nordkappens indskrift. Det skal dog understreges, at de enkelte faser meget vel kan være fulgt
umiddelbart efter hinanden og ikke nødvendigvis have været adskilt af større tidsintervaller (se
også datering og stil).
	A) Dekorativ bemaling af ribberne og de tilgrænsende flader. Sparremønstrede dekorationer,
henholdsvis i rødt og sort, idet diagonalribberne
fra nordøst til sydvest står i rødt, mens den krydsende fra sydøst til nordøst er sort. I de tilgrænsende flader på kapperne indrammes ribberne af
krydsende buefriser i rødt og sort, afsluttet med
småkors eller prikblomster. Desuden ses enkelte
stængler med omvendte hjerteforme eller stiplede grene; i ribbekrydset er en seksoddet stjerne.
Bemalingen, der overlappes af østkappens indskriftfelter (fase B) samt af ribbekrydsets store roset og det kraftige rankeslyng (fase D), svarer nøje
til dekorative murermesterudmalinger fra tiden o.
1500 på hvælv i Lemvigområdet (betegnet ‘Lemviggruppen’), jf. bl.a. Nørlem,Tørring, Harboøre,
Hygum og Ferring (s. 609, 680, 1271, 1382 og
1498).38
B) (Fig. 21-23), Korsfæstelsesfremstilling (nr. 1) i
østkappen med to tilhørende indskriftfelter, henholdsvis i kappens nordre og søndre flig. Hele
dekorationen er for en stor dels vedkommende

indridset i kalken. Af figurscenen, der dækkes af
rankeudsmykning og et yngre korsfæstelsesbillede (nr. 2, jf. s. 1552), skimtes de øvre partier
af et kraftigt gult kors med tilhørende indskrifttavle med »INR(I)« i sorte minuskler (nu næppe
synlig). På korset, der er placeret lidt til højre
for midtaksen, hænger Kristi afsjælede legeme,
hvoraf enkelte detaljer anes (glorie, de blodige
arme og hænder, underkroppen med gråt lændeklæde og benene). Til venstre for korset ses en
monumental Mariafigur, vist en face med hænderne samlet i bøn; hun har hvidt hovedlin og
er iklædt en voluminøs grålig kappe med sort
skyggetegning over en rød kjortel. Til højre stod
en tilsvarende figur, formentlig Johannes Evangelisten, hvoraf fragmenter af en kappeflig anedes 2003-04. Nederst er angivet det kuperede
terræn med spredt vegetation.
I østkappens nedre flige er to latinske indskrifter, angivet med sorte gotiske minuskler på linjerede felter (fig. 21, 23). Indskrifterne knytter sig
dels til billedet af den lidende Frelser (tv.), dels
rummer de en personlig forbøn for maleren, Esger Andersens sjæl (th.). Et tilhørende årstal ved
sidstnævnte er senere overmalet eller pudset over.
Til venstre læses i fem linjer: »O vos o(m)nes qvi/
transitis p(er) viam/ a(t)tendite et videte/ si est
semilis/ c(!)icut dolor meus (O, alle I, som vandrer forbi på vejen, giv agt og se, om der findes en
smerte, som den, der er tilføjet mig)«, jf. Klages.
1, 12. Ytringen fra profeten Jeremias’ klagesange
knyttedes ofte i senmiddelalderen til beskrivelser
eller rituelle iscenesættelser af Kristi passionshistorie, såvel i billede og skrift som i ord og musik,
ikke mindst i forbindelse med påskeliturgien.39 I
østkappens højre side står i fire linjer (den femte
mangler som nævnt ovf.): »fuit hic/pictur esgero/andree orate/p(ro) eo Anno d(omi)ni (her var
maleren Esger Andersen bed for ham. I det Herrens år)«. Kunstnersignaturen refererer antagelig
til den beskrevne korsfæstelsesfremstilling, mens
det manglende årstal må hentyde til et tidspunkt
samtidig med bygningsindskriftens tidsangivelse
for hvælvets opmuring (1517) eller vel umiddelbart efter.
C) (Fig. 24, 63), bygningsindskrift i nordkappen.
I kappens nedre del, på et skriftbånd, der er oprul-
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Fig. 24. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets nordkappe (s. 1550 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wandma
lereien 1517 - um 1570 in der Nordkappe des Chorgewölbes.

let i højre side, læses en dansk minuskelindskrift
i to linjer, indrammet af dobbelte konturstreger.
Skrifttyperne er spinklere og mere velformede
end de førnævnte, ligesom der også er variationer
i anvendelse af skilletegn, som kun ses her, og i
selve angivelsen f.eks. af ‘år’ (»Anno« over for her:
»an(n)o«). Som nævnt ovf. er indskriften opmalet
flere gange og senest rekonstrueret ud fra ældre
spor. Her gengives den nuværende udformning,
idet afvigelser fra ældre transskriptioner, vigtigst
i præsteindberetningerne 1638 og 1765 samt hos
Abildgaard og i Danske Atlas, er omtalt ndf.: »her
maris krab sogen presth i diberk/ lod mor the
hveling an(n)o d(omi)ni mdxvii«.40 Især ses variationer i gengivelsen af person- og stednavnet
med tilhørende normaliseringer (maris/matz/

mans/Mourids/Mads/Mogens; krab/Krabbe; dibeck/Dybbech/Dibek/dybeck); afvigende læsninger gælder også sætningens verbum, der i de
ældste afskrifter læstes som ‘mure’ men senere
tolkedes som ‘male’. Initiativtageren til korhvælvets opmuring, kirkens sognepræst i tidsrummet
-1517-37, dvs. i årene umiddelbart frem til (og
efter) reformationen, betegnedes 1765 på kirkens
†præstetavle (s. 1569) som Mads Krab(b)e. I betragtning af indskriftens mere veludførte form
kunne denne principielt være yngre end østkappens tekster og dermed referere tilbage til tidspunktet for opmuringen; en datering præcis til
det angivne årstal 1517, som antaget bl.a. af Bøllingtoft 2002 og Thillemann 2006, forekommer
derfor ikke tvingende nødvendig.
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Fig. 25. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets vestkappe (s. 1552). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Wandmale
reien 1517 - um 1570 in der Westkappe des Chorgewölbes.

D) (Fig. 23-26), fyldigt og varieret rankeslyng
i lys og mørk rødokker samt grønt, alt med sorte
konturstreger, udfylder nord-, syd- og vestkappen
samt større partier af østkappen. Rankerne har fligede, til dels oprullede blade, hvorfra udgår frugter (vindrueklaser, granatæbler og valmuelignende
kapsler) og blomster. Enkelte af disse er udformet
som åbne blomsterbægre, hvorfra nøgne figurer
dukker op, bevæbnet med bue og pil, fløjte eller
en gren. I det fantasifulde univers ses også fabelvæsener eller -dyr, f.eks. to dyr, der snor halsene
om hinanden, en mand med fladpuldet hat, kraftig overkrop og langskaftede støvler eller en figur

med hovedet sat umiddelbart på underkroppen.
En bemærkelsesværdig detalje er initialerne, angivet med sorte renæssancekapitæler i sydkappen:
»R M«, måske en henvisning til maleren af denne del af udsmykningen. Gjord- og skjoldbuer i
samtlige kapper har endelig en dekorativ bort med
spidstakker, indrammet af bølgelinjer, måske ligeledes malet i denne fase. Det samme kunne gælde
den fyldige blomsterroset i hvælvkrydset, som ikke kendes i ‘Lemviggruppens’ arbejder (jf. ovf.).
E) (Fig. 23), Korsfæstelsesfremstilling (nr. 2), malet
i østkappen oven på nr. 1. Selve korset, der savner
den gængse skrifttavle, er mere centralt place
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Fig. 26. Kalkmalerier 1517-o. 1570 i korhvælvets sydkappe (s. 1552). Foto Arnnold Mikkelsen 2010. – Wandmale
reien 1517 - um 1570 in der Südkappe des Chorgewölbes.

ret i kappen. Den spinklere Kristusfigur hænger i
strakte arme med markeret brystmuskulatur, men
uden den ældre figurs blodige vunder; lændeklædet har knude og udflagrende snip i hans højre
side. Fem småengle med kalke (en engel i højre side er næppe synlig) opsamler blod fra naglesårene.
Kristi kors flankeres af de to røveres, hvis lodrette
korstræer dog er udformede som råt afhuggede
træstammer. Neden for korsene ses to figurer,
begge med glorier, nemlig Maria og – formentlig – Johannes Evangelisten. Den førstnævnte, der
knæler, har hænderne samlet i bøn; hun bærer
konelin og er iklædt en folderig grå kappe over

en rød kjole. Til højre står en mand, formentlig
Johannes Evangelisten. Han adskiller sig dog en
del fra den vanlige ikonografi, idet han er vist
med skaldepande (en mulig portrætreference?) og
i venstre hånd har en taskebog; højre hånd har
måske været hævet. Han har nøgne fødder og bærer en grå kappe over en hvidlig kjortel. Under
dragten anes konturerne af det ældre jordsmon.
Bølgeindrammede formationer i gråt og hvidligt
mellem figurerne antyder træer og buske.
Datering og stil. Som nævnt rummer udsmykningen elementer fra forskellige faser, der – om
end med noget forbehold – lader sig datere ud
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Fig. 27. Kalkmalerispor, 1500-tallets første årtier, på
tårnrummets østvæg (s. 1554). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Spuren von Wandmalereien nach 1500 auf der
Ostwand des Turmraumes.

fra hvælvets bygningsår, 1517, og på grundlag af
en vurdering af bemalingens lagdeling. De hyppige overmalinger inden for et kort tidsrum kan
måske til dels, men vel ikke i ét og alt, forklares
ved eventuelt problematiske bevaringsforhold allerede på tilblivelsestidspunktet.
Ældst i udsmykningen må være ‘Lemviggruppens’ ornamentale dekoration på ribber og kappesømme, der dog umiddelbart efter kan være
fulgt af Esger Andersens bemaling af østkappen
med en ret summarisk udført Korsfæstelsesscene
og de to latinske indskrifter, den højre sides udformet som en personlig og utvetydig førreformatorisk forbønsformular.
En afvigende karakter, både sprogligt, epigrafisk og indholdsmæssigt, har nordkappens informerende bygningsindskrift, der antagelig er både
yngre og udført af en anden hånd. Den altdominerende rankeudsmykning med spredte figurer,
heriblandt fantasivæsener, der overlapper Korsfæstelsesbilledet og ligger let ind over bygningsindskriften, finder en række nordjyske paralleller, alle
dateret til de første årtier af 1500-tallet (Saltum
(Hvetbo Hrd., Hjørring Amt, o. 1500); Aalborg
Helligåndskloster (Aalborg Amt, o. 1508-20); Vestervig (DK Tisted s. 632, o. 1510-20); Holstebro (o.
1520, s. 211); Skive (Hindborg Hrd.,Viborg Amt,
1522)). Forekomsten af fabelvæsener i hjemlige
kalkmalerier er primært et senmiddelalderligt fænomen, fortrinsvis fra tiden o. 1480-1530,41 men
den burleske billedverden lever også videre efter
reformationen, jf. bl.a. hvælvdekorationer i kor

og skib i Gudum (Fleskum Hrd., Aalborg Amt, o.
1550-60). Dybemalerierne kan derfor principielt
tilhøre enten en før- eller en efterreformatorisk
udsmykning.42 Dersom den første Korsfæstelse
og latinske indskrifter, der her tolkes som Esger
Andersens værk, er det dog ret tvivlsomt, at han
samtidig var mester for det yngre rankeværk og
den anden Korsfæstelsesfremstilling.42
Den yngste bemaling, Korsfæstelsesfremstilling nr. 2, må antagelig tilhøre tiden o. 1550-70;
dog er det tankevækkende, at østkappens forbønsformel, et iøjnefaldende katolsk levn, ikke
synes overkalket på dette tidspunkt. En partiel
overmaling med blågrå farve af kappens flige (jf.
Lind 1940) hidrørte sandsynligvis fra et †skyg
gemaleri fra 1800-tallet.
2) (Fig. 27), 1500-tallets første årtier. I forbindelse med fjernelsen af en skorsten i tårnrummets
nordøsthjørne blev 1990 fremdraget fragmenter
af en ornamental og figurativ udsmykning, antagelig udført i to eller tre faser. Ældst forekom
en indridset bygningsdekoration i rødt og sort
langs tårnrummets østvendte gjordbue, svarende
til dekorationen i korhvælvet (A) og en række
andre kirker i området (jf. ovf.). På østvæggen
nord for buen, ca. 166 cm over nuværende gulvniveau, sås forskellige figurfragmenter, ca. 10 cm
høje, tegnet i en sort konturstreg. Nordligst sås en
mandsfigur med spids maler- eller murerhat; th.
for ham var en skikkelse med glorie, der holdt en
pensel i venstre hånd (Jesus eller Lukas?). Endelig
fandtes længst mod syd en gruppe af personer,
der tilsyneladende forberedte bygningsmaterialer.
Efter endt registrering delvis overmalet.
I tårnrummets nordøstligste hjørne (fig. 27) ses
endnu bevarede fragmenter, udført i jernoxydrød
og okker. Motiverne af disse har dog ikke kunnet
nærmere identificeres.
†Kalkmalerier. I forbindelse med restaureringen
1937 fremkom ‘ældgamle’ kalkmalerier i skibet,
der dog var for ‘porøse og skrøbelige’ til at kunne
bevares.43 Udsmykningens præcise placering og
karakter var dog ikke nærmere omtalt.
(†)Glasmalerier, 1921, indsat i korets vinduer,
men atter fjernet 1937. To rundbuede trærammer
(97×53 cm, 102×47 cm) med ornamentale kompositioner i røde og grønne farver. På skibets loft.
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Fig. 28. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Fra kirkens ældste tid stammer det romanske
alterbord med endnu synligt relikviegemme og døbefonten, begge dele af granit og for sidstnævntes vedkommende tilhørende egnens vanlige bægerbladstype.
Senmiddelalderen er repræsenteret af korbuekrucifikset fra o. 1450, der siden 1921 har været monteret på et
nyt korstræ bag alterbordet. Lidt yngre, vel fra o. 150050, er antagelig altersølvet, der dog muligvis ikke har
hørt sammen fra første færd. Fra Christian IV’s tidlige
regeringstid hidrører prædikestolen, erhvervet 1607 og
formentlig et arbejde af den såkaldte Vandfuldmester,
Kristen Spend fra Lemvig. Fra samme tid, o. 1600, er
et tidligere alterbordspanel, der siden 1921 er genanvendt som skærm foran orglet, samt fontehimlen, der
ligeledes har ændret placering og nu hænger over prædikestolen. Alterstagerne indkøbtes 1618, mens kirkens
klokke, dateret og signeret 1624 af den københavnske støber Rudolf Borchardtsen, efter sin indskrift at
dømme dog oprindelig synes beregnet til Ishøj Kirke
syd for København.
De vigtigste vidnesbyrd om ændringer i 1700-tallet
er korstræets (kopierede) indskrift, dateret 1703 (jf. også
ndf.) og dåbsfadet, skænket samme år af en privat giver,
om end selve fadet var af væsentlig ældre dato, mærket

med årstallet 1590 og alliancevåbenerne for Bjørn Kaas
og Christence Nielsdatter. I 1700-tallets anden halvdel
blev kirken præget af provst Christian Arnth Brasch
og hustru, Gjertrud Kjærs gavmildhed. 1751 skænkede provsten således en seksarmet lysekrone, ophængt
over døbefonten, mens en stor legattavle blev udført
1786 efter hans død og på hustruens initiativ. Tavlen
udgør et værdifuldt både personal- og kulturhistorisk
mindesmærke, der erindrer om provsteparrets vidtforgrenede gavmildhed, ligesom det også nævner Brasch’
forgænger i embedet, der samtidig var Gjertrud Kjærs
første ægtemand, Jørgen Berendtsen Wedel. Samtidig
repræsenterer monumentet et hovedværk af den alsidige degn i Trans, maleren, billedskæreren og poeten
Knud Hansen Friis, der selv var barnefødt i Dybe.
Fra 1800-tallets første del stammer det tidligere altermaleri, signeret 1835 af Eleonore Christine Harboe, om end først opsat i kirken 1861 af hendes bror,
kirkens daværende sognepræst; endvidere apostelmalerierne på prædikestolens panelfelter, udført 1845 af
Lemvigmaleren J. B. Gjørup. I sine ældre dele hidrører
kirkens stolestader antagelig også fra dette tidspunkt.
Forskellige mindre inventargenstande, bl.a. dåbskande,
oblatæske, alterskål og syvstage, daterer sig til århundredets slutning og begyndelsen af 1900-tallet. De gennemgribende renoveringer 1921 og 1937, jf. ndf., har
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Fig. 29. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.
også sat sig spor i nyanskaffelser eller renoveringer af
inventargenstande, bl.a. af stolestader, salmenummertavle, præsterækketavle, alterskranke, alterkande og kirkeskib.43 Kirkens orgel er fra 1983.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens farver bærer
endnu delvis præg af en gennemgribende renovering
fra 1937, som efterfulgte en tidligere fra 1921, varetaget
af dekorationsmaler Leif Clausen fra Århus, en istandsættelse, der dog ikke vakte udelt begejstring, idet farverne med hvidt, lyseblåt og violet samt guld kritiseredes som både »utiltalende og vamle« (Poul Jensen 1922).
Ud over de endnu bevarede inventarstykker fortæller kirkens regnskaber om forskellige ændringer, bl.a.
1587, da fonten flyttedes, antagelig fra kirkens vest- til
østende, idet en brudestol samtidig blev anskaffet. Om
istandsættelser under Gregers Daa og Jeanne Marie
Rüses ejerskab 1703 vidnede ikke blot korbuekrucifikset, men også den ældre altertavle, der begge nyopmaledes dette år. Provst Brasch’s embedstid satte sig – ud
over det ovennævnte – også spor i anskaffelsen o. 1750
af en lukket stol til beboerne i den nyoprettede Stokbro
enkestiftelse (s. 1536). Efter en istandsættelse 1784 synes
forfaldet dog at være taget til, og både kirkens tekstiler

og stole var i en yderst ringe forfatning 1791.10 Først
1811 synes den generelle status generelt at være forbedret, når man ser bort fra de stadig kritisable alterklæder
og det manglende messetøj. En væsentlig ændring af
møbleringen skete 1861, da den ældre altertavle udskiftedes med et stort maleri af Den Hellige Familie, mens
prædikestolen og vel også den 1873 fornyede †alterskranke 1878 blev egetræsmalet. Istandsættelsen 1921
medførte flere vigtige forandringer, således ombytningen af altermaleriet med kirkens middelalderlige korbuekrucifiks, flytningen af alterbordsforsiden til skibets
vestende og ophængningen af den tidligere fontehimmel over prædikestolen. En større istandsættelse af kirken, bl.a. med nyopmaling af stoleværket, gennemførtes
1937, mens en restaurering 1975-76 i første række har
berørt bygningen. Senest har bl.a. opsætningen 2003
af en klimaskærm af glas i korbuen til beskyttelse af
kalkmalerierne sat sit præg på kirkens indretning. Inden
for de seneste år har man drøftet en ændret udsmykning af koret i forbindelse med et forslag om en åbning
af det blændede østvindue og en malet udsmykning af
altervæggen; i sammenhæng hermed er alterkrucifikset
foreslået fjernet.
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Fig. 30. Indre, set mod øst. I korets nordøsthjørne anes forhæng foran †præstestol (s. 1567). Foto Chr. Axel Jensen
1927. – Inneres gegen Osten. In der nordöstlichen Ecke der Vorhang vor dem †Beichtstuhl.

Alterbord (jf. fig. 31), romansk, muret af store, regelmæssigt tildannede granitkvadre, ca. 95×115
cm, 86 cm højt. Afstanden fra østvæggen udgør
ca. 50 cm. Bordpladen, der er sammensat af flere
kvadre og forsynet med skråkantprofil, måler ca.
108×140 cm. I midten er en kvadersten med udhugget alter- eller relikviegemme (fig. 62), 25×21
cm; heri ses relikviefordybning i tre afsæt, hhv.
10,5×10,5 cm, 4,5 cm dybt, 8×8 cm, 3,5 cm dybt
og nederst 3×5 cm. Dækpladen og selve indholdets art kendes ikke. En sekundær †alterbordsplade
af fyr er for nylig fjernet.
Alterbordspanel (fig. 42, 44), o. 1600, genanvendt
som forpanel foran orglet i kirkens vestende, jf. s.
1568.
†Alterklæder. 1768 beskrevet som værende af
gammelt rødt klæde.44 Tilstanden betegnedes som
ringe i årene o. 1800,10 og 1821 anbefaledes an-
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skaffelsen af et nyt klæde, hvilket året efter fulgtes op med eller erstattedes af en ny †alterdug.45
1855-56 ønskedes et nyt klæde af rød silke eller
fløjl med guldgaloner. Et guldbrokadeskors placeredes på klædet 1862. 21 Fornyet 1874 og atter
1907.11
Alterprydelse. Siden 1921 har kirkens tidligere
korbuekrucifiks (fig. 31, 64) været opstillet ved
alterbordets bagkant, monteret på et nyere kors
træ. Krucifiksfiguren, o. 1450, er ca. 135 cm høj
og hænger i svagt skrånende arme. Hovedet,
som luder let mod højre skulder, har lukkede
øjne og mund samt halvlangt hår og skæg med
»istapagtige« lokker (Chr. Axel Jensen). En tornekrone af sammenflettede grene dækker issen.
Brystmuskulaturen og ribbenene med markeret
ovalt sår i højre side og det indadtrukne mellemgulv er summarisk gengivet; det knælange
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lændeklæde har dybe, v-formede folder og nedhængende sidesnipper. De relativt store fødder
er samlet med en enkelt nagle. Stafferingen, der
formentlig delvis hidrører fra figurens nyopsætning, omfatter en gråhvid karnationsfarve med
kraftige røde blodstænk, en grønfarvning af tornekrone og forgyldning af hår og lændeklæde.
Det yngre korstræ af eg, der tilsyneladende
fornyedes allerede 1904,46 er brunstafferet med
hvidlig seddel på den lodrette korsstammes
øvre del, hvorpå »INRI« med gyldne versaler.
På korsstammens nedre del er anført en påskrift
(fig. 32) med hvidlig kursiv, kopieret efter en
ældre indskrift fra 1703:44
»Ved Slangens List har Døden vist
Sig trængt indtil os alle
Men Christi Sæd47 borttog den nød
For Dem som til ham falde;
Ao 1703.«

Fig. 32. Detalje af korstræ med indskrift, gentaget efter
ældre forlæg fra 1703 (s. 1559). Foto Arnold Mikkelsen
2010. – Detail von Kreuzbaum mit Inschrift, nach älterer
Vorlage von 1703.

En tilsvarende og samtidig †indskrift fandtes på
krucifikserne i Lomborg og Harboøre (s. 750,
1291).
Krucifikset, der indtil nymonteringen fandtes
på sin oprindelig plads over korbuen, blev 1921
placeret på alterbordet, idet det dog allerede 1848
var blevet opmalet.21 Det ældre †korstræ, der
måske var identisk med det middelalderlige eller
snarere var erstattet med et yngre, antagelig fra
1703, betegnedes dog ved ændringen som råddent, og det hævdedes at være forbundet med
livsfare at færdes nedenunder. Ved nyopsætningen 1921 tilsattes flere fingre på Kristusfigurens
hænder, mens et stykke af skulderen udbedredes,
alt udført af en ‘specialist’ i Viborg.48 Som angivet
med en rød versalindskrift på korstræets bagside
medvirkede maleren Leif Clausen ved restaureringen.
( † )Alterprydelse (fig. 33), 1835, omfattende et
maleri af Eleonore Christine Harboe og af denne
testamentarisk skænket til ‘en kirke i Danmark
eller Slesvig’. Værket blev dog siden, 1861, opsat

i kirken af kunstnerens bror, sognepræst Frederik
Carl Christian Harboe.21
Billedet, 211×140 cm (lysmål), er malet i olie
på lærred som en samvittighedsfuld kopi i fuld
størrelse efter Raphaels »Den Hellige Familie«
(1518) i Louvre, Paris. Hovedgruppen viser Jomfru Maria med Jesusbarnet, der rækker op efter
sin mor. I baggrunden th. står Josef, mens Johannes Døberen, vist som barn med diminutiv korsstav, ses tv. sammen med sin mor, Elisabeth. Bagest er to engle, den ene med en blomsterbuket,
der løftes ind mod midtergruppen. Billedet er
signeret med gyldne versaler på Marias kappeflig:
»Efter Raphael af Eleonore C. H. Paris MDCCCXXXV«. I samtidig profilramme, stafferet i gråt,
blåt, brunt og rødt.
	Altermaleriet erstattede 1861 den ældre altertavle, men blev allerede 1921 udskiftet med den
nuværende udsmykning. Siden ophængt på skibets nordvæg.
†Altertavle.Tavlen, hvis udformning ikke kendes
nærmere, kan være anskaffet samtidig med prædikestolen, dvs. o. 1600; det kan således ikke sikkert
afgøres, hvorvidt det var til denne eller måske snarere til alterbordspanelet (s. 1568), der hentydes
i kirkeregnskaberne fra 1603, da der indkøbtes
træ til alteret.8 1768 betegnedes den som ’ordinær;44 dog var tavlen, vel på postamentet, smykket

Fig. 31. Romansk alterbord (s. 1557), siden 1921 smykket med korbuekrucifiks, o. 1450, på nyere korstræ (s.
1557). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Romanischer
Altartisch, seit 1921 mit Chorbogenkruzifix verziert, um
1450, auf neuerem Kreuzbaum.
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Fig. 33. Ældre altermaleri, 1835, udført af Eleonore Christine Harboe som en kopi
efter Raphaels »Den Hellige Familie« (1518) i Louvre, Paris (s. 1559). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Älteres Altargemälde, 1835, von Eleonore Christine Harboe als Kopie
von Raphaels »Die heilige Familie« (1518) im Louvre, Paris.

med våbenskjolde for kirkeejerne, Gregers Daa
og Jeanne Marie Rüsensteen (fig. 63) sammen
med årstallet 1703.49 Tilsvarende fandtes på andre
altertavler i baroniet Rysensteens kirker, jf. bl.a.
Lomborg og Rom (s. 744, 792). Tavlen betegne-

des 1811 som ‘upåklagelig’,17 men behøvede 1827
en fæstnelse med ekstra kramper.45 En nyopmaling blev foreslået 1837 og atter 1855.21 1861 erstattedes den med en ny alterprydelse (jf. ovf.),
mens den gamle tavles videre skæbne blev over-
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ladt til Kultusministeriets bestemmelse.21 Endnu
1862 registreredes tavlen i tårnet.11
Altersølv (fig. 34), omfattende kalk og disk, begge fra o. 1500-50, men antagelig næppe oprindeligt sammenhørende. Kalken, 18,2 cm høj, har
sekstunget fod, der er drevet stejlt op mod skaftet,
og smykkes på den ene side af støbt krucifiksgruppe, 2,5 cm høj. Sekssidet skaft og knop af
gotisk type, sidstnævnte med rudeformede bosser, hvorpå mellem bladtunger er anført med graverede minuskler: »Ihesus«. Glat, hvælvet bæger,
der antagelig er en yngre tilføjelse. Disk, 13,7 cm
i tværmål; i bunden er en ottetunget udsparing
til kalkens fod, der måske, men ikke nødvendigvis
kan have modsvaret denne form.50 På fanen er
graveret et cirkelkors, indfattet i firpas.
1611 betaltes for at ‘færdige’ kalk og disk, måske i forbindelse med en istandsættelse og næppe
knyttet til selve altersølvets udførelse, der at døm-
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me efter formen må være senmiddelalderlig.8
1617 er anført en udgift på 1 dlr. for kalk, disk
og flaske (jf. ndf.), vel næppe for en istandsættelse af ovennævnte, men efter beløbet at dømme
snarere for nyanskaffelse af et sygesæt (s.d.).8 1768
omtaltes kalken og disken som værende af sølv
uden forgyldning og indskrift.44 Disken karakteriseredes 1814 som ‘skrøbelig’,45 mens kalken
1873 betegnedes som utæt og anbefaledes repareret eller fornyet, i sidstnævnte fald med et større bæger, hvilket kan være identisk med det nuværende. En ny disk foresloges anskaffet 1890.11
Kalken istandsattes og forgyldtes indvendig 1906,
idet kalkens øverste kant yderligere udbedredes
1915.11
†Kalkklæde. 1617 anskaffedes en drejlsdug til at
lægge over kalken.8
Oblatæske, nyere, af sort porcelæn med forgyldt
reliefkors. 6,5 cm høj og 18 cm i tværmål. Under

Fig. 34. Altersølv, o. 1500-1550, omfattende kalk og disk, antagelig næppe oprindeligt sammenhørende (s. 1561).
Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altargeräte, um 1500-1550, mit Kelch und Patene, die ursprünglich wohl nicht zusam
mengehörten.
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Fig. 35-36. Alterkande (tv.), 1937, udført som kopi af
dåbskande (th.), anskaffet 1862 (s. 1562 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarkanne (links), 1937, als
Kopie von Taufkanne (rechts), 1862 angeschafft.

bunden er stempel for Bing & Grøndahl. 1890
anbefaledes anskaffelsen af et nyt låg til ‘brødæsken’, vel denne.11 †Oblatæske. 1617 indkøbtes
en æske til at opbevare »Afflit« (formentlig oblater) i.8
Sygesæt, jf. s. 746 (Lomborg). To *sygesæt, der
dog ikke anvendes i dag, opbevares i Lomborg
Præstegård. Begge er i samtidige futteraler, betrukket med sort læder. 1) O. 1860, omfattende kalk og disk. Kalken, 9,5 cm høj, har spinkel
tovsnoning om foden, mens der på bægeret er
indgraveret et kors på en Golgathahøj samt kursivindskriften: »Dybe og Ramme Menigheder«.
På bægeret samt under foden er tre mærker, der
dog delvist er udpudset: Ovalt mesterstempel for
»HI(?)« eller »I(?)H«, Københavnsmærke 186•
(0?) samt guardejnstempel for Peter R. Hinnerup (virksom 1840-63). Tilhørende disk, 6,2 cm
i tværmål. I bund er graveret cirkelkors og under
bunden tre stempler svarende til ovennævnte. 2)
Nyere, uden stempler, omfattende kalk, 8,6 cm
høj, med graveret cirkelkors på bægeret, heri ind
sats, beregnet som vinbeholder, disk, 6 cm i tværmål, og oblatæske, ligeledes smykket med graveret
cirkelkors. †Sygesæt. En mindre udgift 1617 til
kalk, disk og flaske hentyder antagelig til erhvervelsen af et sygesæt (måske af tin) samt en vinflaske (s.d.) og ikke til selve altersølvets anskaffelse,

jf. ovf. 8 1629 indkøbtes dog en ny kalk og disk af
tin (vel som de forrige), da begge dele var blevet
stjålet sammen med messeskjorten.8
†Ske, anskaffet 1903.11
Skål, 1907, af hvidt porcelæn med forgyldning.11 9,5 cm høj, 19,5 cm i tværmål. Under
bund stempel for Bing & Grøndahl.
Alterkande (fig. 35), 1937,11 af sølvplet, 25,5 cm
høj. Kanden er udført som en kopi efter dåbskanden (s.d.). Under bunden er stempler for sølvplet
og firmamærket »Atla« for Cohr, Fredericia. †Al
terkande, af porcelæn, anskaffet 1845.21 Fornyet
1906.11 †Vinflaske, nævnt 1617.8
Alterstager (fig. 37), erhvervet 1618.8 De 45 cm
høje stager (fraregnet de tilsatte lysetorne) har
høj, profileret fod, et sammensat, balusterformet
skaft i tre afsæt og flad lyseskål.
Syvstage, 1916, 50,5 cm høj. En indgraveret
versalindskrift på foden markerer et, i øvrigt ikke
nærmere oplyst, 30-års jubilæum eller en fødselsdag: »1ste juni 1886/ 1ste juni 1916«.
†Alterbøger. En ny bibel indkøbtes 1616, vel
Hans Poulsen Resens udgave fra 1607; 1648 erhvervedes desuden en ny alterbog.8 1703 skænkede ‘en bonde i sognet’, Svend Pedersen, Vejlinggård, en stor dansk bibel, jf. også dåbsfad.44
Messehagel, moderne, af grønt lærred i to forskellige nuancer med broderi i guld og rødt. På
ryggen ses kors, indrammet af fire røde hjerter, mens forsiden har en firbladet, liljelignende
blomst. Gult silkefoer. †Messehagler. 1613 repareredes den ‘sønderrevne’ hagel med silke.8 1648
erhvervedes en ny hagel af grøn flos (dvs. et langluvet tekstil) med kors af guldknipling. Det kostbare stykke skånedes med et særligt lærredssvøb.8
1768 var hagelen af gråt fløjl.44 1807 betegnedes
den som ubrugelig, idet manglen på en ny stadig
påtaltes 1811.17 1862 nævnes anskaffelsen af en
ny hagel af rødt silkefløjl med kors og kant af
guldbrokade;21 udskiftet 1908.11
Alterskranke (jf. fig. 28), 1937, skænket af me
nigheden.11 Den tresidede skranke er af smedejern med håndliste af moseeg. Sortstafferet med
forgyldning af korsornamenter og andre detaljer;
knæfald polstret med mørkebrunt læder ligesom
den tilhørende knæleskammel. †Alterskranker. 1797
karakteriseredes skranken som ‘skæv og udfal-
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Fig. 37. Alterstager, erhvervet 1618 (s. 1562). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Altarleuchter, 1618 erworben.

mentlig sekundær bemaling,11 mens selve foden
blev frilagt i forbindelse med kirkens restaurering
1921. 1925 flyttedes fonten, vel fra koret til skibets nordøsthjørne, hvor den endnu er opstillet.11
Dåbsfad (fig. 39-40), 1590, ifølge indskrift oprindelig tilhørende Bjørn Kaas ( † 1581) og Christence Nielsdatter Rotfeld ( † 1601), om end det
som anført først blev skænket til kirken 1703 af
Svend Pedersen og Bodil Madsdatter,Vejlinggård
(jf. også †alterbog).
Det glatte fad, der har tværmålet 55,5 cm, er
smykket med graverede ejer- og giverindskrifter
på fanen, dels alliancevåbener og initialer i versaler for Bjørn Kaas og Christence Nielsdatter
Rotfeld (»BK« og »CND«) samt årstallet 1590
(fig. 40), dels kursivindskriften: »Ao 1703 Forærdte Svend Pedersøn og Hans hvstru Bodild Madtz
Daatter i Veeyling denne fad til Dybbe Kircke«.
Dåbskande (fig. 36), anskaffet 1862;21 af tin, 25,5
cm høj.Istandsat 1912, da bl.a. bulerne rettedes
ud.11 1937 kopieret til en alterkande (s.d.).

den’, et problem der dog stadig ikke var afhjulpet
1800.17 Som anført i en påskrift (jf. Løffler 1880)
opsattes 1835 en ny skranke, der dog blev delvist fornyet 1873.11 Skranken havde et lige forløb
tværs over koret samt drejede balustre. 1921 blev
trinet fornyet i granit (Chr. Axel Jensen 1922).
†Knæleskammel, nybeklædt med rødt fløjl 1874,
svarende til alterklædet.11
Døbefont (fig. 38), romansk, af granit. Den 101,5
cm høje font, der tilhører områdets vanlige bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 156 ff.,
407), har en fod af lys rødlig sten, formet som
et omvendt terningkapitæl med svagt markerede
hjørneblade og skjoldformede sidefelter. På tre af
disse ses ornamenter inden for en bred kantstribe,
hhv. en halv lilje, en seksbladet roset og en nedadvendt palmet. Det fjerde felt er tomt. En rundstav
danner overgang til kummen af en mere finkornet sten; tværmålet udgør 75 cm. Over den nedre
krans af bægerblade er ved mundingsranden et
sammensat profilled, omfattende to hulstave med
retkantede småled, afvekslende med to rundstave.
1587 flyttedes fonten af fire personer, antagelig
fra en ældre placering i kirkens vestende til koret.8 1883 afrensedes den for en ældre, dog for-

Fig. 38. Døbefont, romansk (s. 1563). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Romanisches Taufbecken.
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Fig. 39-40. 39. Dåbsfad, 1590, med våben og initialer for det oprindelige ejerpar, Bjørn Kaas og Christence Nielsdatter. 1703 skænket til kirken af Svend Pedersen og Bodil Madsdatter,Vejlinggård (s. 1563). 40. Detalje af dåbsfad
(fig. 39) med årstallet 1590 og alliancevåbner med tilhørende initialer for Bjørn Kaas og Christence Nielsdatter
(s. 1563). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – 39. Taufschale, 1590, mit Waffen und Initialen der ursprünglichen Eigentümer
Bjørn Kaas und Christence Nielsdatter. 1703 von Sven Pedersen und Bodil Madsdatter, Vejlinggård, gestiftet. 40. Detail von
Taufschale mit der Jahreszahl 1590 und Allianzwappen mit zugehörigen Initialen von Bjørn Kaas und Christence Nielsdatter.

Fontehimmel, jf. prædikestol. †Fontelåg. 1850
anbefaledes anskaffet ‘et nyt dæksel over døbefonten (…) af passende størrelse’.21 Et trælåg, vel
dette, er nævnt 1862.11
†Korskranke. 1639 betaltes for en ny lås til ‘korsdøren’, måske til en dør i kirkens korskranke eller
-gitter.8
Korbuekrucifiks, jf. s. 1557.
Prædikestol (fig. 41), ifølge kirkens regnskaber
udført 1607.8 Stolen, der antagelig kan tilskrives
den i området særdeles flittige snedker, Kristen
Spend, omfatter en kurv på nyere, muret fundament, en sekundært ophængt (fonte)himmel,
ligeledes fra o.1600, og nyere opgang samt læsepult.
Stolen har den for snedkeren karakteristiske
karnapform med fem (af oprindelig seks) fag;
kurven omfatter et tresidet fremspring, flankeret i
begge sider af enkeltfag. De respektive arkadefag,
der på bagsiden er mærket med romertal fra I-V,
regnet fra nord til syd, flankeres af spinkle enkelte
eller dobbelte joniske søjler med prydbælter og
skaftringe, hvorover ses de for værkstedet typiske

karvskårne stjerneornamenter. De enkelte arkader bæres af kannelerede pilastre og bueslag med
æggestav og tandsnit; i sviklerne rosetter. Postamentet har glatte profilindrammede felter, mens
fremspringene under søjlerne har stiliserede løvehoveder med ring i flaben. Som hængestykker
er dobbelte volutornamenter, hvorimellem kerubhoveder. De øvre smalfelter har beslagværks
ornamentik med bl.a. rosetter og diamantbosser,
mellem profilindrammede fremspring. Fremspringende kronfrise med tandsnit. Nyere håndliste og
læsepult, 1907, hvilende på forenklede joniske pilastre, svarende til stolegavle og salmenummertavler, samt opgang med ligeløbstrappe fra nord,
med ottekantet, kugleprydet mægler og et enkelt
profilindrammet panelfag.
Fig. 41. Prædikestol, 1607, formentlig af Kristen Spend
(s. 1564) med tilhørende himmel, o. 1600, tidligere anvendt som fontehimmel (s. 1566). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kanzel, 1607, vermutlich von Kristen
Spend mit zugehörigem Himmel, um 1600, vorher als Tauf
himmel verwendet.
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Som himmel fungerer en ældre fontehimmel,
opsat 1921, om end den er af betydeligt mindre
dimensioner end stolens kurv. Himlen, der har
renæssancepræg, omfatter en krone, sammensat
af seks udskårne bøjler og samlet i en knop med
udsmykning af drueklaser. Profilliste med tandsnit og dekoration af reliefskåret Helligåndsdue,
formentlig dog nyere, på undersiden. †Himle.
Den ældre, vel oprindelige, himmel blev nedtaget 1838 som brøstfældig,21 og en ny anbefaledes
opsat to år efter.21 Det er formentlig denne, der
hentydes til 1922; her blev den beskrevet som
værende af nyere dato og ‘intet værd’.48
Den nuværende staffering af stolens arkitektoniske dele hidrører antagelig fra restaureringen 1937
og omfatter en broget bemaling med gråt, rødt,
grønt, blåt og sort samt forgyldning. I storfelterne
er apostelfigurer, sandsynligvis fra stolens nymaling 1845,21 og med Lemvigmaleren J. B. Gjørups
umiskendelige præg. De respektive figurers navne
er anført på postamentfelterne med gylden skriveskrift på sort; fra venstre mod højre ses: »Philippus«, »Jacobus«, »Bartholomæus«, »Thomas« og
»Petrus«. Alle er kopier efter Thorvaldsens figurer i København Vor Frue Kirke (jf. bl.a. s. 1284,
1398), gengivet i bruntonede monokrome fremstillinger. †Figurmalerier og indskrifter. Som anført i
præsteindberetningen 1768 havde stolen i alt seks
storfelter med malerier af profeterne, hhv. de fire
store og de to små, alle med tilhørende navne og
skriftsteder: Esajas (Es. 14, 1), Jeremias (Jer. 31,33),
Ezechiel (Ez. 33, 11), Daniel (Dan. 7, 27), Hoseas
(Hos. 6, 6) og Joel (Joel 3, 1). Under det førstnævnte fag var endvidere anført: »H.K.K.K.«, måske initialer for præst, kirkeværge eller et særligt
fremtrædende medlem af menigheden.
Prædikestolen har navnlig i de dekorative enkeltheder og i arkadefelternes motivvalg store
lighedspunkter med Kristen Spends stole i Tørring (1605, s. 688, malerierne dog kopieret efter
Bøvling) og Bøvling (1600-tallets første fjerdedel, s. 839); se desuden prædikestolene i Fabjerg
og Hove (s. 1119, 1434). Malerierne på de to
sidstnævnte var ligeledes udført af en mester fra
Holstebro, formentlig identisk med Morten Maler, jf. s. 1435. De nævnte stole havde tilsvarende
udsmykning med profeter og skriftsteder.

1607 indkøbtes træ til værket, mens snedkeren
aflønnedes for stolens udførelse og murermesteren for at indmure prædikestolen. Denne fæstnedes yderligere med en bjælke og med stangjern til et ‘hængsel’, vel til den tabte lydhimmels
ophængning. Stolen blev malet af en mester fra
Holstebro, vel Morten Maler.8 1768 er prædikestolens oprindelige malerier omtalt, og endnu
1811 betegnedes både kurv og himmel som
værende i god stand.17 1830-34 anførtes dog et
behov for istandsættelse af rækværket og en nymaling.45 1838 flyttedes prædikestolen til et mere
bekvemt sted i kirken; ved samme lejlighed blev
den brøstfældige himmel nedtaget,21og det er
højst sandsynligt, at reduktionen af de oprindelig
seks fag til fem er gennemført på daværende tidspunkt, ligesom en ny himmel blev tilføjet 1840.21
Stolen blev nystafferet 1845, sandsynligvis med
tilføjelse af de endnu bevarede apostelmalerier.21
Håndlistens fløjlsbeklædning, der jævnligt fornyedes gennem 1800- og 1900-tallet, er tidligst
omtalt 1850.21 1878 egetræsmaledes og forgyldtes
stolen, idet de malede arkadefelter dog ikke rørtes.11 En ny læsepult blev anskaffet 1907.11 Som
nævnt 1921 var stolen ‘for en del år siden’ blevet
sænket, idet en del materiale, malet i gamle farver,
blev tilovers. Antagelig hentydes dermed til den
gennemgribende istandsættelse, nævnt ovf. 1921
gennemførtes atter en større renovering og nyopmaling, alt i alt dog med et helhedspræg, der
karakteriseredes som en sammenblanding af forskellige tiders overmalinger, om end stafferingen
gjorde »mest indtryk af at være ‘egen Melodi’«
(Poul Jensen 1922). Nyrenoveret 1937.
Stolestader (jf. fig. 28-29), antagelig fra første
halvdel af 1800-tallet, om end med senere ændringer. Staderne omfatter 16 sæder i nord og
14 i syd, alle med fyldingsdekorerede låger, samt
for- og bagpaneler og udskårne gavle. Heraf er
dog topprydelserne tilføjelser fra 1921; disse er
udformede i renæssancestil i to forskellige versioner med bl.a. volutter, rosetter og diamantbosser,
til dels inspireret af prædikestolens ornamentik.
Vægpanelerne, ligeledes sekundære, fra 1937,
krones af profilliste med tandsnit. Det forreste
stade i nord er suppleret med en vinkelformet
vægbænk, mens sydrækkens øverste sæde er ind-
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rettet til plads for kirkesangeren. Stolene er malet
i to nuancer af grågrønt, suppleret med blåt, lys
og mørk teglrødt samt forgyldning.
Et behov for en opmaling, måske efter stolenes
fornyelse, er noteret 1847.21 Antallet af stole, alle
forsynet med døre og fyldingsryglæn, udgjorde
1862 42 i alt.11 Ved opsætning 1915 af et orgel
(s.d.) i tårnet bortfaldt dog 16 siddepladser.11 Ved
kirkens istandsættelse 1921 tilføjedes nye gavlprydelser, og staderne opmaledes sammen med
prædikestolen i hvidt, lyseblåt, violet og guld.Ved
døbefontens flytning 1925 fjernedes den øverste
stol i kvinderækken.11 Nymalet i forbindelse med
kirkens restaureringer 1937.
†Stolestader. 1590 betaltes snedkeren for nogle
‘korskamler’, vel særlige stader, placeret i koret.8
1610 afregnedes med en karl for at ‘færd(ig)e
skamler i kirken’, at dømme efter beløbets størrelse dog antagelig for en reparation og ikke en
mere radikal nyudførelse af kirkens stole. 1618
genanvendtes træ fra kirkens loft til en stol og til
fodskamler.8 1768 fandtes i kirken 25 mands- og
15 kvindestole, hvortil kom en mands- og fem
kvindestole, der alle var lukkede.44 1791 betegnedes de fleste kirkestole som itu og ringe, idet der
savnedes både døre og rygstykker.10 Problemet
var stadig aktuelt 1800.17
Præstestol. En nyere armstol med grønstribet
vævet betræk er opstillet i koret. †Skrifte- og præ
stestol. 1768 betegnedes denne som ‘ordinær’ i
lighed med degnestolen.44 Det kan muligvis være
denne, omtalt som ‘en stol i altergulvet’, hvortil
der 1620 indkøbtes træ, foruden ekstra egetræ til
en ‘fod under samme skammel’.8 Endnu nævnt
1862 sammen med degnestolen.11 1876 sløjfedes stolen og erstattedes med en armstol i korets
nordhjørne ved korbuen, afskærmet mod koret
med et grønt forhæng, jf. fig. 30.11
†Degnestol, jf. ovf. Stolen repareredes 1868, bl.a.
med indretning af en skuffe til lysene.11 Sløjfet
1876, idet kirkesangerens plads herefter indrettedes i sydsidens øverste stolestade.11 Her er opstillet et nyere bord med skuffer, hvis håndgreb er
formet som løvehoveder, inspireret af prædikestolens dekorationer.
†Brudestol. Omtalt 1587, da der indkøbtes træ
hertil.8
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†Herskabsstol. O. 1750, skænket af kirkens daværende sognepræst, Christian Arnth Brasch og beregnet til beboerne i sognets enkehus (jf. s. 1536).
Stolen, betegnet som ‘enkesædets lille stol’ eller
‘Stokbro enkesædestol’,51 var placeret i skibet og
blev beskrevet af giveren som ‘en høj indelukket stol, smukt malet, med loft over’.44 1833-34
anbefaledes en reparation af stolens gulv.45 1896
fjernedes en lukket stol, vel denne, i forbindelse
med opsætningen af en kakkelovn (s.d.) i skibets
nordvestre hjørne.11
En gråmalet bænk er placeret i våbenhuset.
Kister og skabe. Et nyere pengeskab er indmuret
i alterbordets bagside. Endvidere er opstillet moderne skabe i tårnrummet. †Kiste. 1629 opbrød
tyve kirkens kiste, hvori opbevaredes kalk, disk
og en messeskjorte.8 Episoden har formentlig
sammenhæng med de urolige tider under Kejserkrigen.
Pengebeholdere. En moderne kasseformet pengeblok af træ, med pengeslids i låget, er ophængt på
søndre stolestaderækkes bagpanel. En †pengeblok
af træ er omtalt 1862.11 †Pengebøsser. 1) En bøsse af
blik hang 1862 ved døren til våbenhuset.11 2- 3)
1951 og 1963 anskaffedes to bøsser.11 To †penge
tavler ’til at ombære’ fandtes 1862 på alteret.11
Dørfløje. 1-2) Nyere plankedøre af brunbejset
eg med smedede gangjern, hvis ender har liljeform. I våbenhuset og mellem våbenhus og skib.
†Pulpitur(?). To ca. 4,25 m lange egebjælker er
henlagt på skibets loft sammen med bemalede
bjælker og brædder fra †orgel(?). Den ene bjælke
har tre trapezformede udskæringer, den anden
desuden to falsede kanter samt rester af bemaling.
Ved dendrokronologisk undersøgelse af den første bjælke er træets fældningstidspunkt bestemt
til o. 1395-1400 og således samtidigt med tagværkerne over kor og skib.13 Dette tyder på, at
der er tale om genanvendt tømmer fra tagværkerne, senere benyttet i forbindelse med †pulpitur(?) eller en anden inventargenstand. 52
Orgel (fig. 29), 1983, med syv stemmer, ét manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn,Aabenraa. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8',
Oktav 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Mixtur III.
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Stafferet i grå og
beige med detaljer i rødbrunt.
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Et tidligere alterbordspanel (fig. 44, jf. s. 1557),
1921 genanvendt i †orgel, udgør en skærmvæg
foran orglet (jf. også fig. 42). Panelværket, som
foroven smykkes med en profilliste med tovstav,
omfatter fire arkadefag, indrammet af enkle pilastre på retkantede postamenter og tilsvarende
kapitæler. I de respektive buesvikler er indridset
hjerteornamenter. Ved endepilastrene er tilføjet
sekundære, korte sidepaneler. Stafferingen omfatter gråt i to nuancer, teglrødt, blåt og hvidt
samt forgyldning. 1922 sporedes under bemalingen betydelige rester af en ældre, vel oprindelig,
dekoration med maureskeornamenter i hvidt på
sort grund. Konturerne af udsmykningen anes
endnu i dag.
Det var muligvis hertil og ikke til selve †altertavlen, der 1603 indkøbtes træ ‘til alteret’; ved
samme lejlighed lønnedes en snedker otte dage.8
Panelværket blev 1921 flyttet til orglet.
†Orgel (fig. 42), 1915, med tre stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, Aarhus.53 Disposition:
Bordone 16' (fra G), Principale 8', Salicionale 8'.

Fig. 43. Præsterækketavle, 1921 (s. 1568). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Pastorentafel, 1921.

Fig. 42. †Orgel, 1915, 1921 forsynet med panel af den
tidligere alterbordsforside (s. 1568). Ældre foto i Orgelregistranten. – †Orgel, 1915, 1921 mit Schirmfassade,
aus der ehemaligen Vorderseite des Altartisches gefertigt.

Pneumatisk aktion, keglevindlade.54 Klingende
prospektpiber af sølvbronzeret zink. Facadens
underdel blev smykket af det tidligere alterbordspanel, jf. ovf. På podium i tårnrummet, med spillebord i orgelhusets sydside. Skænket af menigheden.11 Fragmenter af facaden er henstillet på
kirkeloftet.
Salmenummertavle, 1921, jf. fig. 28. Tavle i skønvirkestil med svungen volutprydet gavl og med
kannelerede lisener på de lodrette sider og som
prydelser på kronfrise og postament. Hængetal af
messing. Staffering i sort, gråt og rødt med forgyldning af detaljer. †Salmenummertavler. 1862
nævnes fire tavler.11
Præsterækketavle (fig. 43), 1921, signeret og dateret af Leif Clausen. Den 122,5×96 cm (lysmål)
store tavle med bred profilramme har skriftfelt
med præsternes navne, anført i rød fraktur på hvid
bund i to spalter og opregnet fra Mads Krabbe til
den nuværende sognepræst. Rammen er stafferet i
gråt, teglrødt, brunt og sort. På skibets sydvæg.
†Præsterækketavle. Skænket før 1744 af kirkens
daværende sognepræst, Jørgen Berendtsen Wedel
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( † 1744, jf. også legattavle og gravsten nr. 5).44
Tavlen, der var ophængt på nordvæggen, omfattede 1768 kirkens, på daværende tidspunkt, 13
præster siden Mads Krabbe.44 1892 gjordes tavlen
en halv gang større.11
†Kirkestævnetavle, nævnt 1933.11
Legattavle (fig. 45-46), 1786, signeret og dateret
i en malet kursivindskrift nederst på hængestykket af Knud (Hansen) Friis (»Knud Friis. fec: Et
Pinx: 1786.«) . Tavlen har samtidig karakter af et
epitafium eller mindetavle for de nævnte legatstiftere, provst Christian Arnth Brash (Brasch)
og Giertrud Lauridsdaatter Kiær (Gjertrud Lauridsdatter Kjær) samt for førstnævntes forgænger i embedet, Jörgen Berentsön Wedel (Jørgen
Berendtsen Wedel), og den var oprindelig opsat
over de nævntes begravelse i altergulvet (jf. også
gravsten nr. 5 og †gravsten). Teksten omtaler en
legatstiftelse på 10.000 rdlr. fra provsteparret samt
en mindre donation fra Jørgen Wedel. Som fremhævet var tavlens iværksætter og giver de to embedsbrødres fælles hustru, Gjertrud Kjær.
Den store tavle, der har rokokoornamentik
med rocailler og plantelignende volutter, dog
med enkelte nyklassicistiske detaljer i form af
vaser, har en epitafielignende opbygning med et
centralt skriftfelt, 113,5×95 cm, indrammet af
sidevinger, top- og hængestykker. Heri er yderligere indsat højrektangulære og tværovale skriftfelter, alle med indskrift i gylden kursiv på sort
grund. Hovedfeltet flankeres af søjler på høje
postamenter og med slanke skafter med prydbælter og bladkapitæler. Kugleformede hænge
prydelser og topspir, formet som vaser. Sidevingernes tavler er ophængt i båndsløjfer, mens
top- og hængestykkets felter indrammes hhv. af
laurbærkrans og volutter med indsatte rosetter og
sløjfer. Øverst krones opbygningen af en stråleglorie med Gudsnavnet. Stafferingen omfatter en
begrænset farveskala, domineret af gråt og sort
baggrund, suppleret med detaljer i brunt, grønt,
blåt og okkergult samt forgyldning. Skrifttavlens
søjleskafter samt kronfrise og postament er malet
som sort- og rødbroget marmor.
Det kulturhistorisk interessante monument re
peterer, som anført, provsteparrets gavebrev efter
originalen i stiftskisten hos herredsprovsten og
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sognepræsten i Dybe Sogn.55 Renterne af den
store donation, der for sit vigtige indhold skal
omtales mere udførligt nedenfor, omfattede i alt
syv punkter med et ekstra supplement. Heri er
nævnt årlige ydelser til 12 fattige i Vandfuld Herred (stk.1), midler til parrets stiftelse, Enkehuset
»Stokbro«, jf. s. 1536, til »Ildebrand Husets« vedligeholdelse og til en »Omgangs Skoleholder« i
sognet (stk. 2), til indkøb af bibler »af samme slags
som Stistrups«56 samt eksemplarer af »Joh. Arnts
Sande Christendom med Paradisets Urtegaard«57
og af »Sivers«,58 beregnet til fattige på Holmsland
og i Lemvig og Dybe sogne (stk. 3). Med uddelingen af bibler og andagtsbøger fulgte provsteparret nøje det eksempel, der allerede tidligere
var fastlagt af Hobrokøbmanden Lauritz Christen Stistrup og hustru, Christine Marie Sønderborg.59 Hos denne nævnes ud over biblerne
netop i en tilføjelse fra 1762, B. Siwers Saligheds
Midler eller Guds Raad til Salighed, et værk, »der
skal være meget forstaaelig for de Eenfoldige«.60
Donationerne i Dybe omfattede desuden en almisse til jomfru Helene Pedersdatter Brönsdorph
(efter hendes død syv fattige enker) (stk. 4), indkøb af »Saa mange Nye Testamenter som mueligt« til uddeling blandt områdets provster ved
Skt. Hans Landemodet i et forhold, afhængigt af
sognenes størrelse (stk. 5), til fattige børns kristne
opdragelse med supplerende bidrag til Maren
Lauridsdatter Kiær (Kjær), en søster til Gjertrud
Kjær, og til degnen (stk. 6), til Dybe Sogns fattige
med udganspunkt i et bidrag fra Jørgen Wedel

Fig. 44. Alterbordsforside, o. 1600, genanvendt foran
orgel, 1983 (s. 1568). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Vorderseite von Altartisch, um 1600, wiederverwendet vor
der Orgel, 1983.
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Fig. 46. Detalje af fig. 45 med signatur og årstal for Knud Hansen Friis (s. 1569). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Detail von Fig. 45 mit Signatur und Jahreszahl von Knud Hansen Friis.

(stk. 7) og endelig til legatstifterskens søsterdatter,
Lise Kierstine Møller samt efter hendes død til to
trængende degneenker i Vandfuld Herred (supplement). Ud over indskrifterne er tavlen smykket med de tre giveres initialer, øverst for Gjertrud Kjær og til hhv. venstre og højre for Jørgen
Berendtsen Wedel og Christian Arnth Brasch.
Tavlens mester var den alsidige degn i Trans,
Knud Hansen Friis (1744-1818), der selv var barnefødt i Dybe som søn af den daværende degn,
Hans Christian Friis.61 Den store legattavle er
formelt nært beslægtet med det, ligeledes signerede, store præsteepitafium i Ulfborg Kirke (Ulfborg Hrd.), opsat 1791 af sognepræst Janus Schou
Fig. 45. Legattavle, 1786, signeret og dateret af Knud
Hansen Friis, degn i Trans.Tavlen var skænket af provst
Christian Arnth Brasch og hans hustru, Gjertrud Lauridsdatter Kjær (s. 1569). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Stiftungstafel, 1786, signiert und datiert von Knud Han
sen Friis, Küster in Trans. Die Tafel war ein Geschenk von
Probst Christian Arnth Brasch und Gattin Gjertrud Lau
ridsdatter Kjær.

over hans forældre og tidligt afdøde hustru; jf. også de signerede minde- og præstetavler i Fjaltring
(1785/1799, Vandfuld Hrd.), Ferring (1794-95,
s. 1521) og Ulfborg (1796).62 Endvidere forfattede Friis forskellige gravvers, heriblandt for Otte
Christian Høst og Gjertrud Kjær (†kisteplade nr.
1-2).
Tavlen, der som nævnt tidligere fandtes på korets nordvæg (Løffler 1880) nær legatstifternes
begravelse, er siden ophængt på skibets sydvæg.
Lysekroner. 1) (Fig. 47), skænket 1751 af kirkens
sognepræst, provst Christian Arnth Brasch og tidligere ophængt i koret over ‘min salig formands
grav’, dvs. over graven for Jørgen Berendtsen Wedel (jf. gravsten nr. 1).44 Kronen, der i dag hænger over døbefonten, har seks arme, hængeknop
i form af en ring, balusterskaft og en topfigur,
der holder en fane. 2-3) Nyere kroner, vel hidrørende istandsættelsen 1937, har 2×6 arme, stor
glat hængekugle med agernlignende knop, balusterskaft og topfigur, udformet som en engel med
laurbærkrans og palmegren i hænderne. I koret
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heraf den midterste med et profilportræt (muligvis af Christian IV). Aftrykkene er dog for svage
til en sikker identifikation.
Klokken er ophængt i nyere slyngebom af eg
ud for østre glamhul.
	At dømme efter indskriften var klokken oprindelig udført til Ishøj Kirke (Smørum Hrd.,
Københavns Amt), hvis sognepræst er omtalt i
teksten. Den sjællandske kirke har dog to yngre
klokker fra hhv. 1642 og 1649, begge udført af
en anden støber (jf. DK KbhAmt 537), og ombytningen lader sig ikke umiddelbart forklare. 1631
betaltes Svend Poulsen fra Lemvig 200 sldlr. for
Dybe Kirkes klokke, som han lod omstøbe efter
sognepræstens, kirkeværgernes og de menige sognemænds begæring.8 1791 noteredes det, at degFig. 47. Lysekrone, skænket af Christian Arnth Brasch
og tidligere ophængt over graven for hans forgænger,
Jørgen Berendtsen Wedel (s. 1571). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kronenleuchter, von Christian Arnth Brasch
gestiftet und früher über dem Grab seines Vorgängers Jørgen
Berendtsen Wedel angebracht.

hænger desuden to moderne væglampetter, hver
med fem lys i de s-svungne arme.
Kirkeskib (jf. fig. 28-29), skænket 1937 af Anna
og Lorenz Hede, Dybe.63 Skibet, »Lilly«, er udformet som en tremastet orlogsfregat; rødstafferet
under vandlinjen og hvid med sort liste ovenover.
Skibsbyggerens identitet er ikke oplyst.63
Klokke (fig. 48), 1624, støbt af Rudolf Borchardt
sen, København. Klokken, der har tværmålet 85
cm, har om halsen en trelinjet indskrift i reliefversaler:64 »Christianus IV Dan(iae) Norveg(iae)
etc. regs potentiss(imus) in Dei gloria(m) et usum
eccles(iae) Ishøye(n)s(is) a(nno) MDCXXIV pastore Clavdio Foert. Coelv(m) et t(e)rra transibvnt verba a(utem) Domini non transib(unt).
Rvdolf Bvrkart (Rudolf Borchardtsen) goss mich
an(n)o 1624 (Christian IV, Danmarks og Norges stormægtigste konge, til Guds ære og til Ishøj
Kirkes brug i året 1624, mens Claus Ført var sognepræst. Himmel og jord skal forgå, men Herrens
ord skal ikke forgå (Mark. 13, 31 eller Luk. 21,
33). Rudolf Borchardtsen støbte mig år 1624)«. I
den nederste linje, der afsluttes med en bladbort,
er indføjet aftryk af tre mønter eller medaljer,

Fig. 48. Klokke, 1624, støbt af Rudolf Borchardtsen,
København. (s. 1572). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Glocke, 1624, von Rudolf Borchardtsen, Kopenhagen,
gegossen.
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Fig. 49. Detalje af epitafium, o. 1695, for Ingvar Abrahamsen (†1664), hustruen, Else Nielsdatter († efter 1695)
og dennes anden ægtemand, Peder Iversen Hemmet, Skjern (†1701) (s. 1573). Foto Arnold Mikkelsen 2010. –
Detail von Epitaph um 1695.

nen hverken ringede med klokken om morgenen
eller om aftenen, selvom han tidligere havde fået
overladt den betydelige græsning på kirkegården
som betaling.10 1796 betegnedes klokken som
nyistandsat.17 1818-20 klagedes over klokkestolens brøstfældigned, der betød, at der ikke kunne
ringes ordentligt med klokken.45 Klokken blev
1996 istandsat af firmaet Thubalka,Vejle. †Klokke.
Nedtaget 1586 i forbindelse med en mindre reparation.8 1618 nyophængtes klokken i et ophæng i
et af tårnets glamhuller. 1620 suppleredes med en
ny klokkeaksel og en knebel.8
Klokkestol. Klokken er ophængt i to øst-vestgående bjælker, der hviler på glamhullets vanger.
†Klokkestol. 1632 nedtog to tømrere ‘det gamle
klokkeværk’, dvs. stolen og opsatte det nye.8

Danmarks Kirker, Ringkøbing

gravminder
Epitafium (fig. 49-51), o. 1695,65 for Ingvar Abra
h(amsen), sognepræst i ni år, †1664 i sit 43. år;
endvidere for hustruen, Else Nielsdat(t)er, †16
og for dennes anden ægtemand, Peder Ifvers(en)
Skiern (Iversen Hemmet, Skjern), sognepræst i
(1701). Gravmindet var opsat af
31 år, †16
sidstnævnte.44
Den store mindetavle omfatter en figursten
af kalksten, 140×70 cm, indsat i en rigt udskåret ramme af træ, og er forsynet med talrige indskrifter, alle i fordybede versaler, udfyldt med
hvidt. Den centrale tavle viser knæstykker af de
tre ovennævnte, stående under en dobbeltarkade,
idet de to sognepræsters fælles hustru er placeret i
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Fig. 50. Epitafium, o. 1695, for Ingvar Abrahamsen
( † 1664), hustruen, Else Nielsdatter ( † efter 1695)
og dennes anden ægtemand, Peder Iversen Hemmet,
Skjern ( † 1701) (s. 1573). Foto Arnold Mikkelsen 2010.
– Epitaph, um 1695, für Ingvar Abrahamsen ( † 1664),
Gattin Else Nielsdatter ( † nach 1695) und ihren zweiten
Gatten Peder Iversen Hemmet, Skjern ( † 1701).

midten og samtidig udgør en karyatide for arkaderne (fig. 49). Alle er vist med hænderne samlet
i bøn. De to embedsbrødre er iklædt præstekjoler
med brede pibekraver; den ældste, Ingvar Abrahamsen, har skulderlangt hår og stort skæg, mens
den yngre, Peder Iversen Skjern, har krøllet hår,
der dækker ørene, samt et kortere fuldskæg. Else
Nielsdatter bærer en tætsluttende konehue og
er iklædt en enkel kjole med bred, nedfaldende
krave, lukket med en båndsløjfe. På arkadebuerne,
der bærer indskriften: »Ia kom Herre Jesu. Apoc
22« (Åb. 22,20), hviler to putti med Kristi lidelsesinstrumenter i hænderne, tv. med risknippe og
svøbe, th. med spyd og hammer. Et vinget kranium og et skriftbånd med teksten: »Ieg kommer
snart« danner postament for en gengivelse af den
korsfæstede Kristus, flankeret af Jomfru Maria (tv.)
og formentlig Johannes Evangelisten (th.), begge
indfattet af ovale bøjlerammer med flammelister.
Maria er vist med udbredte arme og en blomsterkurv ved højre side, mens Johannes knæler foran
en indbunden foliant. Under de tre portrætfigurer
er et vandret indskriftfelt med indskriften: »Mon
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disse been kand blifve lefvendis Ez. 37« (Ez. 37,
3) og afdødes personalia i tre felter, idet dødsår
og alder for Else Nielsdatter og Peder Iversen
Skjern mangler. Nederst afsluttes kompositionen
af tre arkader med figurfremstillinger, der hentyder til deres opstandelse efter døden og efterlivet
i det hinsides (fig. 51). Til venstre vises Lazarus’
opvækkelse; han ligger i en åben kiste, hvorover
ses Kristus med firkantet glorie med et skriftbånd
med indskriften: »Laz(arus) kom herud«; på kisten
ses det tilhørende skriftsted: »Ioh.11« (Joh. 11, 43).
Midtfeltet viser Det Himmelske Jerusalem, betegnet »Ny Jerusalem« med skriftstedet: »Ap. 21«
og udformet som en korskirke med klokkeprydet midttårn, kor og to korsarme eller sideskibe,
alle med spidse tage eller spir.Yderst th. er vist tre
stjerner i en skyformation med indskriften: »De
skal skinne som stierner Dan.12« (Dan. 12,3).
Figurstenen er indfattet i en bred profilramme
med sidevinger, top- og hængestykke, alt udskåret i forenklede akantuskartoucher med oprullede volutter. Som sidefigurer er vist Moses med
Lovens tavler og stav samt indskriften: »Gud vær
mig arme synder naadig« (jf. Luk. 18, 13) og th.
formentlig den kronede David med en opslået
bog hænderne og tilhørende indskrift: »Herre lad
mig kiende min ende« (Sal. 39, 5). Topprydelsen
udgøres af den stående Kristus, vist som Verdens
Herre med korsprydet jordkugle i venstre hånd
og den højre oprakt til velsignelse. Herunder læses: »Tencr (dvs. tænk) paa din skabere i din vng-

Fig. 51. Detalje af fig. 50 med illustrationer af de afdødes opstandelse og de saliges tilværelse i Det Himmelske
Jerusalem (s. 1575). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Detail von Fig. 50 mit Illustrationen über die Auferstehung der Toten
und das Leben der Seligen im Himmlischen Jerusalem.
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Fig. 52. Gravsten nr. 1, o. 1673, over Niels Lauridsen
( † 1673) (s. 1576). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Grabstein Nr. 1, um 1673, für Niels Lauridsen.

dom« (Præd. 12, 1), mens hængestykket udfyldes
af et tværovalt skriftfelt med teksten: »Ieg vil befale min aand i din haand du forløste mig Herre
du sande Gud Ps. 31« (Sal. 31, 6).
Både sten og rammeværk er stafferet. Kalkstenen har brunsort bund med enkeltheder i sort,
gylden, hvidligt, karnationsfarve, rødt og grønt,
mens rammen domineres af en rødbrun bundfarve, mørkegrønt akantusløv samt rødt, gråhvidt
og brunt på de udskårne figurer. Monumentet,
der allerede 1768 omtales på kirkens nordvæg, 21
er for den centrale figurgruppes vedkommende
navnlig beslægtet med epitafiet fra 1683 i Gudum over Poul Eliæson og hans familie (s. 1075),
der er signeret »PHS«, måske for Skivebilledhuggeren Peder Hansen,66 hvis arbejder dog ikke ken
des nærmere. Monumentet foresloges nyopmalet
1847.21 På skibets nordvæg, nær triumfvæggen.
Gravsten. 1) (Fig. 52), o. 1673, over Niels Lau
rid(sen), †1673.

Barnesten af grå kalksten, 64× ca. 50 cm. Stenen er kun fragmentarisk bevaret og er sekundært sammenføjet med cement i en brudlinje,
forløbende diagonalt fra øvre højre til nedre
venstre hjørne. Indskrift i fordybede versaler. Figurfeltet viser afdøde, der antagelig er afgået ved
døden i en spæd alder. Han er iklædt en plisseret
ligdragt med båndsløjfer og gengivet med lukkede øjne, hovedet med lighue hvilende på en pude
og hænderne sammenlagt over brystet. Figuren,
som flankeres af kranium og timeglas, er indsat
i en rundbuet arkade med flammelister. I den
bevarede hjørnesvikkel ses liljeornament. Stenen
kan være identisk med en barnesten, omtalt 1862
i koret, om end den afdøde i givet fald urigtigt
omtales som ‘formentlig et barn af provst Brask
(Brasch)’.11 Opstillet på granitblok i våbenhuset.
2) (Fig. 57), o. 1700, for ubekendt ægtepar. Af
lys kalksten, 204×115 cm. Stenen, hvis tekstflade
er delvis borteroderet, har flere revner, ligesom
øverste højre og nedre venstre hjørne er afslået.
Det centrale indskriftfelt, hvori kun enkelte ord
(»aetatis LVII«, dvs. i en alder af 57 år) og årstallene 1680 og 1684 anes, har gravskrift i fordybede
versaler inden for en konturlinje. I hjørnerne er
ovale medaljoner med relieffer af dyderne, øverst
tv. og th. Troen med kors og bog og Håbet med
anker og fugl; forneden tilsvarende Kærlighed
med to børn og Retfærdighed med anker og
vægt. Over tekstfeltet er et vinget timeglas over
kranium og korslagte knogler, mens stenens nedre del er smykket med en blomstervase.
På kirkegårdens sydlige del, nær den søndre
kirkegårdslåge.
3) O. 1700, genbrugt o. 1800 af ubekendt(e).
Af grå kalksten, 204×147 cm; herpå er sekundært lagt en mindre sten af rød sandsten, 45×55
cm; begge sten er stærkt eroderet. Den store sten,
der har udslidt skriftfelt med fordybet kursiv,
smykkes i hjørnerne med ovale dydemedaljoner,
hvoraf i øvre og nedre højre hjørne anes Håbet
med anker og Retfærd med sværd og vægt, svarende til gravsten nr. 2. Øverst ses tilsvarende et
vinget timeglas. Den sekundære sten har ligeledes fordybet kursivindskrift, hvoraf kun et enkelt
navn (Poul) svagt anes. På kirkegårdens søndre
del, syd for våbenhuset.
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nederst et vinget timeglas og kranium over korslagte knogler. Nære paralleller hertil ses i Vandborg og Ramme kirker (o. 1719, s. 1474; o. 1733).
I skibets gulv foran korbuen.
5) (Fig. 54), o. 1744, for Jørgen (Berendtsen
Wedel), »kaldet til denne Guds Menighed 1705
og døde 1744 i hans alder(s) 73 Aar«.
Indskriftsten af rødlig kalksten, 182×109 cm.
Det centrale skriftfelt med øvre, halvcirkulær afslutning har indskrift i fordybet kursiv, der dog er
næsten udvisket. Hjørnemedaljoner med evangelistsymboler, øverst tv. og th. Mattæus og Markus,
nederst tv. og th. Lukas og Johannes. Midtfeltet
er indrammet af fyldigt bladværk, mens top- og

Fig. 53. Gravsten nr. 4, o. 1705, for sognepræst Jens
Nielsøn Øe ( † 1705) og hustru, Vibeke Lauridsdatter
Bording (s. 1577). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Grabstein Nr. 4, um 1705 für Gemeindepfarrer Jens Nielsøn
Øe und Gattin,Vibeke Lauridsdatter Bording.

4) (Fig. 53), o. 1705, for Jens Nielsøn Øe, *1661
i Viborg, kaldet til sognepræst i Dybbe (Dybe)
1698 og †1705 sammesteds i sit 43. år. Tillige
med hustruen, Wibeche Lauridsdaatter Bording
(Vibeke Lauridsdatter Bording), *1661 i Ulfborg
i sit
år.67
Præstegård, †17
Indskriftsten af gråsort kalksten, ca. 200×114
cm. Det centrale tekstfelt med indskrift i fordybede versaler og kursiverede versaler, flankeres i
hjørner af evangelistmedaljoner, øverst tv. og th.
Mattæus (»S. Mathevs«) og Markus (»S. Marcvs«),
nederst tilsvarende Lukas (»S. Lvcas«) og Johannes (»S. Iohannes«). Øverst ses Kristi Opstandelse,

Fig. 54. Gravsten nr. 5, o. 1744, for sognepræst Jørgen Berendtsen Wedel ( † 1744) (s. 1577). Foto Arnold
Mikkelsen 2010. – Grabstein Nr. 5, um 1744, für Ge
meindepfarrer Jørgen Berendtsen Wedel.
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fodfelt smykkes af kerubhoved og vinget timeglas, hvilende på kranium med korslagte knogler.
Stenen, der tidligere lå i koret foran knæfaldet
oven over kirkens præstebegravelse (jf. ndf.), blev
1937 flyttet til våbenhuset, hvor den er opsat på
en muret sokkel foran østvæggen.
†Gravsten. 1768 omtaltes uden nærmere beskrivelse fem-seks store og to-tre små sten ‘med sædvanlig påskrift’ på kirkegården.44 En stor sten for
provst Brasch ( † 1780) og hans hustru, Gjertrud
Kjær ( † 1790) er nævnt 1862 og 1879 i koret, nær
ved fonten, om end allerede på daværende tidspunkt med ulæselig indskrift.11 1862 omtaltes desuden en gravsten i koret, formentlig for et barn af
Christian Arnth Brasch.11 Det kan ikke udelukkes,
at der her hentydedes til gravsten nr. 1. En ligsten

i tårnet opsattes endelig 1910 over indgangsdøren
til kirken og sikredes med jernankre.11
†Gravsten (?). If. Abildgaard læstes i kirken årstallet »1563« og navnet »Bertel«, anført med versaler. Indskriften kan muligvis referere til en nu
forsvunden gravsten, medmindre den er afskrevet
fra en forsvunden inventargenstand eller et kalkmaleri. Nærmere oplysninger herom savnes dog.
†Kiste- eller mindeplader. 1) O. 1787, over Otte
Christian Høst i Store Flansmose, †før 25. aug.
1787.68 Mindevers, komponeret af H. F. Braae
(Hans Frederik Bråe), degn i Vandborg og optegnet af Knud Hansen Friis:69
»Fra Sorgens land til Glædens boelig
Gud Siælen tog, som sagde bliv
Naar Kroppen har udsovet Roelig
Faar visnet Roese atter liv«.

2) O. 1790, over Gjertrud Kjær, provstinde B
 rasch
(†1790), jf. ovf. Kiste- eller mindeplade med grav
vers, komponeret af Knud Hansen Friis:70
»Saa hviil du salig Siæl, udi dit Sovekam(m)er
Dit løb er nu fuldendt, du slap lyksalig ud,
Thi ingen Sorg og Nød, ei heller nogen Jam(m)er
Dig meere møde skal, du er nu hos din Gud.
Aab: 14. Cap. 132.Viisd. B. 3 Cap 14.
Saa gik den salig Siæl, indtil sin Herres glæde
Som her mod trængende var Gavemild og god
Hun nu er Prydet med Retfærdighedens Klæde
Som blev forhvervede, ved Jesu dyre blod,
Nu er Hun lønnet vel, for Jesu arme lemmer
Hun til Husvalelse i deres trang og Nød
Hun nu for Lam(m)ets Stoel, en frydesang istem(m)er,
O! Evig Evig Priis, skee dig min Jesu sød«.

Fig. 55. Stele, o. 1869, for sognepræst Frederik Carl
Christian Harboe ( † 1869) (s. 1578). Foto Hugo Johannsen 2011. – Stele, um 1869, für Gemeindepfarrer Fre
derik Carl Christian Harboe.

Kirkegårdsmonumenter. Familiegravsteder. Som ofte
fremhævet spejler sognets sociale skel sig i både
placering og udformning af de enkelte gravsteder. Dette gælder ikke mindst for kirkegården i
Dybe, hvor tre pompøse gravsteder for beboere
på Møgelgård alle er indhegnet af smedejernsgitre og placeret foran kirkens sydmur, mens ejere
af områdets mindre gårde bl.a. ligger begravet i
det ‘mørke’ nordøstlige hjørne.71 De førstnævnte
omfatter, beskrevet fra vest mod øst, følgende: 1)
(Fig. 56), for fem børn, alle med familienavnet
Mouritsen. De fem ensartede sten, o. 1866-71, af
grå eller rødlig kalksten, ca. 67×44 cm, har delvis
udviskede indskrifter med versaler eller fraktur.
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Fig. 56. Familiegravsteder for beboere på Møgelgård (s. 1578). Foto Hugo Johannsen 2011. – Familiengrabstätten für
Bewohner von Møgelgård.

Stenene, der er placeret på række fra syd til nord,
mindes følgende: Ane Mouritsen. Fødsels- og
dødsår lader sig vanskeligt tyde; Niels Mouritsen, *1. febr. 1863, †19. maj 1866; Mette Kerstine Mouritsen, *6. febr. 1865, †30. april 1866;
Niels Mouritsen, *19. april 1867, †13. april 1871;
Christian Mouritsen, *27. april 1870, †25. marts
1871. 2) O. 1876, for Eskild Jensen Møgelgaard,
*25. marts 1785, †5. juni 1860, og hustruen, Maren Laurissen, *24. aug. 1801 i Østerholm i Nissum, † 21. maj 1876 på Møgelgård. Af kalksten,
218×160 cm; indskrift med fordybede versaler.
3) O. 1913, for Christian Poulsen, *3. febr. 1819
i Vejling, †24. marts 1909 på Møgelgård, med
hustruen, Else Marie Nielsdatter, *31. juli 1827,
†13. marts 1913 på Møgelgård. Af rødlig granit,
220×160 cm.
Stele (fig. 55), for Frederik Carl Christian Harboe, sognepræst i Dybe og Ramme, *5. okt. 1804
i København, †6. juni 1869 i Dybe. Monumentet
er rejst af menigheden.
Gravmælet, der måler 174×75 cm, 48,5 i bredden, er af sandsten og marmor. Som en forenklet

gavlstele er det udformet med en spidsbuet øvre
afslutning, kronet af et kors; foroven ses et cirkelrelief, 28 cm i tværmål, med en formindsket
version af Dødens Genius, vist med nedadvendt
fakkel og laurbærkrans efter Bertel Thorvaldsens
relief til gravmælet for Wlodzimierz Potocki
(1832, Wawelkatedralen, Krakow); herunder er
indskrifttavle med tekst i fordybede versaler,
44×37 cm.Ved kirkegårdens sydvestre hjørne.

Fig. 57. Gravsten nr. 2, o. 1700, for ubekendt ægtepar
(s. 1576). Foto Hugo Johannsen 2011. – Grabstein Nr.
2, um 1700, für unbekanntes Ehepaar.
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Fig. 58.Ydre set fra nord. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Norden.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1987 ff. (Syns
prot.).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Dybe Kirkes regn
skaber 1584-1652 (C-KRB-70); Pastoratsark. Synsprotokol 1862-1925 (CP 495, C-37, Synsprot.). Me
nighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprotokol
1912-64 (M-19 301-1); Synsprotokol 1926-87 (M-19
301-3, Synsprot.); Viborg landstings skøde- og pantebøger.
Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot.
1799-1808, vedr. 19. nov.1801 og 14. aug. 1806 (B77b
- SP 4).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykir
ker,V, 1890, 342 ff. (Uldall 1890). Notebøger. Abildgaard,
VIII, 170 (Abildgaard);Indberetninger. H. C. Strandgaard
1879 (kalkmalerier); J. B. Løffler 1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1880); Chr. Axel Jensen 1922
(inventar); Poul Jensen 1922 (kalkmalerier og inventar); Egmont Lind 1940 (kalkmalerier); Olaf Hellvik
1968 (kalkmalerier); Mogens Larsen 1976 (kalkmalerier); Robert Smalley og Ole Alkærsig 1990 (kalkmalerier); Kirsten Trampedach og Peder Bøllingtoft 1999

(kalkmalerier); Kirsten Trampedach og Mette K. Jensen
2001 (kalkmalerier); Peder Bøllingtoft 2002 (kalkmalerier); Lise Thillemann 2006 (kalkmalerier); Lis Sejr
Eriksen 2011 (inventar).
Tegninger. NM. Ferd. Richardt 1867 (prospekt af
kirken); Hother Paludan 1936 (plan, facader, snit, gulve, vindue, varmekælder, alterskranke og dørfløje);Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen 1999 (plan og snit,
kopier). Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib
Lydholm 1975 (plan, snit og facader). Arkitekterne Ib
Lydholm og Asger Thomsen 2000 (nye trævinduer).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, »Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Dybe kirke,
Ringkøbing amt«, NNU rapport nr.2, Nationalmuseet 2011 (Hylleberg Eriksen 2011a); samme, »Dendrokronologisk undersøgelse af vinduesramme fra Dybe
kirke, Ringkøbing amt«, NNU rapportblad nr. 10, Nationalmuseet 2011 (Hylleberg Eriksen 2011b).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler
ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter
Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2011.
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Oldemoder 113.
Kronens Skøder II, 343-44.

3
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. SkodborgVandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808, lyst
19. nov.1801 (B77b - SP 4).

4
RA. DaKanc G 119. Originale skøder til kongen på
jus vocandi (1799)-1828.
5
LAVib. Viborg landstings skøde- og pantebøger. Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 17991808, lyst 14. aug. 1806 (B77b - SP 4).
6
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing
Amt 1809-30 vedr. 31. okt. 1809 (C 4-846).
7
LAVib. Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1912-64 (M-19 301-1).
8
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1652 (C-KRB70).
9
Således betalte kirken i 1625 to murermestre samt
en pligtskarl for at færdiggøre de forfaldne stetter, og
1634 betaltes murermesteren for at reparere på porten
og alle tre stetter, jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 15841652 (C-KRB-70).
10
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
11
Synsprot.
12
Et beslægtet eksempel på et kor af granitkvadre, som
opførtes øst for en stavkirke og en tid lang fungerede
sammen med denne, indtil skibet føjedes til, påvistes
1957 i Vorgod Kirke (Bølling Hrd.), Elna Møller, »Fra
Snoldelev til Vorgod«, Alfred Kaae (udg.), Videbæk Spa
rekasse 1869-1968, Videbæk 1968, 7-25.
13
Hylleberg Eriksen 2011b (www.nnu.dk).
14
Om trækirker se bl.a. Elna Møller og Olaf Olsen,
»Danske trækirker«, NMArb 1961, 35-58; Elna Møller,
»Træbygningskunsten«, Hakon Lund og Knud Millech
(udg.), Danmarks Bygningskunst, Kbh. 1963, 9-37; Hugo Johannsen og Claus M. Smidt, Kirkens huse (Dan-

Fig. 59. Detalje af tårnets vestside med udflyttede romanske granitkvadre (s. 1539). Foto Hugo Johannsen
2011. – Detail der Westseite des Turmes mit versetzten ro
manischen Granitquadern.
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marks arkitektur, 6), Kbh. 1981, 10-13; Claus Ahrens,
Die Frühen Holzkirchen Europas, 1-2, Stuttgart 2001, 1,
178-206; 2, 197-212, 247-51.
15
Således er fældningstidspunktet for tre planker fra
Skt. Stefans (stav)kirke, Lund, med stor sikkerhed dateret til vinteren mellem 1049 og 1050, jf. Anders W.
Mårtensson, S:t Stefan i Lund, Lund 1980, 136 f.; Nationalmuseets berømte hammerbånd fra Hørning Kirke
(Randers Amt, Sønderhald Hrd.) er dateret til mellem
1060 og 1070, jf. Niels Bonde, Kjeld Christensen, Orla
H. Eriksen og Kent Havemann, »Dendrokronologiske
dateringsundersøgelser på Nationalmuseetn«, Arkæolo
giske udgravninger i Danmark 1990, Kbh. 1991, 234. –
*Vinduesrammen fra Framlev Kirke (NM D nr. 2564),
som sekundært er udskåret i en stavplanke, der genanvendtes i stenkirken (DK Århus 2037), har ikke kunnet
dateres.
16
Buens issepunkt sidder for skibets vedkommende hhv.
128 cm (øst) og 120 cm (vest) under murkronen, mens
afstanden for korets nordvindue kun udgør 85 cm.
17
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4-704-09).
18
1816 manglede således en vindskede ‘på østre ende
af kirken’, jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre
Amtsprovsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 181235 (C 39H-1).
19
Jf. brev fra konservator Poul Jensen til NM, dateret
29. maj 1922.
20
1891 ønskede man skibets gulv nylagt med ‘ternede
fliser’ som i Flynder, jf. Synsprot..
21
LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 402-4).
22
Sådanne vindskeder med brandstang var endnu ofte
benyttet i 1800’erne, jf. Lomborg (s. 735) og †Harboøre (s. 1268, fig. 18).
23
PræsteindbWorm I, 88-89.
24
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1765-68 (C 4-775); DaAtlas 634; Abildgaard VIII, 170.
25
Jf. brev i NM af 27. okt. 1856 fra J. G. Levetzau,
Overdirektoratet for de Kongelige Kunstsamlinger, til
J. J. A. Worsaae. Foranledningen til denne henvendelse
var en indberetning fra biskoppen i Ribe via Kultusministeriet, hvori man foreslog en vedligeholdelse af
det pågældende »Fresco Malerie«. Tilsyneladende blev
denne opfordring dog ikke fulgt op.
26
Jf. også Magnus-Petersen, Kalkmalerier 41.
27
Jf. indb. ved Lise Thillemann 2006, 6. En ajourført
redegørelse for kalkmaleriernes udformning og konservering findes på Nationalmuseets website (www.
natmus.dk).
28
Indb. i NM. Jf. også indb. fra H. C. Strandgaard 20.
sept. 1879 om Vandfuld Hrd.
29
Indb. ved Poul Jensen.
30
Notat af 18. feb. 1938 i NM; jf. herfor også Peder
Bøllingtofts indb. 2002.
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Fig. 60a-d. Facader 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1975. Poulsen & Partnere, Thisted. –
Fassaden.
31

Indb. ved Egmont Lind 1940.
Det turde dog være ukorrekt, når Lind (jf. ovf.) hævder, at østkappens korsfæstelsesbillede ikke havde været
fremme i ældre tid, dvs. da Magnus-Petersen 1895 omtalte kalkmalerierne (note 26), 41. Korsfæstelsesscenen
blev således direkte omtalt hos Uldall 1890 345 og har
antagelig også været set af Løffler 1880 samt vel ligeledes af Abildgaard.
33
Jf. også indb. 1976 og 1985 ved Mogens Larsen og
2002 ved Peder Bøllingtoft.
34
Indb. ved Robert Smalley og Ole Alkærsig 1990.
35
Indb. ved Mette K. Jensen og Lise Thillemann.
32

36

Indb. ved Lise Thillemann 2006.
Axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks kalkmalerier,
Kbh. 2002, 109.
38
Om Lemviggruppen, se Robert Smalley, »Hjerte til
Gud«, DaKalkmalerier 6, 148-49.
39
For senmiddelalderlige billedgengivelser, jf. Eva Louise Lillie, »O vos omnes qui transitis per viam … The
quotation from Lamentations 1,12 in Danish medieval
visual art«, i Eva Louise Lillie og Nils Holger Petersen
(red.), Liturgy and the Arts in The Middle Ages. Studies
in Honour of C. Clifford Flanigan, Kbh. 1996, 205-20.
Endvidere Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Jo37
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Fig. 61. Detalje af kirkens nordside set fra øst (s. 1538). Foto Hugo Johannsen 2010.
– Detail an der Nordseite der Kirche aus Osten.
hannsen, Lyngby Kirke (Lyngby-Bogen 1995-97), Kbh.
1997, 42 f., For anvendelsen af skriftstedet, ikke mindst
i musikalsk form, i forbindelse med påskeliturgien, jf.
Nils Holger Petersen, »Liturgical Representation and
Late Medieval Piety«, i Liturgy and the Arts (jf. ovf.),
181-204.
40
PræsteindbWorm I, 89 anførte: »Anno 1517 lod her
Matz Krabbe præst i Dybbech denne huelling mure«;
1765 læstes: »Her. mans (?): Krab, sogen Præst i Dibek, Lod mure thz Hvelning Anno Dm. M:d:xvii«, jf.
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1765-68 (C 4-775). Abildgaard (fig. 63), afskrev: »her:m
ans:krab:sogen:presth:i:dybeck:/lod:mur(e) thz:hveli(n)g
Anno: dni:m:d:xvii.«. DaAtlas 818 bringer et referat af
teksten med omtale af, at hr. Mogens Krabbe, kirkens
sognepræst, 1517 havde ladet hvælvingerne bygge. En
tilsvarende normaliseret afskrift står i HofmFund IV,

634, note a. Som angivet hos Løffler (Løffler 1880) var
teksten på daværende tidspunkt mere utydelig, og verbet ’mure’ læstes som »ma(le)«.
41
Dorrit Lundbæk, »Fabelvæsener i sengotisk kalkmaleri i Danmark og deres forudsætninger«, JySaml
2,9, 1970-72, 1-83, spec. 3. I almindelighed har anvendelsen af profane og til dels groteske figurer i bogillustrationer, kalkmalerier og kirkeligt inventar, oftest
i marginale placeringer, været hyppigt diskuteret, jf.
senest bl.a. Kersti Markus (red.), Images in the Margins.
Nordic Studies in Medieval Art/ Bilder i marginalen. Nor
diska studier i medeltidens konst¸Tallinn 2006; Elaine C.
Block, Profane Images in Marginal Arts of the Middle Ages,
Turnhout 2009.
42
For en datering o. 1525 af alle korhvælvets malerier
uden nogen sondring mellem de forskellige faser, jf.
Axel Bolvig, Politikens bog om Danmarks kalkmalerier,
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Kbh. 2002, 109, mens WeilbKunstLeks 1, 76-77 (artikel: »Esger Andersen«), karakteriserer både østkappens
Korsfæstelsesbillede (dvs. nr. 2) og rankeslynget som efterreformatorisk, netop med henvisning til eksemplet i
Gudum. Kunstnerens klart førreformatoriske forbøns
indskrift kommenteres dog ikke, lige så lidt som den
ældre Korsfæstelse (nr. 1). Dateringen hos Bøllingtoft
2002 og Thillemann 2006 angives som o. 1540-70.
43
Ringkjøbing Amts Dagblad 17. dec. 1937.
44
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1765-68 (C 4-775).
45
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H1).
46
Jf. notat af Chr. Axel Jensen i indb. 1922 fra Poul
Jensen.
47
Originalteksten havde »Død«, jf. LAVib. Ribe bispe
ark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1765-68 (C 4-775)
og den tilsvarende indskrift på krucifikserne i Lomborg og Harboøre, s. 750, 1291.
48
Jf. indb. af 30. dec. 1921 fra Bay Stamphøj til provst
J. Nygaard i NM.
49
Abildgaard VIII, 170; DaAtlas V, 818.
50
Jf. kalk med sekstunget fod og tilhørende disk med
ottetunget fordybning, begge o. 1525, i Vester Vedsted
Kirke (DK Ribe 3465).
51
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H1); Ringkøbing Amts nordre provsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1846-54 (C 40-3).
52
På korloftet i Fabjerg Kirke (s.1123) er oplagt en
510 cm lang bjælke, som er henført til et afmonteret
pulpitur fra 1623.
53
Zachariasen, Orgelfortegn.

Fig. 62. Helgengrav, udhugget i romansk alterbord (s.
1557). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Heiligengrab in
romanischen Altartisch gehauen.

Fig. 63. Indskrifter på †altertavle og på korhvælvets
nordkappe (s. 1550, 1560). Fra Søren Abildgaards notebog,VIII. – Inschriften auf †Altarbild und der Nordhälfte
des Chorgevölbes.
54

Trakturen blev på et tidspunkt omstillet, så orglet
transponerede en halv tone ned.
55
Jf. også parrets stiftelser for en enkebolig og for sognets fattige, hhv. 1753 og 1756, HofmFund IV, 635-40.
Om tavlen, her dog betegnet som et epitafium, selvom
de nævntes dødsdata ikke er angivet, jf. Carsten BachNielsen, »Døde med skøde. Bidrag til epitafiets foranderlige form og funktion«, KirkehistSaml 2012, 87-111.
56
Hobrokøbmanden Laurids Christensen Stistrup og
hustru oprettede 1749 et legat til uddeling af bibler til
almuen i Danmark-Norge og den dansktalende del af
Slesvig, jf. også note 59; se endvidere Hans Gjedsted,
En klat mørtel – og flere sten til Gislum og Vognsild Sognes
historie i 1700-årene, Gislum 2006.
57
Jf. Johan Arndt, Lyset i Mørket eller Fire Bøger om den
sande Christendom/ Sex Bøger om den sande Christendom
( ), jf. Biblioteca Danica I, Kbh. 1877, 404-05 og sammes Paradjses-Vrtegaard , der ligeledes udkom på dansk
i talrige oplag, jf. Biblioteca Danica I, 30.
58
Berent Siwers, Saligheds Midler eller Guds Raad til
Salighed, Kbh. 1684; værket fandtes i flere udgaver, den
seneste fra 1771, jf. ndf. og blev fra 1748 netop uddelt
af det Stistrupske Legat sammen med Bibelen, idet dog
antallet af uddelte eksemplarer 1770 blev betydeligt
nedsat, jf. H. Ehrencron-Müller, Dansk Forfatterleksikon,
VII, Kbh. 1929, 365. Se også Malthe Møller, Reperto
rium for Fædrelandets Religionslærere, 5, 1797, 1-14 samt
Bach-Nielsen (note 55).
59
For Stistrups testamente, konfirmeret 17. jan. 1749
med efterfølgende bestemmelser 15. jan, 1762 og 16.
okt. 1770, jf. Berent Siwers, Saligheds Midler eller Guds
Raad til Salighed, Kbh. 1771, 283-301.
60
Siwers 1771 (note 59), 297.
61
En ligeledes kunstnerisk aktiv kollega til den alsidige
degn var Christen Nødskov, degn i Idum, der medvir-
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Fig. 64. Korbuekrucifiks, o. 1450 (s. 1557). Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Chorbo
genkruzifix, um 1450.
kede ved den store inventarfornyelse i Holstebro Kirke
1757-70, jf. s. 234.
62
Friis renoverede og signerede 1793 altertavlen i Ulfborg Kirke i forbindelse med en nyopmaling. Han kan
ligeledes have været ansvarlig for storstykkets Golgatahøj under den udskårne korsfæstelsesgruppe. Endelig
er han utvivlsomt mester for bemalingen og muligvis
også for udskæringen af figurer på et skab, der befinder
sig i privateje i Ferring hos en direkte efterkommer af
degnen. Om Friis, jf. desuden WeilKunstleks 2, 371, der
dog urigtigt henfører skabet til Lemvig Kirke, ligesom
krucifiksgruppen i Ulfborg næppe er egenhændig som
anført her.
63
Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjø
bing Amt (Hardsyssel Håndbog 3), Ringkøbing 1992, 20.
64
Samtlige ‘n’-er i indskriften er angivet omvendt. Det
skal samtidig understreges, at dele af indskriften i dag
er yderst vanskeligt tilgængelig. Beskrivelsen bygger
derfor til dels på ældre afskrifter.
65
Jf. udhugget persondata for Peder Iversen Hemmet,

der havde været præst 31 år, dvs. siden forgængerens
død i 1664.
66
Jf. mundtligt forslag af Jens Bergild 2011.
67
Vibeke Christensdatter Bording var 2o g.m. ægtemandens efterfølger, Jørgen Berntsen Wedel, jf. gravsten nr. 2.
68
LAVib. Skifteprot. Lundenæs og Bøvling amters skifteuddrag 1780-88, nr. 843 (skifte af 25. aug. 1787).
69
Jf. En liden samling af adskillige Vers og Sange til Mor
gen- og Aftenbøn. Skrevet af Knud Friis, Trans Degnebo
lig 29. Marts 1782, upagineret manuskript, tidligere i
Lemvig Museum. Dette kendes dog pt. kun i to ukomplette versioner, hhv. en fotokopi i Danmarks Kirker
og en maskinskrevet transkription ved arkitekt Sv.
Fritz, ligeledes i Lemvig Museum. Verset findes i den
førstnævnte version.
70
Jf. En liden samling (note 69), den fotokopierede version.
71
Jf. Birgitte Kragh, »Vestjysk særpræg i skikke om død
og begravelse«, RStbog 2004, 94-95.
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die kirche von dybe
Die Kirche liegt in der Mitte der Gemeinde und
ist von Pfarrhof, Elektrizitätswerk und Schule
umgeben (vgl. Abb. 1), die sich heute alle in privater Hand befinden. Der Friedhof, welcher die
alten Grenzen bewahrt zu haben scheint, ist von
den typischen steinbesetzten Erddeichen umgeben. Zwei der gemauerten Portale, die typisch
für die Friedhöfe der Gegend waren, sind noch
erhalten (Abb. 4-5).
Der Kern des Gebäudes ist eine romanische
Quadersteinkirche mit Chor und Schiff. Dazu
wurde im Spätmittelalter im Westen ein Turm
hinzugefügt sowie eine Vorhalle mit Südtür. Eine
Analyse des Mauerweres zeigt, dass die Kirche in
Etappen gebaut wurde mit dem Chor als erstem
Abschnitt. Der Umstand, dass das unterliegende
Terrain nach Osten abfällt, deutet darauf hin, dass
nicht auf jungfräulichem Boden gebaut wurde,
sondern an einer älteren Kirche, die gradweise
durch das jetzige Gebäude ersetzt wurde. Des bestätigt ein *Fensterrahmen, der von einer †Holz
kirche (Abb. 14) stammt und nachfolgend im
westlichsten Fenster an der Nordseite des Schiffes wiederverwendet wurde, von wo er 1936
herausgenommen wurde. Der Rahmen wurde
jetzt dendrochronologisch analysiert und auf um
1080-1100 datiert.
Die Quadersteinkirche ruht auf einem Doppelsockel, dessen oberstes Glied von einer Rille
geschmückt ist, so wie dies auch in Hygum der
Fall ist (S. 1373, außerdem S. 1246, Abb. 13 und
14). Die Rückmauern sind auch im Chor und
im östlichsten Teil des Schiffes mit Quadern
verkleidet (vgl. Rom S. 772), während die Mauern im restlichen Teil der Norm entsprechend
verputzte und weiß getünchte Feldsteine sind.
Von den zwei Türen des Schiffes ist die südliche im Gebrauch, während die nördliche (Abb.
10) verblendet wurde. Die Türen sind rechteckig
mit monolithen Fensterstürzen und im Norden
sieht man, dass der Sockel ursprünglich in der
Öffnung als Schwellenstein weitergeführt worden war, vgl. zum Beispiel Engbjerg (S. 1340).
Von den drei Fenstern des Chores wurde das

nördliche wieder geöffnet, während das östliche
und etwas größere jetzt wieder verblendet ist
und es sich bei dem südlichen um eine moderne
Rekonstruktion handelt. Die Fenster des Schiffes
sind kleiner als die des Chores und vielleicht nach
den Rahmen der Holzkirche disponiert, welche
wiederverwendet wurden. Sie sitzen niedriger
als die des Chores und unterstreichen so auch
den Zeitunterschied zwischen den beiden Abschnitten. Im Inneren werden Chor und Schiff
durch einen Chorbogen aus Granitquadern mit
Kämpfergesims und Sockeln verbunden (S. 1246,
fig. 3). Der Dachgiebel des Chores ist umgemauert, während der östliche Dachgiebel des Schiffes
(Abb. 19) bewahrt ist und deutlicherweise in
zwei Etappen gebaut wurde, so wie ja auch die
Kirche etappenweise erbaut wurde. Eine schmale
rundbogige Tür kann eine ursprüngliche und an
der Westseite bloß umgemauert worden sein.
Der Turm gehört so wie auch eine Reihe andere der Umgebung, z.B. Lomborg, Fabjerg, Vandborg und Trans zu einer Gruppe von Gebäuden,
die auf das Vorbild von Holstebro und vermutlich
auf das Ende des 15. Jahrhunderts zurückgehen
(S. 204). Der Turm erschien ursprünglich markanter in seinem Äußeren durch Fenster zu bei
den Zwischenstockwerken sowie pinkelverzierte
Verblendungsgiebel – Details, die verschwanden
durch die Außenverkleidung und Stutzung der
Giebel (vgl. Abb. 16) aufgrund der rauhen Witterung. Der Turmraum ist mit dem Schiff durch eine
spitzbogige Arkade verbunden und durch ein
Gewölbe überdeckt. Der Aufgang zu den oberen Stockwerken geht durch eine Klappe in der
Südkappe vor sich. Von den oberen Zwischenstockwerken führt eine flachbogige Türöffnung
stufenweise zum Dachboden des Schiffes.
Die Vorhalle wurde vermutlich zur gleichen
Zeit hinzugefügt wie der Turm und wurde mit
Klosterziegeln gebaut, ergänzt durch eine Reihe
Quader vom Durchbruch des Schiffswestgiebels.
Das markanteste Detail ist die große rundbogige
Verblendung (Abb. 15) – ein Detail, welches
auch von einer Reihe westjütländischer Vorhal-
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len, z.B. Nørre Nissum und Bøvling (S. 644,
826), bekannt ist. – Das Chorgewölbe wurde einer Inschrift zufolge (vgl. kalkmalerier S. 1551)
1517 erbaut. Der Chor und das Schiff haben den
größten Teil ihrer mittelalterlichen Dachwerke
aus Eichenholz bewahrt. Durch dendrochronologische Analyse wurde der Baumfällzeitpunkt
auf um 1395-1400 bestimmt.
Von den vielen nachmittelalterlichen Reparaturen und Änderungen ist die markanteste die
Einsetzung von großen rundbogigen Fenstern an
der Südseite des Schiffes im Jahre 1882.
Wandmalereien. In Chor und Turmraum sind
spät- und nachmittelalterliche Wandmalereien
zu finden, die zwischen 1517 und 1570 entstanden (Abb. 21-27). Am bedeutendsten sind die
Gemälde im Chor, welche die vier Gewölbekappen bedecken. Sie wurden in verschiedenen
Etappen übereinander aufgetragen und enthalten
Inschriften, welche das Entstehungsjahr (1517)
des Chorgewölbes und damit vermutlich auch
das Alter der ältesten Gemälde angeben sowie die
Identität des Initiators (Mads Krabbe, Gemeindepfarrer in Dybe). Auch sieht man den Namen
des Malers (Esger Andersen) und die Initialen
einer weiteren Person (»R.M«), möglicherweise
der Maler einer späteren Etappe. Bemerkenswert
ist außerdem, dass die Verzierung nie bzw. anscheinend nur teilweise nach der Reformation
übertüncht wurde. Aufgrund von Feuchtigkeit
und Verschmutzung musste sie jedoch viele Male
renoviert werden, zuletzt 2003/04.
Die Gemälde zeigen in der Ostkappe eine Kreuzigungsszene, die teilweise eine ältere Darstellung
des gleichen Motivs überdeckt. Die mitfolgende
lateinische Inschrift enthält eine Fürbitte für die
Seele des Malers, Esger Andersens, und ein Zitat
aus den Klageliedern des Propheten Jeremias, welche im Spätmittelalter oft mit Beschreibungen oder
rituellen Inszenierungen der Leidensgeschichte
Christi verbunden waren. Die übrigen Kappen
zeigen Ranken mit verstreuten Fabelwesen.
Inventar. Das Mittelalter ist mit mehreren Inventargegenständen repräsentiert. Am ältesten ist der
romanische Altartisch mit einem noch sichtbaren
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Reliquienversteck (Abb. 31, 62) und das Taufbekke (Abb. 38). Aus dem Spätmittelalter stammt
das Chorbogenkruzifix von um 1450 (Abb. 31,
64), welches seit 1921 hinter dem Altartisch angebracht ist. Etwas jünger, wohl von um 1500-1550,
sind vermutlich die silbernen Altargeräte (Abb. 34).
	Aus der frühen Regierungszeit von Christian
IV. stammt die 1607 erworbene Kanzel (Abb. 41),
bei der es sich vermutlich um eine Arbeit des sogenannten Vandfuld-Meisters Kristen Spend aus
Lemvig handelt. Aus der gleichen Zeit, von um
1600, ist eine frühere Altartischpaneele (Abb. 42,
44), die seit 1921 als Teil der †Orgel verwendet
war sowie der Taufhimmel (vgl. Abb. 41), der
ebenfalls seine Platzierung verändert hat und
jetzt über der Kanzel hängt. Die Altarleuchter
(Abb. 37) wurden 1618 eingekauft, während die
Kirchenglocke (Abb. 48), die 1624 von dem Kopenhagener Gießer Rudolf Borchardtsen datiert
und signiert wurde, nach der Inschrift zu urteilen
ursprünglich für die Kirche des südlich von Kopenhagen gelegenen Ortes Ishøj vorgesehen war.
Die Veränderungen des 18. Jahrhunderts be
zeugen u.a. die kopierte Inschrift des Kreuzbaums, die auf 1703 datiert ist (Abb. 32) und die
Taufschale (Abb. 39-40), die im gleichen Jahr von
einer Privatperson gestiftet wurde. Allerdings war
die Schale wesentlich älteren Datums und ist mit
der Jahreszahl 1590 versehen und den Allianzwappen für Bjørn Kaas und Christence Nielsdatter. In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
trugen Probst Christian Arnth Brasch und Gattin Gjertrud Kjær zur Ausstattung der Kirche bei:
1751 stiftete der Probst einen sechsarmigen, über
dem Taufbecken aufgehängten Kronenleuchter (Abb. 47), während eine große Stiftungstafel
(Abb. 45-46) 1786 nach Braschs Tod auf Initiative
der Witwe zurückzuführen ist. Die Tafel stammt
von dem Maler, Bildschnitzer und Poeten Knud
Hansen Friis, der Küster in Trans und geboren in
Dybe war.
	Aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts
stammen das frühere Altargemälde (Abb. 33),
das 1835 von Eleonore Christine Harboe sig
niert wurde; außerdem die Apostelgemälde (Abb.
41) auf der Täfelung der Kanzel, die von 1845
vom Maler aus Lemvig J. B. Gjørup stammen.
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Die älteren Teile des Gestühls (Abb. 28-29) stammen vermutlich auch von diesem Zeitpunkt.
Verschiedene kleinere Inventargegenstände, u.a.
Taufkanne, Oblatendose, Altarschale und Siebenleuchter stammen vom Ende des Jahrhunderts
und vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Zeugen
der durchgreifenden Renovierungen von 1921
und 1937 sind u.a. eine Tafel für die Nummertafeln, Pastorentafel, Altarschranke, Altarkanne und
Kirchenschiff (Abb. 28-29, 43, 36). Die Orgel
(Abb. 29) stammt von 1983.
Grabmale. Die Kirche hat mehrere Grabmale aus
dem 17. und 18. Jahrhundert. Am bedeutendsten
ist der Epitaph (Abb. 49-51), vermutlich 1695, für
die Gemeindepfarrer Ingvar Abrahamsen ( † 1664)
und Peder Iversen Hemmet Skjern ( † 1701) so-

wie deren gemeinsamer Gattin Else Nielsdatter.
Das kolorierte Monument, welches in Sandstein
gehauen und in einen reichen Holzrahmen gefasst ist, ist nahe verwandt mit einem zeitgenössischen Epitaph in der Kirche von Gudum. Beide
können eventuell dem Bildhauer Peder Hansen
aus Skive zugeschrieben werden. Dazu gesellen
sich insgesamt fünf Grabsteine, wovon jedoch
nur drei identifiziert werden können: Ein Stein
für ein Kind (Abb. 52), um 1673, für Niels Lauridsen, †1673, ein Inschriftenstein (Abb. 53), um
1705, für Jens Nielsøn Øe, ( † 1705) mit Gattin
Vibeke Lauridsdatter Bording und ein entsprechender Stein (Abb. 54), um 1744, für Jørgen
Berntsen Wedel ( † 1744). Die beiden letztge
nannten waren ebenso wie der Epitaph Monumente für die Gemeindepfarrer der Kirche.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst med Ramme Å i forgrunden. Foto Hugo Johannsen 2012. – Die Kirche in
der Landschaft aus Südosten mit dem Fluss von Ramme im Vordergrund.

ramme kirke
vandfuld herred
I lighed med hovedparten af områdets kirker er kirken
(»rammingh«) tidligst omtalt o. 1350 i Ribe Oldemoder, hvor den takseredes til 4 skilling sølv, svarende til
herredets middelansættelse.1 En tilknytning i 1500- og
1600-tallet til sognets hovedgård, Rammegård, fremgår
af både inventar (alterbordspanel, altertavle, alterstager,
†messehagel, †skriftestol) og gravmæler, ligesom skiftende ejere af gården o. 1600 fungerede som kirkeværger.2 Som anført 1617 benyttedes kirken også som
depot for Rammegårds arkiv, hvilket dog kunne volde
problemer, da Anna Vind d.å. nægtedes adgang til en
forseglet kiste med ejendomsbreve vedrørende hendes
gård og gods.3
1671 overdrog Kronen Ramme Kirke sammen med
næsten alle herredets øvrige kirker til generalmajor
Henrik Ruse (Rüsensteen), og året efter indgik den i

Danmarks Kirker, Ringkøbing

det nyoprettede baroni Rysensteen, tilhørende slægten
Juel af Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf. s. 813).4 Kirken
tilhørte herefter Ruses efterkommere frem til baroniets
ophævelse 1797. Den sidste ejer, lensbaron Ove Henrik Juel af Rysensteen, solgte ved auktion 1798 kirken
med tilhørende kaldsret sammen med Rammegård til
Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrich Christian
von Schmidten til Urup.5 Kaldsretten blev dog 1802
overgivet til Kronen.6 Fra Rammegård overgik tienden
efterhånden til sognemændene, der 1809 var ejere af
kirken.7 Kirken opnåede selveje 1. april 1926.8
Ramme blev 1796 anneks til Dybe (s. 1533). Fra
1971 udgjorde sognet et pastorat sammen med Dybe,
Fjaltring og Trans. Siden 2008 er Ramme indgået som
del af et storpastorat sammen med Ferring, Dybe, Fjaltring, Trans,Vandborg, Lomborg og Rom.

101

1590

Vandfuld herred

Kirken ligger i stationsbyens sydlige udkant på
fladt terræn, som syd for kirkegården har fald
mod Ramme Å (jf. fig. 1, 3). Vest for kirken på
den modsatte side af Algade ligger Ramme Centralskole og Plejehjem (jf. fig. 3).
Til den gamle del af kirkegården, hvis vestre
grænse i 1956 blev rykket helt frem til vejen (arkitekterne Jens Foged og Poul Hansen, Thisted),
er 1976 lagt et større areal mod nord, indrettet
efter projekt ved havearkitekt C. Wallbjørn Christensen, Holstebro. Det nye afsnit omfatter både
enkeltgravsteder, urnebegravelse og et lapidarium.
Den nye kirkegård hegnes af en beplantning af
ahorn og forskellige buske, mens lægivende elmetræer (fra 1900-tallets begyndelse) langs den
gamle kirkegårds stengærder nu er fældet (jf. fig.
4).9 I 1791 henlå kirkegården som et græsbevokset
areal, der var overladt til benyttelse af degnen mod
vedligeholdelse af kirken og kirkegården, jf. Dybe

(s. 1536).10 1909 blev kirkegården planeret med
anlæggelse af en længdegang og flere tværgange.9
Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle kirkegård hegnes af stensatte jorddiger, som tidligst
nævnes 1600.11 De er ofte omsatte, men præges
alligevel af udskridninger, navnlig på indersiden
mod syd og nord. Ved den ovennævnte regulering af kirkegårdens vestgrænse 1956 genskabtes
en tilsvarende hegnsmur, og dette gælder tillige
den nye kirkegård, som forbindes med den gamle
via en gennembrydning af dennes nordmur.
Hovedindgangen i vest (jf. fig. 15) er fra 1956
og består af køreport og fodgængerlåge, som lukkes af galvaniserede jerntremmelåger, ophængt i
murede, hvidkalkede piller med små, teglhængte
sadeltage. En kørevej fra Algade til kirkegårdens
nye afsnit er anlagt langs det gamle norddiges
yderside og lukkes med galvaniserede jerntremmefløje, svarende til hovedindgangens.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1800 af Berg, kopieret og prøvet 1817 af P. Sørensen og omtegnet 1867 af
Söderberg. Tegnet af Anna Brinch Thorsen 2000. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken og stationsbyen set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche
und der kleinen Bahnhofsstadt aus Südosten.

†Indgange. I 1600-tallet havde kirkegården tre
indgange: en port i vest og fodgængerlåger (‘stetter’) mod syd og nord.11 Det fremgår af regnskaberne i forbindelse med reparationer, at der var tale om murede, teglhængte portaler, således som de
flere steder på egnen er bevaret (jf. Rom, Fabjerg,
Hygum og Dybe, s. 770, 1090, 1371 og 1535).12
Endnu 1791 fandtes i stengærdet tre grundmu
rede stetter, den ene en port med to stakitdøre;10
men 1862 var de afløst af murede piller med pyramideformet afslutning i lighed med forholdene
ved andre af egnens kirkegårde (jf. bl.a. Humlum,
Hygum, Vandborg, Ferring, Fjaltring og Trans, s.
1183, 1371, 1450, 1483, 1633 og 1679).9 1886 ønskedes pillerne omkring vestindgangens port og
låge fornyet,9 og muligvis var der nu kun denne
ene indgang (jf. også fig. 4).

Bygninger på og ved kirkegården. Et ligkapel (jf. fig.
1) øst for koret kan stamme fra tiden omkring
kirkens hovedrestaurering 1935-36. Den hvidkalkede, teglhængte bygning får arkitektonisk
karakter ved sine skrånende støttepiller i flugt
med gavlene, af hvilke den østre bryder stendiget,
mens den vestre prydes af et lille reliefkors. Portalen er rundbuet med false, og rummet belyses
af små korsformede glugger, som danner et bånd
på langsiderne.
En graverbygning i vestskellet af kirkegårdsudvidelsen er opført samtidig med udvidelsen 1976
efter tegninger ved Holstebro Arkitektkontor A/S.
Bygningen, som er af røde normalsten med fladt
tag af tagpap, rummer kontor for graveren, maskinrum og toiletter. Ved nordenden er en oplagsplads.
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En †kirkelade nævnes 1586-87.11 Et †nødtørftshus(?) stod endnu 1955 (jf. fig. 4) ved det vestre
dige, nord for hovedindgangen.
En projekteret fornyelse af kirkegården (landskabsarkitekt Anne Marie Møller fra Møller og Fauerskov, Århus) er vedtaget 2012. Planen omfatter
fornyelse af beplantningen omkring kirkegårdsudvidelsen fra 1976, genopretning af stendiger,
nedrivning af eksisterende graverbygning samt
anlæggelse af en parkeringsplads mellem udvidelsen og Algade efter nedrivning af en saneringsmoden ejendom smst. En ny graverbygning, udformet som to forskudte bygninger med træklædte
facader og sadeltag med tagpap (Asger Thomsen,
Poulsen & Partnere,Thisted), tænkes opført på lapidariets plads i udvidelsens nordøstre hjørne. De
to bygninger skal rumme hhv. maskinhus og faciliteter for graveren og kirkegårdens besøgende.

bygning
Kirken består af kor og skib fra romansk tid. Hertil
er i senmiddelalderen føjet et tårn mod vest, mens et
†våbenhus, muligvis også middelalderligt, er nedrevet
o. 1800. Orienteringen er omtrent solret.

Kor og skib står med facader af granitkvadre,
mens bagmurene er af marksten, dækket af hvidtet puds. Kvaderklædningen, som ofte er omsat,
hæver sig over en to skifter høj sokkel, hvis øvre
skifte afsluttes med skråkant (s. 1246, fig. 8). Under enkelte af skråkantkvadrene ses en rille (jf.
Hygum og Dybe, s. 1247, fig. 13-14, 1373 og
1538), der på nordvesthjørnet suppleres med en
ornamental fordybning (jf. fig. 17), som delvis er
skjult af brolægningen. Enkelte kvadre udmærker
sig ved overfalsning, beregnet til stilladsbomme,
og på korets nordside bemærkes over vindues-

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1955. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südosten.
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Fig. 5. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1964, suppleret af
Anders C. Christensen 2012 og tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.

buen et trekantet stenhuggermærke (jf. fig. 12),
som genfindes i stort tal på nabokirken Fjaltrings
kvadre (s. 1636).13 En profileret kvader (fig. 44), hvis
bestemmelse er uvis, ligger løst på kirkegården
nord for ligkapellet. Kvadrenes højde aftager mod
murkronen og omfatter i begge afsnit 11 skifter
over soklen, der for skibets vedkommende sidder
højere end korets som følge af terrænets fald.
Stenkirken er næppe den første på stedet. Terrænets fald østover fra skibets dørsteder antyder
eksistensen af en †trækirke(?), idet man næppe
ville have opført koret, kirkens allerhelligste, på
lavere terræn, såfremt det ikke var rejst i tilslutning til en eksisterende bygning. Denne er i så
fald først fjernet, da stenkirkens skib opførtes.
Lignende forhold er påvist i Vandborg og Dybe kirker (s. 1454, 1537), i sidstnævnte tilfælde
med dokumentation af trækirkens eksistens og
omtrentlige datering. I Dybe er stenkirkens kor
tydeligvis opført som en selvstændig bygningsdel inden tilføjelsen af skibet. I Ramme er koret
derimod sekundært i forhold til skibet efter kvaderskifterne at dømme (jf. fig. 18).
Døre og vinduer. Ingen af skibets to døre er nu
i brug, men deres plads og udformning erkendes tydeligt. Konstruktionen svarer til normen på
egnen med vandret monolit overligger, som dog
for syddørens vedkommende er forsvundet ved
indsættelsen af et eftermiddelalderligt vindue.
Mod nord ses, at soklen er videreført i åbningen som tærskelsten (jf. f.eks. Dybe s. 1538). Den

indre åbning, hvis blænding er fjernet ved hovedrestaureringen 1936, er kvadersat, og overliggeren af rødbrun granit udmærker sig her ved en
udhugget dekoration (fig. 13). Hovedmotivet er
to medaljoner med ligearmede kors i meget højt
relief. De flankeres af relieffer, som ikke umiddelbart kan identificeres. Korsenes asymmetriske
placering og den omstændighed, at den flankerende dekoration synes at fortsætte bag karmstenen, antyder, at stenen muligvis har haft en anden
bestemmelse.
Bortset fra korets søndre åbning er samtlige
vinduer enten i brug eller delvis bevarede på oprindelig plads. Placeringen af korets tre vinduer
svarer til normen, og det samme gælder skibet,
som har to i hver langmur, øst for dørene. Vinduesbuer og sålbænk er udhugget i monolitter,
og det bemærkes, at de indvendige åbninger også
er kvadersatte. På enkelte punkter afviger detaljerne for de to afsnits vedkommende. Således ses
udvendig på korets østvindue (fig. 11) syv til otte
små rundbuer, der slutter sig til en rille omkring
bueslaget. Skibets vinduer mod syd udmærker sig
ved en skråfas, som indrammer den ydre åbning,
mens tilsvarende behandling kun til dels er gennemført mod nord. Vinduernes størrelse afviger
ikke mærkbart mellem de to afsnit. For skibets
vedkommende svinger dimensionerne i de ydre
åbninger mellem 122-28×69-70 cm (syd) og
120-22×63 cm (nord), mens de indre åbninger
i nord, hvis bueslag er sekundært forhugget, lig-
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Fig. 6. Plan, snit og facader 1:300. Målt og tegnet af Hother Paludan 1935. – Grundriss, Schnitt und Fassaden.
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Fig. 7.Ydre set fra nord. Foto Hugo Johannsen 2012. – Äußeres aus Norden.

ger på 120-138×62 cm. Korets østvindue måler udvendig 118×53 cm mod ca. 150×70 cm
indvendig. De tilsvarende dimensioner i nord er
126×57 cm og 130×66 cm.
Taggavle. Kun gavlen mellem kor og skib er nu
bevaret, mens vestgavlen er forsvundet ved tårnets opførelse og korets østgavl nymuret af normalsten 1869.9 Triumfmurens taggavl står overhvidtet, men synes mod korets loft at være muret
af små havsten, mens materialet mod skibet er
større marksten; en fladbuet dør er sekundært
brudt gennem gavlen.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. O. 1500
er opført et tårn ved skibets vestgavl. Materialet
er munkesten i munkeskifte hvilende på en fremspringende markstenssyld, som også er synlig i
det indre. Udvendig er murenes nedre del iklædt
kvadre, som er genanvendte fra skibets vestgavl.
Herfra stammer tillige vestsidens skråkantede sokkel, svarende til et mønster, som bl.a. kendes fra
Dybe (s. 1539). Antallet af kvaderskifter varierer

fra seks i nord og tilsvarende mod syd, nærmest
skibet, hvorefter det falder til tre. I øvrigt er murværket, navnlig mod syd og vest, præget af idelige
reparationer med normalsten, sikret med skalmursankre.
Tårnrummet overdækkes af et samtidigt hvælv,
som på de tre sider udgår fra spidsbuede, helstens
dybe spareblændinger, mens der mod skibet er
muret et forlæg samtidig med opførelsen af tårnets østside og den spidsbuede arkade til skibet. Arkadens vederlag markeres af et udkraget
teglskifte, der er affaset forneden og videreføres
som et kragbånd på murstykkerne omkring spareblændingerne; i nordkappen et klokkerebshul,
foret med en træprop. Ved omdannelsen af tårnrummet til våbenhus (s. 1599) er arkaden delvis
blændet omkring en fløjdør, mens der indsattes
en indgangsdør i sydvæggen. Det fladbuede vestvindue er i sin nuværende form af nyere dato.
Opgangen til de øvre stokværk sker fra skibets
loft gennem en fladbuet døråbning, som stiger
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Fig. 8. Plan og snit 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1964. Poulsen og Partnere, Thisted. –
Grundriss und Schnitt.

trinvis gennem murlivet til det øverste af tårnets
to mellemstokværk. Døren, hvis loft er muret af
rulskifter, flankeres mod skibet af to spidsbuede,
halvstens dybe blændinger. De udgår fra to standerskifter, som angiver et byggestop tre-fire skifter over skibets murkrone.
De to mellemstokværk har oprindelig markeret
sig mod det ydre gennem åbninger, der har givet
tårnet mere anseelse, således som det kendes fra
hovedparten af egnens senmiddelalderlige tårne
(jf. f.eks. Lomborg, s. 731). Åbningerne, der senere er blændede, ses nu kun mod det indre, hvor
det nedre mellemstokværks søndre og vestre væg

åbner sig i en fladbuet glug, mens det øvre har
haft en seks skifter høj, smal slids i de tre frie
sider. – En (†)ankerbjælke mellem øst- og vestmuren, som tillige har understøttet klokkestokværkets bjælkelag, er fjernet i nyere tid; endnu
er bevaret østenden, som har været forkilet med
en split mod skibets loftsrum, hvor den bærer to
skråstivere under tagværkets vestligste spær.
Klokkestokværket har spidsbuede, udvendigt
falsede glamhuller mod alle fire verdenshjørner.
Disse er sekundært reduceret i højden, mest mod
øst, hvor bunden er hævet seks skifter. De nordsydvendte taggavle smykkes af spidsbuede høj-
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Fig. 9. Facader 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1976. Poulsen og Partnere,Thisted. – Fassaden.

blændinger – fem mod nord mod kun tre mod
syd, en forskel, som kan skyldes senere reparation
af sydgavlen, hvis bagmur også afviger ved at være muret af havsten. Begge gavle har i den midterste blænding en fladbuet glug; oprindelig har
nordgavlen dog tillige i de flankerende blændinger haft tilsvarende åbninger, som ses tilmurede
i bagmuren (jf. fig. 45); endelig prydes midterblændingens top af et lille ornament, sammensat
af tre fremspringende teglsten.
Korets hvælv er formentlig også indbygget i
senmiddelalderen. Det hviler på hjørnepiller med
kragbånd i form af et fremspringende teglskifte.

Pillerne bærer helstens dybe, spidse skjoldbuer,
og hvælvribberne er halvstens.
Et †våbenhus, rimeligvis ud for syddøren, nævnes 1592, da man oplagde 32 skippd. bly på dettes
tag og kirkens sydside.11 Det omtales senest 1768
i forbindelse med en gravsten uden for dets dør
(jf. s. 1626) og er antagelig nedrevet, da man o.
1800 indrettede våbenhus i tårnrummet.14
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
I lighed med herredets andre kirker rummer
de bevarede regnskaber fra 1584 og indtil midten af det følgende århundrede oplysninger, som
giver et detaljeret billede af de løbende udgifter
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til bygningens vedligeholdelse, ikke mindst tårnet, der som ofte i denne forblæste egn var særlig
udsat for nedbrydning.11 Dets skalmuring og de
mange ankre vidner fortsat herom. 1631 udskiftede murermesteren således formuldede sten på
tårnets søndre og vestre side, hvortil indkøbtes
300 mursten i Lemvig. Han reparerede samtidig
kirkens ydermure, muligvis med bistand fra de
to murermestre, som senere hentedes i Resen.
1648 indgik man aftale med murermester Peder
Olufsen og hans hjælper om reparation af tårnets
sydside fra øverst til nederst, endvidere de øvrige frie sider samt østsiden omkring glamhullet
og den øvrige kirkes sydside. Materialerne opgjordes til 200 mursten fra Gudumkloster og 12
tønder kalk fra Daugbjerg. Efterfølgende kørtes
murermesteren til Flynder Kirke. Allerede 1653
måtte man engagere Christen Murermester og
hans hjælpere til at reparere tårnets søndre og ve-

stre side, hvorpå sjakket efter at have været på
kost i 17 dage rejste videre til Flynder.
Den brede, runde korbue er udvidet 1620 for at
give et bedre udsyn til den nye altertavle (s.d.).
Ifølge regnskaberne »forvridede« man hvælvingen i »Brix dørren« og murede den igen (jf. også
s. 1611).Tilsyneladende er granitkvadrene fra den
oprindelige korbue genbenyttet, mens kragbåndet og den murede bue af tegl stammer fra udvidelsen.
Hovedreparationer 1783, 1799 og 1828 er omtalt
i synsforretningerne, men uden nærmere specifikationer.15 Ved synet 1791 hedder det således
blot, at kirken efter hovedreparationen otte år
tidligere såvel ude som inde er en ‘trofast’ bygning. Dog klages der senere i årtiet over murenes
tiltagende forfald. Således var en del af muren på
tårnets vestside faldet ned 1796, og året efter var
der fortsat risiko for nedfald af murværk fra tår-

Fig. 10.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2012. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 11-12. Oprindelige vinduer. Foto Hugo Johannsen 2012. 11.Vindue i korets østgavl (s. 1593). 12.Vindue i korets nordside, hvorover kvader med trekantet stenhuggermærke (s. 1593). – Ursprüngliche Fenster. 11. Fenster im Ostgiebel
des Chores. 12. Fenster auf der Nordseite des Chores, darüber Quader mit dreieckigem Steinhauerzeichen.

net, mens adskillige kvadre på selve kirken truede med at skride ud. Kirkens ud- og indvendige
mure er formentlig blevet sat i stand 1799, idet
man året efter noterede, at kirken, hvad murværket angik, nu intet manglede.
	Nedrivningen af våbenhuset og indretningen af
tårnrummet til at varetage dets funktion er ikke
omtalt, men kan være sket allerede før 1800, såfremt kirkesignaturen på matrikelkortet (fig. 2) er
pålidelig. Ændringen indebar opsætningen af en
skillevæg med fløjdør i tårnarkaden og gennembrydning til en indgangsdør i tårnets sydmur.Tilsvarende ændringer af adgangsforholdene kendes
bl.a. fra nabokirkerne i Fjaltring og Trans (s. 1644,
1690).
1869 blev korets taggavl ommuret med normalsten og fremtrådte herefter med en bred muret kam, afsluttet af musetrapper (jf. Ferring s.

1490) og et lille jernvindue til loftets belysning.9
En tilsvarende kam var opsat på skibets nordvestre halvgavl (jf. fig. 6). 1887 indlagdes nye bjælker og loftsbrædder i skibet.
En hovedrestaurering 1935-36 (arkitekt Hother
A. Paludan, København) omfattede for bygningens vedkommende indsættelse af en ny døråbning til våbenhuset samt nye vinduer i skibets sydside. Endvidere åbning af de oprindelige
vinduer i koret og på kirkens nordside samt den
indvendige niche af døren smst. Korets østre
gavlkam fra 1869 fjernedes sammen med den
tilsvarende over skibets vestgavl nord for tårnet.
Endelig installeredes et nyt varmeanlæg med tilhørende kælder nord for tårnet.
Hovedrestaureringen 1964-66 (arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm, Thisted) koncentreredes
om kirkens indre, mens en række udvendige ar-
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Fig. 13. Relieffer på undersiden af granitoverligger i norddørens indre niche (s. 1593).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Reliefs auf der Unterseite von Granitsturz in der inneren
Nische der Nordtür.

bejder (delvis omsætning af kvaderbeklædning,
istandsættelse af hvidtede partier) måtte vente til
1976-77; dog omstøbtes blytagene allerede 1964.
Gulve. Koret har tæppe over bræddegulv inden
for alterskranken, men gulvet er herudover lagt af
gule klinker på fladen med fuge, svarende til skibets midtergang og våbenhuset; et trin af mørkebrune klinker formidler overgangen mellem de to
hovedafsnit. I stolestaderne er der ferniseret bræddegulv. – †Gulve. De ældre regnskaber rummer
ikke oplysninger om gulvenes karakter, og først
hen imod 1800 kastes der lys over situationen.
1796 manglede der gulve i stolene, og 1800 fandtes kirkegulvet at være ujævnt og nedfaldent.16
1803 var det imidlertid i god stand efter reparation kort forinden. Ikke desto mindre klagede man
året efter over ujævnhed pga. en begravelse, og
1811 var gulvet i gangen ‘skikkeligt’, men ringe
i stolene. 1862 ønskedes et nyt gulv af brædder
foran alteret og 1883 ligeledes et bræddegulv fra
alterskranken og hen imod de øverste mandfolkestole.9 Ved istandsættelsen 1915 blev der i skibet
lagt nyt bræddegulv over betonunderlag.
Døre. Den rundbuede indgangsdør til våbenhuset (tårnrummet) har fået sin nuværnde form
ved restaureringen 1935-36, mens den retkantede
åbning i tårnarkadens skillevæg stammer fra etableringen af våbenhuset, muligvis o. 1800. – †Døre.
Skibets oprindelige syddør har været i brug indtil
nedrivningen af †våbenhuset, dvs. formentlig o.
1800. Derimod blev norddøren først blændet o.
1876, da man nedtog Rammegårds pulpitur (s.
1624), hvortil man havde haft udvendig adgang

gennem den gamle dør.9 Døren i tårnets sydside
var indtil 1935-36 fladbuet (jf. fig. 6, 16).
Vinduer. Sydsidens fire store vinduer er indsat
1935-36 på ældre, omend ligeledes sekundære,
vinduers plads. De firkantede, afsprossede træ

Fig. 14. Skibets blændede norddør (s. 1593). Foto Hugo Johannsen 2012. – Verblendete Nordtür des Schiffes.

Ramme kirke

1601

Fig. 15. Kirkegårdens vestre hovedindgang (s. 1590). Foto Hugo Johannsen 2012. –
Westlicher Haupteingang des Friedhofs.

karme indrammes af maskinhugne granitkvadre,
som danner rundbuede afslutninger omkring et
kalket spejl. I de samtidig genåbnede romanske
vinduer mod nord er indsat blyindfattet glas. –
†Vinduer. Indtil 1935-36 var sydsidens fire store
vinduer lukket af afsprossede rektangulære trævinduer, indsat i fladbuede eller kurvehanksbuede, udvendigt falsede, indvendigt smigede
gennembrydninger af muren. Dette svarede til
forholdene ved hovedparten af egnens kirker (jf.
f.eks. Engbjerg s. 1342). Kilderne oplyser ikke,
hvornår disse åbninger er indsat. De er formentlig nymuret i 1800-tallets første halvdel,17 og muligvis har de oprindelige vinduer indtil da – i det
mindste delvis – endnu været i funktion. Således

ønskede man 1847, at ‘det lille lave vindue nederst i kirken på den søndre side’, dvs. sydsidens
vestligste, sløjfedes til fordel for et nyt vindue
af samme størrelse som de øvrige og i passende
afstand fra det nærmeste.18 I 1852 skulle korets
nordre vindue tilmures.
Tagværker. Kor og skib har bevaret middelalderlige tagværker af egetømmer, mens tårnets er
udskiftet i nyere tid med fyrretræ. Korets består
af seks fag med et lag hanebånd og korte, lodrette spærstivere. Alt er tappet og træfornaglet. På
nordsidens spær og spærstivere iagttages en nummerering med udstemmede firkantstik, regnet
fra øst mod vest. To af sydsidens spær er udskiftet
med tømmer af fyrretræ.
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Fig. 16.Ydre set fra syd. Foto o. 1900. – Äußeres aus Süden.

Skibets 16 fag har to lag hanebånd, tappede og
træfornaglede til spærene. De oprindelige spærstivere er senere erstattet af skråtstillede stivere af
fyr, som er sømmet fast til spærene. Enkelte spær

Fig. 17. Sokkelkvader på skibets nordvestre hjørne (s.
1592). Foto Hugo Johannsen 2012. – Sockelquader an
der nordwestlichen Ecke des Schiffes.

og tømmerstykker i det nedre lag hanebånd er ligeledes udskiftet. Nummereringen deler tagværket i to afsnit: De ti østligste fag har i nordsiden
udstemmede firkantstik på østsiden af spær og
nedre lag hanebånd, mens de seks vestligste fag
har øksehugne streger, ligeledes på spær og nedre
lag hanebånd, alt regnet fra vest mod øst.
Dendrokronologiske undersøgelser. I 2011 er der
udtaget boreprøver fra spær og spærstivere i tagværkerne over kor og skib. For skibets vedkommende kan fældningsåret beregnes til o. 1410, mens
det i koret er o. 1420 (Hylleberg Eriksen 2012).
Tagbeklædning. Så langt tilbage regnskaberne
rækker, har kirkens tage været blytækkede. Således fragtedes en blymester 1584 til Ramme, og
1592 oplagdes 32 skippd. bly på †våbenhuset og
kirkens søndre side.11 Endnu står samtlige afsnit
med blyklædte tage, der senest er omstøbte 1964
ifølge versalindskrifter, udstanset på en række
plader: »Brd. Stoffregen. Blystøbere Struer 1964«.
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Farveholdning. Kvaderstensmurene står blanke,
mens vinduesblændingerne og tårnet er hvidkalkede ligesom de indvendige vægge. Skibets loft
har gråmalede bjælker og brune brædder. †Farveholdning. Kvaderstensmurenes hvidtning ønskedes 1883 fjernet, og 1885 foresloges kalklagene
på murværket omkring vinduerne afrenset og
erstattet med en overstrygning af cement.9
Opvarmning og elektricitet. Ved seneste restaure
ring er installeret elektrisk opvarmning. †Opvarmning. 1896 vedtog man at opstille en kakkelovn i

1603

skibets nordvestre hjørne; den hermed forbundne skorsten opmuredes i tårnrummets nordøstre
hjørne.9 Kakkelovnen nedtoges ved restaureringen 1935-36 og i stedet installeredes et lavtryksdampanlæg, betjent fra en samtidig anlagt varmekælder ved tårnets nordside (jf. fig. 8). O. 1960
afløstes dette af et oliefyret vandopvarmningsanlæg.
Et bredt fortov af piksten omgiver kirken på alle
sider. 1876 skulle et †fortov brolægges i en alens
bredde.9

Fig. 18. Udsnit af kirkens sydside med sammenføjningen mellem korets og skibets
sokler (s. 1593). Foto Hugo Johannsen 2012. – Ausschnitt der Kirchensüdseite mit Zusammenfügung zwischen den Sockeln von Chor und Schiff.
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Fig. 19. Kalkmalerier o. 1525 på korhvælvet (s. 1604). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Wandmalereien im Chorgewölbe, um 1525.

kalkmalerier
En udsmykning på korhvælvet har muligvis aldrig været overkalket (jf. fig. 38). Den undersøgtes
1916 af kirkemaleren Johannes Malling, som antagelig forestod en afrensning og konservering af
de stærkt tilsodede malerier. 1968 gennemførtes
en fornyet afrensning samt delvis restaurering ved
Olaf Hellvik; 1987 og atter 1989 blev malerierne
besigtiget af Robert Smalley med henblik på en
istandsættelse, som muligvis ikke blev gennemført.
O. 1525 blev korets hvælv forsynet med en
dekoration (fig. 19) af store slyngede bladranker,
som løber ud i fligede blade, frugter (granatæbler
og bær) og forskellige blomster. På undersiden
af ribberne er malet et slyngbånd, mens tre af
skjoldbuernes undersider fremhæves med ranker (afdækket 1968). Farverne er sort, okker og
dodenkop. Lignende rankeudsmykninger kendes

både fra den sidste katolske tid og efter reformationen o. 1550 (jf. Dybe s. 1547). Det nærmeste
sidestykke synes at være den forsvundne rankeudsmykning på hvælvet i Holstebro †Kirkes
søndre kapel (s. 212f.). De apostel- og helgenfigurer, som her indgår i udsmykningen, savnes
dog i Ramme, men flere frugter og blomster viser stor overensstemmelse.
(†)Kalkmalerier o. 1500. En sparredekoration på
undersiden af ribberne afdækkedes 1968 og blev
for et mindre fragments vedkommende bevaret
på den nedre del af sydvestre ribbe. Der er antagelig tale om en ‘finish’ umiddelbart efter hvælvets opmuring, svarende til de udsmykninger,
som kendes fra adskillige kirker på egnen (‘Lemviggruppen’), jf. Hygum (s. 1383).
†Kalkmalerier. O. 1620(?) blev der på korvæggen malet en sort silhuet (‘skyggemaleri’), som
nøje fulgte omridset af altertavlen fra 1620.19
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Fig. 20. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Ud over den romanske døbefont, der tilhører egnens vanlige bægerbladstype, alterbordet og en
skriftløs klokke fra 1300-tallet, har kirkens inventarbeholdning tidligere omfattet to sjældne middelalderlige
klenodier, to *alterciborier af forgyldt kobberblik fra
o. 1400-1450, hvoraf den ene med Ove Juul til Villestrup som mellemmand (far til kirkens ejer, Christian
Juul-Rysensteen) dog først efter 1673 kom hertil fra
Sakshaug Kirke i Norge. Begge genstande opbevaredes
siden på alterbordet og har antagelig været genanvendt
ved gudstjenesten (som oblatgemmer?), men erhver
vedes 1879 af Nationalmuseet.
Fra kirkens nyindretning efter reformationen stammer tidligst dåbsfadet fra o. 1550, et nederlandsk eller
tysk messingfad, smykket med den habsburgske kejserørn, mens hovedinventarstykkerne, dvs. prædikestol og
altertavle, først fornyedes i løbet af 1600-tallets første
årtier. Førstnævnte fra 1607 er ligesom den samtidige
prædikestol i nabokirken Dybe, antagelig et arbejde
af den velkendte ‘Vandfuldmester’, Kristen Spend fra
Lemvig. Altertavlen bekostedes 1620 sammen med

Danmarks Kirker, Ringkøbing

alterbordsbeklædningen af kirkeværgen, Anna Vind til
Rammegård, enke efter Erik Skram. Paralleller hertil findes i Nees, Lynderup og Skive. Kirkens alterkalk
(med tilhørende †disk) skænkedes 1631 af det nye
ejerpar på Rammegård, Hartvig Huitfelt og Maren
Skram. Dele af to stolestader stammer ligeledes fra
1600-tallets første halvdel ligesom kirkens alterstager.
Større fornyelser af inventaret ses tidligst i 1800-tallets første halvdel. 1835 omstøbtes disken af Holstebroguldsmeden Jens Weilgaard, mens både altertavle og
prædikestol blev nystafferet med malerier og indskrifter, udført 1845-46, sandsynligvis af Lemvigmaleren J.
B. Gjørup efter Leonardo da Vincis og Thorvaldsens
forlæg, der netop i denne periode prægede et flertal
af områdets kirker. Forinden var prædikestolen efter
alt at dømme flyttet fra sydvæggen til triumfvæggens
sydside. Alterskranken opsattes 1886 efter forbillede i
Lemvig Kirke.
Fra 1900-tallets første del stammer dåbskande,
oblatæske og alterkande, sidstnævnte dele skænket
1928 af menigheden. Kirkens stolestader renoveredes
i forbindelse med hovedrestaureringen 1935-36. Ved
samme lejlighed valgte man at flytte prædikestolen til
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Fig. 21. Indre, set mod øst. Ældre foto o. 1900. – Inneres gegen Osten.
nordvæggen, idet stolens oprindelige sidste fag (i sydvest) flyttedes til kurvens nordvestre ende. Et nyt orgel
opsattes 1971, mens et kors, præstetavle og kirkeskib
er anskaffet inden for det seneste årti. En ændring af
indretningen, omfattende en nedtagning af orgelpulpituret og en flytning af selve instrumentet til kirkens
sydside, er under planlægning.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens hovedinventargenstande, altertavle og prædikestol samt stolestader, er
farvemæssigt præget af istandsættelser fra 1900-tallets
første halvdel. Altertavlens staffering er således 1905
rekonstrueret ud fra tavlens oprindelige farver, mens
prædikestolen tilsvarende restaureredes 1927. Senere
hovedistandsættelser, således bl.a. 1935-36, 1964-66 og
1973 (altertavlen) har grundlæggende bibeholdt den
ældre farveholdning.
Fra slutningen af 1500-tallet er nyanskaffelser og
istandsættelser løbende omtalt i kilderne. For de ældste århundreders vedkommende er hovedkilderne de
bevarede kirkeregnskaber fra 1584-1653 og sognepræstens indberetning fra 1768 til biskop Bloch.20 Herigennem kan man danne sig et indtryk af kirkerummets
nymøblering efter reformationen (jf. også ovf.), hvor
ikke mindst skiftende ejere af sognets hovedgård, Rammegård, bidrog med gaver, bl.a. en †skriftestol fra 1618
og 1635 en fornem †messehagel af rødt damask og sar-

dug med kniplinger og silkebroderi. Også beboerne på
nabosognet Dybes hovedgård, Møgelgård, erhvervede
1611 egen †stol i Ramme, mens Rammegårds ejere
havde et særskilt ‘smukt’ †pulpitur, tidligst nævnt 1768
og indtil 1876 opsat på skibets nordvæg over kvindestolene. Sammenfattende statusberetninger kendes fra
1700-tallets anden halvdel. Således fandtes kirkens ‘ornamenter’ i tilfredsstillende stand i tidsrummet 176675,21 men fik dog en hovedreparation 1783, således at
alle mangler, også på stolene, blev udbedret.10 Omkring
ejerskiftet 1798 (jf. ovf.) udpensledes situationen dog,
navnlig for stolenes vedkommende, i dystre toner.16 Ved
den efterfølgende reparation 1799-1800 blev manglerne
nogenlunde afhjulpet, bortset fra stolestaderne.16 1832
anbefaledes både altertavle og prædikestol opmalet.22 De
følgende år blev disk og alterkalk hhv. omstøbt eller repareret. 1845 anskaffedes nye tekstiler, dvs. †alterklæde
og †messehagel af rødt fløjl, mens altertavlen og prædikestolen nyopmaledes, sandsynligvis af Lemvigmaleren
J. B. Gjørup, hvis naivistiske parafraser over Leonardo
da Vincis Nadver og Thorvaldsens apostle erstattede de
oprindelige †figurmalerier og indskrifter fra 1600-tallet.
Egetræsstafferingen holdt sit indtog allerede ved midten
af 1800-tallet (jf. †dørfløj), idet dog stolestader, altertavle,
prædikestol, skrifte- og degnestol først fik en gennemgribende nymaling i træfarver i tidsrummet 1876-78.
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Alterbord, middelalderligt, dannet af regelmæssigt tildannede granitkvadre; bordpladen er affaset foroven. Placeret ca. 30 cm fra østvæggen.
Bordets dimensioner, indbefattet den nuværende
panelindklædning, er 162,5×133 cm, højde 114,5
cm. I forbindelse med altertavlens renovering
1905 (jf. ndf.) reduceredes bordets højde med
4,5 tommer (ca. 11,5 cm), ligesom bredden at
dømme efter fig. 38 forkortedes betydeligt.
Alterbordspanel (fig. 22), 1620, bekostet af Anna
Vind. Af fyr. Panelet har dobbeltarkader på alle
tre sider, indrammet af kannelerede toskanske pilastre, der er repeteret som støtter for selve bueslagene; disse er dekoreret med attiske båndslyng
(jf. Lomborg, s. 742). I sviklerne perspektiviske
cirkelfyldinger. Stafferet i nuancer af brunt, okkergult, rødbrunt, gråhvidt og sort med enkelte
grønne accenter.
1620 betalte Anna Vind for træ til at ‘klæde alteret for til’, dvs. bordets panel.11 1904 konstateredes endnu spor af ældre farver, heriblandt en
blåfarvning af bueslaget og en udsmykning med
tekstilmønster (muligvis granatæbledekoration) i
gult på rød bund i selve arkadefeltet. Alt overmaledes dog i forbindelse med bordets nystaffering
og restaurering ved J. Magnus-Petersen 1905.
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†Alterklæder. 1845 anskaffedes et klæde af rødt
fløjl.18 1862 opfarvedes dette og forsynedes samtidig med et guldkors.18 Fornyet 1893 af bomuldsfløjl med kors og guldgaloner, vel identisk
med det, der ses på fig. 21 og 38.
Altertavle (fig. 23-25), 1620, skænket af Anna
Vind, enke efter Erik Skram til Rammegård,
som angivet med udskårne våbenskjolde og malet indskrift på postamentet. Storfeltsmaleri fra
1845-46, formentlig af J. B. Gjørup.
Den arkitektonisk opbyggede tavle har tredelt
storstykke med sidevinger, topstykke, ligeledes
med sidevinger, og topgavl, alt hvilende på tredelt
postament. Både stor- og topstykke indrammes
af frisøjler med prydbælter, smykket med ædelstensornamentik, mens de tilhørende kapitæler
har æggestav over diamantbosser. Tandsnitsgesimser, der i storfeltet er skråtstillede, indrammer de
indsatte malerifelter. Samtlige sidevinger er ligesom topgavlens indramning udformet som viltre
rulleværkskartoucher, i storstykket særligt udarbejdet med ørnehoveder og fugleklo samt halve
storrosetter, mens frugtklaser smykker både de
nedre og øvre vinger (fig. 25). Drejede kugle- og
liljekronede småspir eller vaser, til dels udbygget
med volutornamenter, bidrager til den uregelmæs-

Fig. 22. Alterbordspanel, bekostet 1620 af Anna Vind til Rammegård (s. 1607). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Altartischpaneel, 1620 von Anna Vind zu Rammegård gestiftet.
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Fig. 23. Altertavle, skænket 1620 af Anna Vind til Rammegård (s. 1607). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarbild,
1620 von Anna Vind zu Rammegård gestiftet.

sige kontur. Stor- og topstykkets arkitrav har kerubhoveder, mens postamentets fremspring under
de respektive søjler har løvemasker, de yderste par
med glubske tandsæt, de inderste tandløse. Under
sidevingerne er våbenpar for giverparrets fædrene
og mødrene familie, henholdsvis Skram og Vind
(nord) og Spend samt Høg (syd). Et indridset
mærke, antagelig et bomærke (fig. 24), ses på postamentfremspringet i sydsiden.
Altermalerier. Stor- og topstykkets midtfelter har
figurmalerier, mens sidevingerne, topgavl og po-

stamentets midtfelt viser indskrifter, samtlige af
nyere dato. 1) Storfeltet gengiver Kristus ved nadverbordet, 105×73 cm, olie på træ, en kopi efter
Leonardo da Vincis velkendte forlæg, sandsynligvis udført af J. B. Gjørup fra Lemvig i forbindelse
med tavlens renovering 1845-46, jf. bl.a. altertavlerne i Engbjerg og Hygum (s. 1349, 1388).18 2)
Topfeltet viser et gyldent kors, flankeret af palmegrene på mørkebrun bund og indrammet af
en illusionistisk kartoucheindfatning, malet 1905
af J. Magnus-Petersen (jf.Vandborg, s. 1465).
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(†)Altermaleri (fig. 26), sandsynligvis 1846 og
udført af J. B. Gjørup som storfeltet, olie på træ,
61×77 cm. Maleriet, der viser Kristi Dåb i Jordanfloden, var oprindelig placeret i topfeltet (jf.
fig. 21, 38). Efter 1905 deponeret på kirkens loft,
hvorfra det dog 2004 efter en afrensning er blevet
ophængt på skibets nordvæg, indsat i en forgyldt
profilramme.
†Altermalerier. Som omtalt 1768 viste storstykket ‘påskelammet’, dvs. Nadveren, mens der i de
to sidefelter sås hhv. Troens og Håbets personifikationer.14 Motiverne på de to øverste tavler, dvs.
i topfelt og topgavl, kunne på daværende tidspunkt ikke ses. 1845-46 dekoreredes sidefelterne
med stående figurer af Johannes og Mattæus efter
Thorvaldsen, som den øvrige bemaling sandsynligvis malet af J. B. Gjørup og her udført som
monokrome figurer, vel i bruntoner (jf. prædikestolen). Felterne, der karakteriseredes som ‘meget
ringe’ af J. Magnus-Petersen (1900), erstattedes

Fig. 25. Sidevinge. Detalje af altertavle, 1620 (s. 1607).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Seitenflügel. Detail von
Altarbild von 1620.

Fig. 24. Bomærke(?), indridset på altertavlens sydvendte postament (s. 1608). Foto Birgitte Bøggild Johannsen 2012. – Namenszeichen(?) , in das südgewandte
Postament des Altarbildes eingeritzt.

1905 med indskrifter. Som anført af samme fandtes under topfeltet et malet forgyldt kors, dog fra
nyere tid.
Indskrifter. Storfeltets arkitrav og postamentfeltet
har antagelig oprindelige indskrifter, der dog er
opmalet i forbindelse med restaureringen 1905;
gylden fraktur med enkelte versaler på mørkebrun grund. Foroven læses: »Hvo som æder mit/
Kiød oc dricker mit blod hand haff/uer det evige Liv.« (Joh. 6,54). På postamentet står: »Anno
1620 loed erlig oc welbiurdig Fru anna/wind sl.
erick skrams til Ramegaard indsette/denne taffle udi Ramme kircke oc gaff hvn 50 daller der
till«, indsat i en kartoucheramme, antagelig dog
sekundær. De to sidefelter viser Fadervor (Luk.
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Fig. 26. Kristi Dåb. (†)Altermaleri, sandsynligvis udført
1846 af J. B. Gjørup (s. 1609). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Taufe Christi. (†)Altargemälde, vermutlich 1846
von J. B. Gjørup.

11,2-4), malet 1905 af J. Magnus-Petersen efter
forlæg i altertavlen fra Ulfborg (Ulfborg Hrd.).
Topstykkets arkitrav har: »Herre, her er godt at
være.« (Matt. 17,4), mens topgavlen viser et Jesumonogram, ligeledes fra 1905.
†Indskrifter. En nyere, dvs. efter 1620, inskription i postamentfeltet viste tidligere et skriftsted
fra Joh. 14,6 (Chr. Axel Jensen 1904).

Altertavlens arkitektoniske dele er stafferet i brogede farver med forgyldning og lasering i grønt
og rødt på sølv, en bemaling, der blev fastlagt
1905 af Magnus-Petersen med udgangspunkt
i ældre farvespor, omend senere retoucheret og
neddæmpet 1973 af Georg N. Kristiansen. Dette
gælder navnlig for den brunsorte bundfarve i
top- og sidevinger samt i topornamentet, hvilket ændredes til mørk blågrå. Som påvist allerede
1904-05 fandtes ud over de oprindelige farver
også spor af ældre overmalinger, i alt fem lag, der
foruden den yngste gullige egetræsbemaling også
talte perlefarve og en blå staffering, der ‘sad meget fast og bredte sig over hele tavlen’ (MagnusPetersen 1905).
Arkitekturindramningen og de dekorative enkeltheder, navnlig søjlerne, sidevingernes ørnefigurer og frugtklaser samt de fantasifulde topspir,
finder alle nære paralleller i de samtidige altertavler i Nees (s. 1001), Lynderup (Rinds Hrd., Viborg Amt) og Skive (Viborg Amt). Førstnævnte
er forsøgsvis henført til Kristen Spend, men trods
ligheder med ikke mindst løve- og kerubhoveder
på værker fra dennes værksted kan det ej heller udelukkes, at en anden samtidig mester eller
værkstedsgruppe har udført de ovennævnte arbejder.

Fig. 27. Detalje af alterkalk, 1631, med årstal samt initialer og våbenskjolde for giverparret, Hartvig Huitfelt og Maren Skram. (s. 1612). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Detail von Altarkelch von 1631. Mit Jahreszahl sowie Initialen und Wappenschildern des
Stifterpaares, Hartvig Huitfelt und Maren Skram.
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Fig. 28. Altersølv, skænket 1631 af Hartvig Huitfelt til Rammegård og hans hustru,
Maren Skram. Disken er dog omstøbt 1835 (s. 1612). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Silberne Altargeräte, 1631 von Hartvig Huitfelt zu Rammegård und Gattin, Maren Skram,
gestiftet. Die Patene wurde 1835 umgegossen.

Som angivet på postamentet og beskrevet i kirkeregnskaberne bekostede Anna Vind til Rammegård, daværende kirkeværge, både træ og
håndværkerløn samt fortæring i forbindelse med
tavlens udførelse. Ved arbejdet medvirkede en
snedker med to medhjælpere samt en maler med
sin svend. Hertil kom udgifter til mureren, der
»forvridede« hvælvingen i »Brix dørenn« (dvs.
udvidede korbuen, jf. s. 1598), vel for at opnå et
bedre udsyn mod tavlen.11 1826 fæstnedes tavlen
med jernankre, og 1832 anbefaledes den opmalet.22 1845-46 foresloges tavlens fjerde felt (formentlig storstykket) forsynet med et passende
maleri og indskrift, sandsynligvis baggrunden
for opsætningen af J. B. Gjørups karakteristiske
Nadvermaleri.18 Det bemærkedes dog 1846, at
maleriet ikke var ‘antageligt udført’, ligesom indskriften savnedes. Bestilling på et maleri til tavlens første felt (antagelig topfeltet, jf. ovf.) tilføjedes s.å.18 1878 egemaledes tavlen og forsynedes
med ægte forgyldning. Malerierne afvaskedes og
ferniseredes.9 Et lokalt ønskede om tavlens reno-

vering 1900-01, hvorunder også anførtes kirketiendeejernes forslag om at lade udføre et maleri
af »hr. Maler Bjerre« (antagelig Kristen Bjerre),23
var baggrund for Chr. Axel Jensen og J. MagnusPetersens forundersøgelser og sidstnævntes gennemgribende farveistandsættelse 1905, der også
omfattede snedkermæssige tilføjelser i bøg og fyr.
Ved denne lejlighed nedtoges samtidig topstykkets maleri. Der var dog ikke udelt begejstring
for den ny opmaling. Allerede 1935 noteredes
det, at dens ‘renæssancefarver’ var meget ukorrekte,24 og i forbindelse med en nyundersøgelse
1964-65 med efterfølgende restaurering 1973
ved Georg N. Kristiansen karakteriseredes stafferingen som ‘meget sjusket udført’. Tavlen var
midlertidig nedtaget under kirkens hovedrestaurering 1964-65. Ved denne lejlighed tilføjedes bag tavlen to støttestolper af eg, fæstnet med
jernbånd. 2003 var tavlen og det på daværende
tidspunkt henlagte (†)altermaleri på kirkeloftet
genstand for en forundersøgelse, der fulgtes op af
en mindre istandsættelse.25
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Fig. 29. Oblatæske og alterkande, skænket 1928 af menigheden (s. 1612). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Oblatendose und Altarkanne, 1928 von der Gemeinde gestiftet.

Altersølv (fig. 28), omfattende kalk og disk,
begge skænket 1631 af Hartvig Huitfelt til Rammegård og hans hustru, Maren Skram (jf. også
†messehagel). Disken er dog omstøbt 1835.
Kalken (jf. fig. 28), 22 cm høj, omfatter en sekstunget fod, drevet op i en pyramidestub mod det
tilsvarende, sekssidede skaft. På en af tungerne er
et støbt krucifiks, ca. 3 cm højt, placeret på et graveret kors med skriftbånd i versaler og nederst et
kranium med korslagte knogler. En anden fodtunge viser giverparrets graverede alliancevåbneer
og initialer (»H.HF« og »M.S«) mellem årstallet:
»16 - 31« (fig. 27). Knoppen har seks rudebosser
med graverede versaler: »IHESVS«. Bægeret med
skrånende sider og indvendig forgyldning har
ved mundingsranden fordybet versalindskrift i tre
linjer, indledt af et kors; som skilletegn dobbelte
prikker: »Anno 1631 Dom VII P: Trinit(atis, dvs.
24. juli): hafver erlig oc velbyrdig Hartwig Hvidtfeld til Rammegaard oc/ sin kiere hvsfrve velb
Marine Sram (Skram) for ærit denne kalk oc disk
til Ramme Kircke/Gvds nafn til lof oc ære.« Under foden er med fordybede versaler anført vægt
angivelse (»wicht xxxviiii lot«) samt to krydsskraverede ovaler, dog næppe et mestermærke. Kalken
anbefaledes omstøbt og forgyldt 1843, hvilket dog
må have begrænset sig til sidstnævnte samt en mulig reparation.18 Atter istandsat 1896 og 1907.9

Disk (jf. fig. 28), 16 cm i tværmål. På fanen er et
cirkelkors. Under bunden ses to identiske stempler for Holstebroguldsmeden Jens Weilgaard (Bøje
nr. 6725), indpræget i forbindelse med diskens
omsmeltning 1835.22
Et †futteral, omtalt som »en lille flasch fuor«, til
kalk og disk erhvervedes 1631.11
Oblatæske (jf. fig. 29), skænket 1928 af menigheden (jf. også alterkande). Den cylinderformede
æske, der er 8,5 cm høj og 9 cm i tværmål, har
graveret frakturindskrift på siden: »Skænket til
Ramme Kirke af Menigheden i Ramme 1928«.
Lågets midtfelt er indrammet af en perlesnor; som
topprydelse ses et opretstående cirkelkors. Under
bund og låg er tre stempler, henholdsvis mestermærke for Cohr, Fredericia, Københavnsmærke
for 1928 og guardejnstempel for C. F. Heise.
†Oblatæske(r). 1586-87 og 1590 omtales en »Esk
til Knapper«; det er dog uvist, hvorvidt der her
refereres til oblatæsken.11 1862 omtales en oblatæske som værende fælles med Dybe Kirke (jf.
s. 1562).9
Sygesæt, jf. Dybe (s. 1562).
†Sygesæt. 1633 indkøbtes en †flaske af tin til ‘at
udbringe messevin til de syge’.11
Alterkande (jf. fig. 29), 1928, skænket af menigheden (jf. oblatæske). Den 29 cm høje kande
har pæreformet korpus, hvorpå med fordybet
fraktur er anført samme indskrift som på oblatæsken. Dekoration af perlesnor og opretstående cirkelkors på låget svarer ligeledes til denne.
Under bund og låg er tilsvarende stempler som
før nævnte.
†Alterkande mv. 1) 1632 indkøbtes en tinflaske
til fem potter messevin.11 2) (Jf. fig. 38); 1862 om
taltes en kande af sort porcelæn med guldkors.9
1896 forsynet med låg.9
†Ske, anskaffet 1903.9 Af sølv.
†Skål, anskaffet 1906.9 Af porcelæn.
Alterstager. 1) (Fig. 30), o. 1650, 44,5 cm høje,
inklusive samtidige lysetorne. Stagerne, der i øvrigt er uden indskrifter, har profileret fod og sammensat balusterskaft samt lav lyseskål. At dømme
efter formen er stagerne dog næppe identiske
med de stager, der tidligst er nævnt 1592.11 2) Et
par trearmede stager, o. 1900, af jernblik, opbevares i skab på orgelpulpitur.
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†Alterstager. 1) To stager, omtalt fra 1592 i kirkeregnskaberne,11 er antagelig identiske med det
sæt, hvis lysetorne repareredes 1643.11 2 -7) Seks
par stager, antagelig nyere og af træ ses o. 1900
opstillet på alterbordet (jf. fig. 21).
Syvstage, nyere, 44 cm høj. Høj klokkeformet
fod med akantusdekoration.
†Alterbøger. 1608 afregnedes for en ny alterbog
og en »Pationall«. En salmebog erhvervedes
1632 og en ny bibel 1637-38.11
*Ciborier. 1) (Fig. 31-32), o. 1350, af forgyldt
kobber med dekorationer i emalje og indgraveret
arbejde, 38,5 cm høj, udformet som en alterkalk
med fod, knopprydet skaft og bæger; herpå er
med et hængsel fæstnet et kegleformet og taglignende låg. Den sekstungede fod med dekoration af prægede firbladsrosetter på den lodrette
standkant er drevet stejlt op mod det sekssidede
skaft. Knoppen har mellemfaldende spidsblade
med stavværksmønster mellem firbladsrosetter.
Det rundede, omtrent halvkugleformede bæger
hviler på et indskudt ‘fodled’, der øverst afsluttes med en bort, udskåret som en omvendt tindekrans. Tilslutningen til bægeret forekommer
dog uharmonisk, hvilket kan være en konsekvens

Fig. 30. Alterstager, o. 1650 (s. 1612). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Altarleuchter um 1650.
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af, at dette led senere er blevet beskadiget, men
det kan heller ikke udelukkes, at de to hovedled,
dvs. bæger og skaft med fod, er sekundært sammenført. Bægerets sider har graveret udsmykning
med seks rundbuer, hvori trepas. Mellem buerne
er fligede rosetter. Låget, der med et hængselled
er fæstnet til bægerets mundingsrand, har øverst
en seksbladet blomst. Et afsluttende topornament
(et kors?) er afbrækket. På siderne har oprindelig
været pånittet seks ‘gavlkviste’, hvoraf kun to er
bevaret. Kvistene har trappegavl og indrammer
et rundbuet figurfelt; baggrunden på den ene
viser spor af blålig emalje over indridsning med
kvadermønster, mens bunden i det andet felt er
dækket af brunfernis. I førstnævnte ses silhuet af
og monteringshul fra en, nu afbrækket, figur. Et
tilsvarende hul ses ikke på det modstående felt
(Nationalmuseet, inv.nr. D 1407).
2) (Fig. 32-33), o. 1400-1450, af forgyldt kobber med udsmykning i graveret og drevet arbejde.
36,5 cm højt. Opbygning som nr. 1, dog med
sekssidet bæger og tilsvarende, højt pyramideformet låg, omend uden gavlkviste. Den sekstungede fod, der er højere end nr. 1, hviler på en
dobbeltprofileret lodret standkant og er drevet op
mod det sekssidede skaft, som foroven og forneden har et tredelt profilled. Knoppen er flad med
stavværkssmykkede spidsblade mellem firbladsrosetter. Fra det øvre skaftled udgår bægeret, hvis
nedre konsollignende del formidler overgangen
til selve bægerleddet, der har seks lodrette sider.
Samtlige sidefelter har figurdekoration med helgenfremstillinger, alle på krydsskraveret baggrund.
Figurerne, som alle er vist i halvfigur, er her beskrevet fra venstre mod højre: 1) Englepietà.26
Den tornekronede Kristus er vist som Smertensmand, stående med nøgen overkrop i sin kiste
eller sarkofag. To engle med lange kjortler og
korsdekoration på hovedet støtter hans overkrop.
2) Ungdommelig, skægløs martyrhelgen, måske
Skt. Stefan, iklædt folderig klædning med bred
nedfaldende og tunget krave. I højre hånd fatter
han om en palmekvist, mens venstre hånd, der er
dækket af klædningen, holder en bog. 3) Jomfru
Maria med Jesusbarnet. Gudsmoderen, der bærer en liljeprydet krone på hovedet, delvis dækket af et hovedlin, har folderig dragt, lukket med
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Fig. 31. Detalje af *ciborium o. 1350, sml. fig. 32 (s. 1613). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Detail von *Ziborium um 1350, vgl. Abb. 32.

en rund agraf ved halsen. På venstre arm bærer
hun det nøgne Jesusbarn med bladmønstret glorie. Han synes med begge hænder at fatte om et
ovalt objekt (vel en frugt). I højre hånd holder
Maria selv tilsyneladende en flad genstand. 4)
Skt. Peter. Apostelfyrsten har som vanligt skaldepande og kort skæg. I højre hånd fatter han om
nøglen, mens den venstre holder en bog. 5) Skt.
Barbara. Helgeninden, der bærer en korsblomst
og spidsbladdekoreret krone på sit udslåede hår,
har folderig kappe over en kjole med mønstret
halskant. I højre hånd holder hun sit attribut, et
tårn med tre åbninger; det krydsskraverede tag
minder om ciboriets låg. I venstre hånd holdes
martyrpalmen. 6) Uidentificeret bispehelgen.
Helgenen har bispehue og tungesmykket glorie.
I højre, handskebeklædte hånd fatter han om sin
bispestav, mens han med den venstre holder en

bog. Det sekssidede låg, der er fæstnet med dobbelthængsler til bægerranden, har forneden en
tindekrans og rejser sig stejlt mod en kugleformet afslutning, hvis topprydelse, et kors, delvis er
afbrækket. Siderne er krydsskraverede som imitation af tagplader, mens graterne har dekoration af
krabbekamme (Nationalmuseet, inv. nr. D 1406).
De to sjældne, middelalderlige ciborier – et
liturgisk kar, der anvendes til opbevaring af det
indviede nadverbrød, hostien – er først i slutningen af 1600-tallet kommet til kirken, det ene
angiveligt fra Norge. Denne proveniens gælder
dog formentlig begge ciborier. Som udførligt
meddelt i præsteindberetningen fra 1768 nævnes på alteret en monstrans, ‘som det synes at
være’, hvori fandtes en siden forsvundet seddel
med følgende tekst, der for sit interessante indhold her skal gengives in extenso: »Denne Mon-
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Fig. 32. *Ciborier o. 1400-1450 og o. 1350 (s. 1613). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Ziborien um
1400-1450 und um 1350.

strantz (…) var destineret med andet Kobber udj
Trundhiem (Trondhjem) at smeltes til at støbes
en Klock deraf; Men formedelst dessen Antiqvitæt er penge derfor given efter Vordering af dend
Welædle Hr. Assistentz Raad og Assessor ved

dend Kongl. Ober hoff Ret Monsr. Lund Anno
1672, da hand var der udj Com(m)ission. Og er
sam(m)e Monstrantz kom(men) fra Saxo Kirke,
dend var given som traderet af Kong Oluf/: icke
langt derfra er hand bleven dræbt af Almuen sine
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Undersaatter:/ Fornæfnte Saxo Kirke selv ligger
Udj Wehrdalen eller Inderøyen ongefehr 7 mii
le oven for Trundhielm. Aggershuus d. 24 Juni
1673. Offue Juel«.14 Beretningen gentages 1769 i
Danske Atlas (dog med urigtigt anført årstal: 1622
i stedet for 1672), idet der nu utvetydigt omtales
to monstranser, »som synes at have været Røgelse-Kar i Pavedømmet«.27
De i teksten anførte personer er Christian
Madsen Lund (1624-91), senere kancelli- og
etatsråd, men 1672 nyudnævnt assessor i Overhofretten og sammen med landkommissionær
Niclaus Paulsen (Nicolaus Poulsen) medlem af en
kommission, der d.å. sendtes til Trondhjem for at
høre bøndernes klage.28 Endvidere Ove Juul (til
Villestrup), der som nævnt s. 1604 var far til kirkens daværende ejer, Christian Juul-Rysensteen.
Juul befandt sig bl.a. fra maj 1672 – maj 1674 i
Norge i sin egenskab af vicestatholder og stiftsbefalingsmand over Kristiansands hovedamt.29 Den
påtænkte omsmeltning af kobbergenstandene til
en klokke repræsenterer antagelig en isoleret sag
og var næppe led i en organiseret indsamling,
svarende til de velkendte klokkekonfiskationer i
1500-tallet og første del af det følgende århundrede.30 Det beskrevne ciborium kom fra Saxo
Kirke, dvs. Sakshaug Kirke (Inderøy kommune i
Nordre Trøndelagen, nær Verdal og Trondhjem).
Ciboriernes datering til slutningen af 1300- og
begyndelsen af 1400-tallet (jf. ndf.) modsiger naturligvis den nævnte myte om Olav den Helliges
donation (†1030).
Ciborierne tilhører den hyppigst forekommende type, der er forsynet med skaft og fod og
lader sig indordne i to forskellige undergrupper,
hhv. med bæger, formet som et kugleudsnit (nr.
1) eller med polygonalt bæger, fod og låg (nr.
2).31 At dømme efter den enklere fod og navnlig bægerets udformning og ornamentik, der har
et senromansk eller unggotisk præg,32 stammer
nr. 1 antagelig fra 1300-tallet, måske endda fra
århundredets første halvdel.33 Paralleller til lågets
gavlkviste findes dog også blandt gruppen af polygonale ciborier. Et eksempel fra Domkirkeskatten i Fritzlar, nær Kassel, med sekskantet bæger,
smykket med graveret ornamentik og stejlt pyramidetag med krabbebort, er bortset fra foden

i øvrigt nært beslægtet med nr. 2, men dateres
til den senere del af århundredet. 34 En beslægtet
version med lavere tag og sekssidet fod med konkave sider er ligeledes bevaret på Nationalmuseet
(inv.nr. D 1157). Sidstnævnte har muligvis også
norsk proveniens (fra Stavanger(?)), hvilket dog
ikke nødvendigvis er ensbetydende med, som
antaget, at begge er fremstillet i Norge.35
De to klenodier opbevaredes sammen med
altersølvet og har måske været genanvendt som
oblatæsker (jf. ovf.), idet man dog fra midten af
1800-tallet ved de årlige syn særligt indskærpede,
at ‘monstransen og det tilhørende røgelseskar’(!)
fra den katolske tid blev omhyggeligt opbevaret.18 1879 erhvervedes begge for en sum af 50 kr.
af Nationalmuseet fra kirkens værger, formidlet
gennem lærer H. C. Strandgaard, Selde pr. Skive.
Genstandene var på det tidspunkt henlagt bag altertavlen.36
Messehagel, moderne, af grønt lærred med dekorationer i gyldent og rødt. På ryggen ses et
bladkors, på forsiden et kors mellem hjerter.
Beigefarvet silkefor. Ganske svarende til hagelen i
Dybe (s. 1562).
†Messehagler. 1635 fik kirken en fornem hagel
af rødt damask og sardug (af halvt uld, halvt silke,
formentlig anvendt som for), smykket med kors
af kniplinger og silkebroderi; alt udførtes af en
skrædder i Lemvig.11 Hagelen er antagelig identisk med den, der 1768 omtaltes som skænket af
Hartvig Huitfelt til Rammegård og hans hustru
Maren Skram, som også donerede kirkens altersølv (s.d.).14 1844 foresloges anskaffelsen af en hagel af rødt fløjl.18 1914 forsynedes den med nyt
kors og ægte guldtresser.9
Alterskranke (jf. fig. 20), 1964-66. Skranken, der
danner en halvcirkel, er forsynet med drejede balustre. Lys olivengrøn staffering, håndlisten står
dog ubemalet. Knæfald er ligesom den tilhørende
nyere knæleskammel betrukket med mørkebrunt
læder.
†Alterskranker. 1798 var knæfaldet ganske løst.16
Skranken fornyedes 184518 og havde et lige forløb tværs over koret, gennembrudt af to dobbelte gitterdøre.9 Den tilhørende †bedeskammel fik
1862 nyt rødt fløjlsbetræk.18 En ny skranke (fig.
21) udførtes 18869 efter forbillede i Lemvig Kir-
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Fig. 33a-f. Detaljer af *ciborium o. 1400-1450, sml. fig. 32. a. Englepietà. b. Skt. Stefan. c. Jomfru Maria. d. Skt. Peter.
e. Skt. Barbara. f. Bispehelgen (s. 1613 f.). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Details von *Ziborium
um 1400-1450, vgl. Abb. 32.

kes alterskranke. Ved opstillingen indskærpedes
det, at der blev taget hensyn til præste- og degnestolene, der endnu befandt sig i korets nordog sydøsthjørner. Oprindelig egemalet med let
forgyldning, idet håndlisten var mahognimalet.
1934 suppleret med hylde til særkalke og nyt
knæfald.9
Døbefont (fig. 35), romansk, af finkornet granit.
Den 88 cm høje font, der tilhører områdets vanlige bægerbladstype (Mackeprang, Døbefonte 156
ff., 407), har en fod af lys rødlig sten, nederst med
en retkantet plint, hvorpå et skaftled, foroven
afsluttet med en kraftig vulst. Kummen, der er
af mere lysgrå sten og har tværmålet 66 cm, har
over det indknebne øvre skaftled, hvoraf en flis er
afhugget; krans af bægerblade og ved mundingsranden en attisk profil.

Fonten var 1862 placeret i korets nordside.9
1883 afrensedes den for sin, utvivlsomt sekundære, bemaling.9 1884 flyttedes den til en placering
i korbuen.9 I dag i skibets nordside, umiddelbart
vest for korbuen.
†Fontelåg. 1851-52 foresloges det eksisterende
låg erstattet med et nyt ‘af passende skikkelse’.18
Dåbsfad (fig. 34), o. 1550, antagelig tysk eller
nederlandsk. Fadet, der måler 59,5 cm i tværmål,
har en rig dekoration, udført i relief, præget eller
graveret. I bunden ses en fremstilling af den kejserlige dobbeltørn med krone og det sammensatte habsburgske våben, indrammet af en delvist
nedslidt minuskelindskrift, der gentages fire gange: »Gott sei mit uns«. Skriftbåndet indrammes af
en bort med seksbladede smårosetter på stilk. Fanen har en frise med parvist gentagne springende
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Fig. 34. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1617). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Taufschüssel um 1550.

hjorte, der forfølges af hunde; mellem de enkelte
dyrepar er træstubbe. Fadet finder flere paralleller, bl.a. på Sjælland og Fyn (jf. f.eks. Svallerup,
DK Holbæk 1599; Odense Vor Frue, DK Odense

Fig. 35. Døbefont, romansk, af granit (s. 1617). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Romanische Taufe aus Granit.

1103). Tidligst omtalt 1811 (‘et bækken’),16 der
anbefaledes ‘afpoleret eller opkogt’ 1857.18
Dåbskande, 1910.9 Af tin, 31,5 cm høj, med
korsprydet låg.
†Dåbskande, 1862, af tin. Anskaffet 1862, men
kasseret 1891 til fordel for en større, der dog
1910 afløstes af den nuværende (jf. ovf.).9
Prædikestol (fig. 36), 1607,11 formentlig udført
af Kristen Spend, med kurv på seks fag og samtidig himmel. Nyere læsepult og opgang. De fem
storfag er udsmykket med apostle, udført 1845,
sandsynligvis af J. B. Gjørup, Lemvig (se altertavle). Prædikestolen har siden sin tilblivelse skiftet
plads i alt tre gange, jf. ndf.
Stolen er udformet som en karnapprædikestol
på i alt seks fag, hvoraf de tre danner selve fremspringet, mens to fag er anbragt i nord og et ved
sydvæggen. Kurvens arkadefelter indrammes af
joniske søjler med høje prydbælter af beslagværk;
øverst, under det forenklede joniske kapitæl, har
søjlerne en hals med den for Spend og hans værksted karakteristiske karvskårne stjerne. De enkelte
arkader bæres af kannelerede pilastre og bueslag
med æggestav og tandsnit; i sviklerne rosetter. Postamentet har glatte profilindrammede felter, mens
hængestykkerne viser dobbelte volutornamenter,
hvorimellem kerubhoveder (rekonstruerede). De
øvre smalfelter har beslagværksornamentik med
bl.a. diamantbosser, mellem profilindrammede
fremspring. Kronfrise med tandsnit.
Den samtidige himmel har rektangulær form
med tresidet fremspring. På de seks sider er over
en arkitrav med tandsnitsfrise høje prydgavle
med kartoucheværk, flankeret af opstandere med
drejede småspir. Under himlen er et trapezformet, profilindrammet felt med en (nyere) Helligåndsdue, indsat i en roset; mod væggen er et
udsavet hængestykke. I forbindelse med stolens
opsætning 1935 ved nordvæggen flyttedes det
yderste fag i syd til vestenden. Denne opsætning
bevaredes dog 1966 i forbindelse med stolens tilbageflytning ved triumfvæggen, således at faget
nu udgør første felt, nærmest opgangen.
Prædikestolsarkitekturens nuværende brogede
staffering, fastlagt ud fra ældre spor, hidrører i hovedsagen fra en restaurering, gennemført 1927
ved Poul Jensen under Nationalmuseets opsyn (jf.
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Fig. 36. Prædikestol, 1607, tilskrevet Kristen Spend, med apostelmalerier, 1845, sandsynligvis
af J. B. Gjørup, Lemvig (s. 1618). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kanzel, 1607, Kristen Spend
zugeschrieben, mit Apostelgemälden, 1845, vermutlich von J.B. Gjørup, Lemvig.
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versalpåskrift på bagsiden af tredje arkadefelt, regnet fra nord), delvis fornyet 1935 af Johannes Th.
Madsen (jf. antikvapåskrift på bagsiden af femte
felt, regnet fra nord) i forbindelse med prædikestolens flytning d.å. (se ndf.). Farveskalaen omfatter rød, okkergul, grøn, lysegrå, blå og sort, hvortil
kommer forgyldning og forsølvning, idet himlens
underside er grøn med gyldne stjerner, dog med
blå baggrund bag Helligåndsduen. Arkadefagene
har for de fems vedkommende apostelmalerier,
udført 1845 på gråblå grund i monokrome bruntoner som imitationer af bronzestatuer og kopieret efter Thorvaldsens figurer i København Vor
Frue Kirke (jf. bl.a. Harboøre, Hygum og Dybe, s.
1284, 1398, 1566),18 sandsynligvis af J. B. Gjørup.
Fra nord mod syd ses Peter med nøgler, Bartolomæus med kniv, Simon Zelotes med sav, Thomas
med vinkel (fornyet eller opmalet) og Jakob den
ældre med stav og pilgrimshat i hånden. Det første, nordvendte fag har et skriftsted i fraktur (1 Pet.
1,3) og årstal, 1935, malet i guld på blågrå grund
i forbindelse med stolens ændring og flytning.
Samtlige postamentfelter har skriftsteder, ligeledes

Fig. 37. Stolestade, o. 1600 (s. 1621). Foto Arnold Mik
kelsen 2011. – Gestühl um 1600.

i gylden fraktur, dog på sort grund, regnet fra nord
til syd: Sl. 23,1; Luk. 11,28; Joh. 1,14; Joh. 6, 68;
Joh. 20, 29 og 1 Joh. 1,7. På himlens frisefelter er
Jesumonogrammer i gyldne versaler på sort, svarende til det oprindelige, beskrevet 1768.14
†Figurmalerier og indskrifter. Som anført i præsteindberetningen 1768 havde stolen i alt seks
storfelter med malerier af profeterne, hhv. de fire
store og de to små, alle med tilhørende navne (og
muligvis skriftsteder, jf. Dybe (s. 1566)):14 Esajas,
Jeremias, Ezekiel, Daniel, Joel og Hoseas. I forbindelse med Gjørups nyopmaling anførtes apostelnavnene på de respektive postamentfelter.
Prædikestolen har navnlig i de dekorative enkeltheder og i arkadefelternes motivvalg store
lighedspunkter med Kristen Spends stole i Tørring (1605, s. 688, malerierne dog kopieret efter
Bøvling), Bøvling (1600-tallets første fjerdedel, s.
839), †Hove (1606-08, s. 1435) og Dybe (1607, s.
1566). Malerierne på de to sidstnævnte var udført af en mester fra Holstebro, formentlig identisk med Morten Maler. De nævnte stole havde
alle fra første færd udsmykninger med profeter og
skriftsteder.
1607 indkøbtes tømmer og jern til stolen og
dens himmel, der udførtes ganske samtidig med
stolen i nabokirken Dybe. Samtidig betaltes snedkeren 12 dlr. for sit arbejde, hvortil kom kost i
ialt 62 dage. Murermesteren indmurede en stang
i muren til selve opsætningen.1645 forlængedes
trappen.11 Placeringen var på daværende tidspunkt
ved skibets sydvæg, hvor den endnu var anbragt
1768, da malerierne dog betegnedes som ‘meget
forfaldne’.14 Først 1832 foresloges hele værket opmalet,22 om end dette først gennemførtes 1845.
Det er tænkeligt, at nymalingen er gennemført i
forbindelse med stolens flytning fra sydvæggen til
triumfvæggens sydvestside, men denne kan også
være gennemført tidligere, f.eks. i forbindelse med
indsætning af større vinduer i sydvæggen.37 I den
ændrede placering anbragtes stolen på en muret
†sokkel af svære munkesten (Poul Jensen 1927),
dog var lydhimlen placeret acentralt i forhold til
selve kurven.Ved nystafferingen 1845 blev stolens
‘felt’, dvs. vel alle (synlige) postamentfelter, forsynet med indskrifter.18 Ved samme lejlighed er
figurfelterne sandsynligvis blevet nymalet med
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apostelfigurer af J. B. Gjørup fra Lemvig, om end
disse først er omtalt 1862.9 S.å. opfarvedes stolens
beklædning (på håndlisten) og forsynedes med en
smal bort af guldbrokade, hvilket siden fornyedes
regelmæssigt.18 1877 fik den en egetræsstaffering,
idet søjlerne fik en lysere tone end det øvrige.1883 foresloges det åbne rum under stolen dog
aflukket fra gangen med et panel, Samtidig anskaffedes en ‘mere bekvem’ trappe til stolen.9 1897
sænkedes stolen, ved at man fjernede tre skifter
af undermuringen.9 En †læsepult tilføjedes 1906.9
Stolen blev gennemgribende restaureret 1927 af
Poul Jensen efter en forundersøgelse1917.9 Ved
denne lejlighed rekonstrueredes udskårne dele,
der manglede (bl.a. hængestykker og kerubhoveder på kurven samt tandsnit, topgavle og -spir
på himlen). Farvemæssigt søgtes den oprindelige staffering genskabt ud fra spor, navnlig i den
sydvendte side. Samtidig konstateredes i alt fire
farvelag, yderst en gullig egemaling i to nuancer
med en let forgyldning og derunder en hvidlig
og blå staffering, til dels med marmorering og anvendelse af guld, hvilket også synes at have dækket arkade- og postamentfelter, der således havde
fremtrådt helt uden figurer og indskrifter. Antagelig hidrører denne bemaling fra o. 1800. Nederst
fandtes enkelte spor af den oprindelige staffering.
I forbindelse med hovedistandsættelsen 1935-36
valgte man at flytte stolen til skibets nordside, idet
det hidtil utilgængelige sjette fag mod sydvæggen nu omdannedes til et endefag, vendt mod
vest. Dog ytrede Nationalmuseet bekymring ved
flytningen, der gennemførtes mod traditionen.38
Ved ændringen, varetaget af Johannes Th. Madsen,
tilføjedes en ny indskrift i det fornyede storfelt på
det flyttede fag, ligesom man dæmpede stolens ‘ret
råbende farvevirkning’, bl.a. den 1927 anvendte
aluminiumsbelægning, der nedtonendes, svarende
til gammelt anløbet sølv.39 I forbindelse med kirkens restaurering 1964-66 blev stolen imidlertid
flyttet tilbage til triumfvæggen. Den nuværende
opgang hidrører formentlig fra dette tidspunkt.
1987 og atter 2003 anbefaledes fæstnelse af afskallet staffering, både på kurv og lydhimmel.
Stolestader (fig. 20, 37, 40), 1935-36, med integrering af enkelte ældre dele fra o. 1600 (jf. †stolestader).

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 38. Indre, set mod øst. Ved alteret ses †skrifte- og
degnestole (s. 1622). Foto Chr. Axel Jensen 1904. – Inneres gegen Osten. Beim Altar sind die †Beicht- und Küsterstühle.

Staderne omfatter i alt 14 stader i nord og 12 i
syd. Opstillet hhv. østligst og vestligst i nordrækken
ses to ældre stader, hhv. med fire og tre højrektangulære profilfyldinger i rygpanelet og udskårne
gavlstykker med trekantet topprydelse med tre
opstandere samt volutter (fig. 37). Disse har dannet inspiration for udformningen af de nuværende
stolegavle, der på bagsiden har Jesumonogrammer
i relief. Lys grågrøn staffering, røde stofsæder.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1586-87, da to sned
kere arbejdede med stoleværket. 1590 indkøbtes
yderligere træ hertil.11 1609 udførtes tre stole i
koret.11 1768 fandtes 21 mandsstole og 17 kvindestole, hver med seks sæder.14 1797 omtaltes stolene
som meget brøstfældige og uden døre eller knæfald.16 Et antal stole i tårnet var 1802 ‘rent borte’.16
Som det ses fig. 21, havde hovedparten af stolene
glatte gavle med udsvejfede topstykker, ganske
svarende til staderne i Bøvling (s. 842), der fornyedes o. 1851; stolene i Ramme kan derfor være renoveret på samme tidspunkt. 1862 udgjorde antallet 36 malede fyrretræsstole, heraf var dog kun fire
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Fig. 39. †Orgel, 1920 (s. 1624). Foto før 1971. – †Orgel, 1920.

kvindestole og tre mandsstole forsynet med døre
og fyldingsryglæn.9 Året efter forsynedes mandsog en række kvindestole med fodskamler, og 1865
blev alt malet.9 1876 reguleredes stolenes ryglæn,
og alt blev opmalet på ny. 1883 fjernedes dørene i
de øverste stolestader.9 1928 foresloges en fornyelse af samtlige stader, i alt 28, der skulle udføres
efter tegning af kunstmaler Johannes Malling og
males med sammenslynget Jesumonogram.9 Som
det ses på ældre fotografier, gennemførtes ændringen kort før renoveringen 1935-36.
†Brudestol. Anskaffet 1588.11
Præstestol, antagelig 1945.9 Armstol af mørkebrunt træ med sort lædersæde.
†Skrifte- og præstestole (jf. fig. 38). 1618 forærede Anna Vind træ til stolen og betalte samtidig
snedkerens løn.11 Stolen foresloges fornyet 1852
ligesom degnestolen.18 Som det fremgår af fig. 38
og yderligere af beskrivelsen 1862 i Synsprotokol-

len,9 var den udformet som en lukket opbygning
med indgang fra vest via en dør, foroven med gitter, ganske svarende til degnestolen i syd; stolen
havde øverst en lav, udsvejfet gavl – alt i alt en
udformning, der dog følger en type, anvendt godt
50 år tidligere (jf. Resen, s. 1161).40 Stolen blev
egetræsmalet 1876,9 men afmonteredes o. 1909.
D.å. etableredes et nyt aflukke for præsten i korhjørnet, afskærmet med et grønt forhæng.9
†Degnestol, jf. ovf. Tidligst nævnt 1830-31, da
den behøvede en reparation.22 Foreslået fornyet
1852.18 Endnu 1862 placeret over for skriftestolen,
men i modsætning til denne forsynet med to halve
døre.9 Et forslag om en sløjfning 1884 i forbindelse med kirkesangerens flytning til den øverste
stol i mandsrækken blev dog opgivet året efter,9 og
først o. 1909 synes stolen afmonteret, jf. ovf.
†Herskabsstol. Erhvervet 1611 af Kirsten Krabbe,
g.m. Lauritz Kruse til Møgelgård (Dybe Sogn).11
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Fig. 40. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.
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Fig. 41. Kirkeskib, 2009 (s. 1625). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kirchenschiff 2009.

†Bænke, tidligere opstillet i koret, malet ligesom stolestaderne.9
Pengeblok, 1969,9 af mørkebrunt træ med vippelåg. Ophængt nord for indgang.
†Pengeblok, omtalt 1862, af træ.9 I koret. †Pengebøsse, omtalt 1862, af blik.9 I skibet, ved kirkedøren.
Dørfløje. 1) 1935-36. Den lakerede dørfløj af
egeplanker med smedede gangjern i middelalderstil stammer fra Hother A. Paludans restaurering (jf. fig. 9 og 16). Indgangsdør i tårnets sydside. 2) 1964-66. Glat, tofløjet dør med grågrøn
staffering, svarende til stolestaderne. Mellem skibet og våbenhuset.
†Dørfløje. 1592 betaltes en snedker for udførelsen af to døre.1635 forsynedes syddøren med
hængsler. 11 1856-57 fornyedes den gamle yderdør med en ny fyldingsdør med tilhørende lås og
nøgle, malet med oliefarve i egetræskulør.18 1862
omtaltes to yderdøre, heraf en dobbelt fyldingsdør
af fyr på tårnets sydside, der fungerede som indgangsdør og var malet i citronfarve(!), samt en dør
på skibets nordside, der gav adgang til herskabspulpituret og anvendtes af ejerne til Rammegård.9

†Herskabspulpitur. 1768 nævntes en herskabsstol, placeret på nordsiden oven over kvindestolene.14 Pulpituret, der 1791 karakteriseredes som
‘smukt’, rummede pladser både til Rammegårds
herskab og deres domestikker.10 Opgangen og
indgangen hertil skete udvendig fra. Trappen til
pulpituret istandsattes 1855.18 Opbygningen fjernedes dog 1876.9
Orgel (fig. 40), 1971, med fire stemmer, bygget af Bruno Christensen,Terkelsbøl. Disposition:
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Den
renæssanceinspirerede facade, der er genanvendt
fra kirkens tidligere †orgel, bærer inskriptionerne
»ANNO 1920« og »Pris Herren / Syng for ham
– Spil for ham«.41 Bemalingen er ligesom det tilhørende pulpitur harmoniseret med det øvrige
inventar, dvs. med mørkebrun grund, blå og hvid
marmorering på gesimser, grålige skyformationer
i pulpiturets arkadefelter og spredt anvendelse af
rød, grøn og guld. På vestpulpituret, med spillebord i orgelhusets søndre gavl.
†Orgel (fig. 39), 1920, med fire stemmer, bygget af A. C. Zachariasen, Aarhus.42 Disposition:
Bordun 16', Principal 8', Salicional 8', Flauto 4'.
Pneumatisk aktion og vindlade.43 Facaden, der
havde attrappiber, er genanvendt i kirkens nuværende orgel, dog med nye, klingende prospektpiber i en ændret opstilling. På samtidigt pulpitur i
kirkens vestende. Trappen blev fornyet 1935-36.9
Salmenummertavle, 1927. Tavlen, der er dateret
og signeret »PB« på den nedre vandrette rammekant, har en forenklet mæanderbort som dekoration. Stafferet i nuancer af grønt, rødt, blåt og
beige med guld og sølv. Hængetal af metal. †Salmenummertavler (jf. fig. 21). 1862 er omtalt fire
sortmalede trætavler.9 1903 anskaffedes to ekstra
tavler.9
†Legattavle. 1766 omtaltes en lille tavle, der beskrev en pengegave på i alt 1500 rdl. fra ‘forrige
strandridder ved Ryssensteens strand, sl. Johannis Grunning’, bl.a. til fattige på Rysensteen og i
sognet.14 Jf. gravsten nr. 2.
Præsterækketavle, 2003, udført af Erik Madsen, som anført på rammens vestvendte kortside.
Tavlen, af ubehandlet eg, har svungen gavl med
dekoration af frugter og blade og indrammende
halvsøjler.
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Klokke (fig. 42), 1300-tallet. Den indskriftløse
klokke med tværmålet 83 cm har som betonet
af Uldall (Kirkeklokker 52) en ret sjælden form,
idet sidelinjen af selve klokkelegemet kun er lidt
hulet, mens slagringen springer markant frem.
Hankene har dobbelte tovsnoninger. Øverst på
legemet er to profillister, der indrammer det
tomme skriftfelt; en tilsvarende spinkel rundstav
ses over slagringen. Kneblen er fornyet. To ældre knebler er ophængt på væggen ved siden af
klokken. Heraf har den ene, antagelig den oprindelige, ligeledes en usædvanlig form, idet den er
helt flad på begge sider. Klokken er ophængt i en
ny slyngebom.
Klokken var nedtaget 1586-87 i forbindelse
med klokkestolens istandsættelse (jf. ndf.).11 Repareret 1625.11 1791 betegnet som meget god og
vellydende.10 1829 nævnt som revnet, men repareret med jernbånd og endnu brugelig.22 Klokkeophænget repareredes 1997 af Thubalka, Vejle,
den ældre knebel anbefaledes dog bevaret som
hidrørende fra en tid, da man klemtede med en
lettere knebel.
†Klokkestol. 1586-87 arbejdede en tømrer med
at reparere klokkestolen.11
Fig. 42. Klokke, 1300-tallet (s. 1625). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Glocke, 14. Jahrhundert.

Kors (jf. fig. 20), moderne, af lyst, ubehandlet
eg, 150×100 cm. Ophængt på skibets nordvæg.
Belysning (jf. fig. 20), omfattende to nye lysekroner af messing, begge ottearmede med glat
hængekugle og balusterskaft. Ophængt i skibets
øst- og vestende.
Kirkeskib (fig. 41), »Santa Maria«, 2009, udført af Jens Chr. Mathisen og skænket af Ejvind
Vogntoft Jensen. Den store kirkemodel gengiver
Christoffer Columbus’ skib, en tremastet, såkaldt
‘karack’, som han sejlede til Amerika med 1492.
Sort under vandlinjen, træfarvet oven over. Navnet er angivet med sorte versaler, mens navnene
på skibsbygger og giver er indgraveret i påhæftede messingplader.
†Ligbårer. 1652 omarbejdes kirkens gamle ligbåre til en ny, dog af mindre omfang.11

gravminder
†Mindetavle, o. 1699, over Hans Michelsen, inspektør og birkedommer ved »Friherskabet Ryssenstein« (Rysensteen), †1699 i Volder i en alder
af 45 år. Omtalt 1768 som en træramme med indskrift, der hentydede til afdødes grav, vel i kirkegulvet nedenfor.14 Tavlen fandtes øjensynlig ikke
længere 1862, da det udtrykkeligt anførtes, at der
ikke var epitafier i kirken.9
Gravsten (fig. 43), o. 1733, over Jens Hansen
Ugelberg (Uglbjerg), tidligere forvalter ved Rysensteen og Rammegård, *11. juli 1675 i Ferring
Præstegård, †11. juli 1733, tillige med hustruen,
Anne Hansdaatter Palludan (Hansdatter Paludan),
*27. aug. 1676 i Faulum Præstegård, <†27. aug.
1767>. I parrets 24 års ægteskab var de velsignet
med en række børn og bosiddende i Volder.
Sten af grålig kalksten, ca. 200×140 cm. Tekstfeltet er stærkt nedslidt, og kun enkelte fragmenter af indskriften, som udførligt registreredes
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1768, kan læses i dag. I hjørnerne er ovale medaljoner med evangelistsymboler, øverst tv. og th.
Mattæus og Markus, forneden tv. og th. Lukas
og Johannes. Over skriftfeltet, der har tekst med
fordybede versaler, ses ovalfelt med relief af Den
Opstandne Kristus, mens der forneden vises forkrænkelighedssymboler, hhv. vinget timeglas over
kranium med korslagte knogler og valmuekapsler. Under personalia læstes et mindevers i otte
rimede strofer:
»De begge under den steen haarde tunge Dyne
Her sowe sødelig, til de faare udi Syne.
dend sidste dag; Thi da skal vist til live faae
Dend dyerbare Skat i Paradies at staae
I troe og kiærlighed de levede og døede
som De saa hver som vil for dom(m)en glade møde
bevar et ærligt Nafn Samvitighed fra Steen
Da grafsten ære er og Kroppen ey til Meen.«

Stenen, der er beslægtet med samtidige eksempler i Vandborg og Dybe (s. 1474, 1577) og nu

Fig. 43. Gravsten, o. 1733, for forvalter Jens Hansen
Ugelberg (†1733) og hustru Anne Hansdatter Paludan
(s. 1625). Foto Arnold Mikkelsen. – Grabstein um 1733
für Verwalter Jens Hansen Ugelberg und Gattin.

står sortstafferet, fandtes 1768 på kirkegården ved
det vestre dige.14 I dag opsat ved våbenhusets
nordvæg på en muret sokkel.
†Gravsten. 1) O. 1696, over Peder Mouridsen,
tidligere inspektør, forvalter og birkedommer i
baroniet Rystensteen, bosiddende på Fladheede
(Fladhede) i Ramme Sogn fra 1677 til sin dødsdag 4. febr. 1696. Tillige over hans første hustru,
Kirsten Sørensdatter Bloch, †17. apr. 1687 i Fladheede samt to af deres børn. Nævnt 1768 som
placeret i skibet mellem stolene.14
2) O. 1756, over »dend i Livet særdeles ærlige,
reedelige og for sin dyd og gudsfry(g)t meget elskelige« Johannes Grunning, tidligere strandrider
ved Rysensteen, *1686 i Schlesien, døbt i Slotskirken i Olsnische (Olschnitz), †11. nov. 1753 på
Rammegård i sit 70. år, »effter at hand længe forhen var afdød (af) verden«. Jf. †legattavle.
Stenen havde indskrift i en halv ‘runddel i vest
enden’ , bl.a. med personalia og henvisning til tre
skriftsteder, hhv. Syr. 7,4, Hebr. 3,7 og 4,16. Nævnt
1768 som placeret uden for våbenhusdøren.14
†Murede begravelser. 1768 nævnes i koret en
åben begravelse for kirkens sognepræst, Lauritz
Bloch (Lars Frederiksen Bloch, †1742).14 Begravelsen var 1862 forsynet med en trælem.9
Kirkegårdsmonumenter. 1) 1800-tallets første halv
del, over nu ukendt.
Indskriftsten af grålig sandsten, 200×104 cm.
Stenen, hvis overflade er stærkt nedslidt, har nyklassicistisk portalindramning over skriftfelt i fordybet kursiv. Heraf læses i dag kun fragmenter
af teksten: »(…) en sørgende (…) og 5 Sønner
og 2 Døttre (…). Retskaffenhed, Varsomhed og
Godgjörenhed udmærkede (…)«. På kirkegårdens nordlige del.
2) O. 1845, over (Hans) Chr(istian) Högh
(Høegh), *27. aug. 1764, † på Rammegård 24.
jan. 1845.
Indskriftsten af grålig sandsten, 198×126 cm;
højre øvre hjørne er afslået, ligesom stenen er
revnet tværs over og overfladen delvis eroderet.
Affasede sider; stenen har foroven haft en ornamentudsmykning på en indsat †plade, hvorefter
fordybningen endnu ses. Indskrift i delvis afslidt
indskrift i fordybet kursiv. Efter personalia skriftsted (Matt. 5,7).

Ramme kirke

kilder og henvisninger
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1987 ff. (Synsprot.).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Ramme Kirkes
regnskaber 1584-1653 (C-KRB-336); Pastoratsark. Syns
protokol 1862-1926 (C-495-38, Synsprot.). Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1912-78
(vedr. 1. april 1926, M-19 308-1); Kirkeprotokol. Synsforretninger 1925-86 (M-19 308-3, Synsprot.); Viborg
landstings skøde- og panteprot. Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808, lyst 19. nov.
1801, 30. juni 1808 (B 77b – SP 4, 7).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, V, 1890, 330-34 (Uldall 1890). Personarkiver. J. Magnus-Petersens papirer. Indberetninger. H. C. Strandgaard
1879 (ciborier); J. B. Løffler 1879 (bygning, inventar og
gravminder, Løffler 1879); Magnus-Petersen 1900 og
1905 (altertavle); Chr. Axel Jensen 1904 (altertavle og
alterbord); Johannes Malling 1916 (kalkmalerier); Niels
Termansen 1918 (prædikestol); Poul Jensen 1928 (prædikestol); Georg N. Kristiansen 1964 og 1973 (altertavle

og prædikestol); Olaf Hellvik 1968 (kalkmalerier); Robert Smalley og Ole Alkærsig 1989 (kalkmalerier); Karin Vestergaard Kristiansen 2003 (altertavle, prædikestol).
Tegninger og opmålinger. NM. F. Uldall 1899
(klokke); J. Magnus-Petersen 1900 (altertavle); Chr.
Axel Jensen 1900 (døbefont); Hother A. Paludan 1935
(plan, facader, snit, varmekælder, bygningsdetaljer, alterskranke, prædikestol, stolegavle, orgelfacade mv.);
N.A.Christensen 1935 (varmeanlæg). Poulsen & Partnere,
Thisted. Jens Foged og Poul Hansen 1955 (udvidelse af
kirkegård); Poul Hansen og Ib Lydholm 1964-66 (redskabshus, lighus, plan, snit, stole, pulpitur); samme 1976
(facader, varmeanlæg).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, »Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Ramme
Kirke, Ringkøbing amt«, NNU rapport nr. 12, Nationalmuseet 2012 (Hylleberg Eriksen 2012).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, beskrivelse af bygning og
kalkmalerier ved Hugo Johannsen, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter
Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur
ved Jørgen Lethan og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2012.
1

Fig. 44. Løstliggende, profileret granitkvader på kirkegårdens østre del (s. 1593). Foto Hugo Johannsen 2012.
– Liegender, profilierter Granitquader auf östlichem Teil des
Friedhofs.
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Oldemoder 112. Omtalen af Ramme Kirke som fjerdingskirke for herredet hos Tang Kristensen, Danske
Sagn III, 69 (nr. 358) må bero på en fejl, jf. Vandborg
Kirke s. 1449 og generelt s. 594 note 4.
2
Således nævnes Ellen Spend (1592), Erik Skram
(1595) og Anna Vind (1605) i denne egenskab, jf.
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1653 (CKRB-336).
3
KancBrevb 24. juli 1617. Kisten (eller kisterne) var
allerede blevet hensat i kirken efter Ellen Spends død
(1584).
4
Kronens Skøder II, 343-44.
5
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. SkodborgVandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808,
lyst 19. nov.1801 (B 77b - SP 4).
6
RA. DaKanc. G 119. Originale Skøder til Kongen på
jus vocandi til kirker, samt på birkeret mv. 1799-1828.
7
LAVib. C 4-846 Ribe bispeark. Visitatsprot. for Ringkøbing amt 1809-30 (31. okt. 1809); Viborg landstings
skøde- og panteprot. Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808, lyst 30. juni 1808 (B 77b
- SP 7). D.å. pantsattes denne af 17 beboere i sognet,
der ejede ca. halvdelen af tienden.
8
LAVib. Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1912-78 (M-19 308-1).
9
Synsprot.
10
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
11
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB336).
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12
1599 repareredes de murede stetter, 1635 benyttedes
200 mursten og 20 tagsten til opsætning af den nordre stettte, 1637-38 fortingedes med en murermester
og hans hjælper om at færdiggøre porten og en stette,
hvortil medgik 200 mursten og 40 tagsten, jf. LAVib.
Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB-336).
13
I klokkestokværkets østmur ses umiddelbart nord
for glamhullet en genanvendt kvader med tilsvarende
stenhuggermærke.
14
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
166-69 (C 4-775).
15
Jf. LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190);
smst. Kirke- og præstegårdssyn 1793-1815 (C 4-70409); LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C
39-H1).
16
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4-704-09).
17
Således ønskedes vinduerne fornyet 1810, jf. LAVib.
Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1793-1815 (C
4-704-09). Det kan også have været del af en i øvrigt
uspecificeret hovedreparation 1828, jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C39-H1).
18
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C40-24).
19
Jf. Marie-Louise Jørgensen, Kirkerummets Forvandling.
Sjællandske landsbykirkers indretning fra reformationen til
slutningen af 1800-tallet, Kbh. 2009, 51.
20
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1653 (CKRB-336); Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775).
21
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1669-1775 (C 4-189).
22
LAVib. Provsteark. Nordre amtsprovsti. Synsprot. for
kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H-1).
23
Usigneret koncept af 19. juli 1901 fra Nationalmuseet (antagelig V. Mollerup) til Kultusministeriet, NM.
24
Notat 6. dec. 1935 ved Chr. Axel Jensen og Mouritz
Mackeprang, NM.
25
Indb. ved Karin Vestergaard Kristiansen (jf. s. 1627).
26
For motivet, jf. Gert von der Osten, »Engelpietà«,
Reallexikon zur Deutschen Kunstgeschichte, V, Stuttgart
1967, 601-21. Typen med de to engle, der er karakteristisk for italiensk kunst, findes dog sjældnere i Nordeuropa.
27
DaAtlas 821.
28
Jf. DaBiogrLeks, 1. udg. X, 423-24.
29
Jf. DaBiogrLeks, 3. udg.VII, 496-97.
30
Jf. om disse Poul Grinder-Hansen, »Danske klokkekonfiskationer i 16. og 17. århundrede«, Arv og Eje,
1983-84, 213-28.
31
Jf. Joseph Braun, Das christliche Altargerät in seinem
Sein und in seiner Entwicklung, München 1932, spec.
307-19. Den førstnævnte undergruppe er dog her betegnet ‘Dritte Gruppe’, mens den anden henregnes til

Fig. 45. Blændede glugger i tårnets nordre taggavl (s.
1597). Foto Hugo Johannsen 2012. – Verblendete Gucklöcher im nördlichen Dachgiebel des Turmes.
‘Zweite Gruppe’. Mht. den sidstnævnte gruppe understreger Braun netop, 313, at der ikke lader sig fastslå
særlige typer, karakteristisk for enkelte lande. Begge
typer lader sig generelt påvise fra tiden efter 1300.
Mht. anvendelsen af emaljedekoration på nr. 1 kunne
dette pege mod en mulig proveniens fra Limogesområdet, men som anført af Braun, 338 f. kendes ciborier
med denne dekorationsform også fra andre produktionssteder.
32
Jf. f. eks. bægeret på en kalk fra Klosterkirken i Ottobeuren, dateret til det sene 1200-tal af Braun 1932
(note 31) 85, 154, 174 og 176 samt fig. 46.
33
Jf. ciborium fra begyndelsen af 1300-tallet med
sekspasformet fod og halvkugleformet bæger i kirkeskatten i Domkirken i Fritzlar, jf. Die Bau- und Kunstdenkmäler im Regierungsbezirk Cassel, udg. C. Alhard
von Drach, II, Marburg 1909, 86. Jf. også Braun 1932
(note 31), 315.
34
Jf. Von Drach 1909 (note 33), 86 og Braun 1932
(note 31), 310.
35
Jf. Thor Kielland, »Om sengotiske ciborier i Norge.
Særlig om et gjenfundet stykke fra Stavanger«, Stavanger Museums Aarshefte, 1924-25, 1-6; Martin Blindheim
(red.), Middelalderkunst fra Norge i andre Land. Norge
872-1972, Oslo 1972, 70.
36
NM., brev af 28. aug. 1879. Jf. også Løffler 1879 og
NM’s inventarprot. vedr. inv.nr. D 1406-07.
37
Jf. for denne antagelse indb. ved Poul Jensen 1918 og
1927, der dog formoder, at det allerede er sket først i
1700-tallet. Dette turde dog være udelukket, da præsteindberetningen til biskop Bloch omtaler i alt seks
bemalede felter, dvs. at det siden usynlige felt mod sydmuren endnu stod fremme 1768, jf. LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-775).
Flytningen kan derfor tidligst være gennemført efter
dette tidspunkt, omend før 1845, jf. ovf.
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38

Notat af 10. okt. 1935 af Mouritz Mackeprang i
NM.
39
Notat af 30. nov. 1935 i NM.
40
Chr. Axel Jensen karakteriserede netop stolene som
fyrretræsbure fra empiretiden eller senere, jf. indb. 1904
i NM. Det er dog påfaldende, at monumentale skrifteog degnestole nyanskaffedes på et tidspunkt, da man
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i øvrigt nedlagde den type lukkede stole i kirkernes
kor, jf. Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens
Bygning og Brug, 123 f.
41
Prospektpiberne udskiftedes 1971.
42
A. C. Zachariasen, Fortegnelse over leverede orgler, i
Den Danske Orgelregistrant.
43
Optegnet 1958 af orgelbygger Knud Smenge.

Die kirche von ramme
Die Kirche liegt am südöstlichen Ende der Stationsstadt, wo das Terrain zum Fluss Ramme Å
hin abfällt (vgl. Abb. 1-3). Der gegen Norden erweiterte Friedhof (1976) ist von steingesetzten
Erddeichen umgeben, was eine jahrhundertelange Gewohnheit ist. Eine Leichenkapelle östlich
der Kirche (vgl. Abb. 1) wurde vermutlich in den
1930er Jahren errichtet.
Der romanische Kern der Kirche besteht aus
Chor und Schiff, deren Fassaden mit Granitquadern verkleidet sind. Die Rückmauern bestehen dagegen aus verputztem und geweißtem
Feldstein. Die oft umgesetzten Quader erheben
sich über einen Schrägkantensockel (vgl. Abb. 8,
S. 1246, vgl. Abb. 17-18) Die Kirche, deren Chor
eine Zeit lang allein auf dem nach Osten hin abfallenden Terrain gestanden hat, löste vermutlich
eine †Holzkirche (?) ab, wie das auch bei anderen Kirchen der Gegend, z.B. Dybe (S. 1537) der
Fall ist. Die Türen des Schiffes sind heute verblendet, während deren für die Gegend typische
rechtwinklige Form bewahrt ist. Die inwendige
Nische der Nordtür wird durch eine Skulptur
Verzierung auf dem waagerechten Türsturz hervorgehoben (vgl. Abb. 13), wobei es sich möglicherweise um wiederverwendetes Material handelt. Alle ursprünglichen Fenster sind bewahrt
und teilweise noch in Funktion, abgesehen von
den südlichen des Chores.
Um 1500 wurde ein Turm gegen Westen hinzufügt. Das Material sind hauptsächlich Backsteine, die außen unten mit Quadern ergänzt sind
(darunter Schrägkantensockel), die vom Westgiebel des Schiffes entfernt wurden – eine Praxis,

die sich bei der Mehrzahl der Kirchen in der
Umgebung findet (vgl. z. B. Dybe S. 1540). Die
spitzbogige Arkade des gewölbten Turmraumes
wurde gegen das Schiff hin im Zuge einer Umbildung zur Vorhalle mit südlicher Eingangstür
kurz vor 1800 teilweise verblendet. Der Zugang
zu den oberen Stockwerken ist vom Dachboden
des Schiffes zum oberen Zwischenstockwerk gegeben. Das Glockenstockwerk hat spitzbogige
Schallöcher und nord-süd-gewandte, mit spitzbogigen Verblendungen geschmückte Dachgiebel, deren pinakelgeschmückten Kämme(?) abge
tragen wurden.
Das Gewölbe des Chores wurde vermutlich
ebenfalls im Spätmittelalter eingebaut. Dies gilt
ebenso für eine †Vorhalle gegenüber der Südtür. Diese wurde bei der Instandsetzung kurz vor
1800 entfernt, als man den Turmraum als Vorhalle einrichtete (vgl. Abb. 2).
Die bewahrten Rechnungsbücher von 1584
bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts geben ein
detailliertes Bild über die laufenden Reparaturen, die von den Handwerkern der Umgebung
ausgeführt wurden, so z.B. an dem exponierten
Turm, dessen Verschalung und Maueranker noch
von den unaufhörlichen Ausbesserungen zeugen.
1620 wurde der Chorbogen erweitert, um einen
besseren Blick auf das neue Altarbild freizugeben.
Um 1800 scheint die Kirche sehr verfallen gewesen zu sein, doch wurde sie im Laufe des 19.
Jahrhunderts wieder instandgesetzt. Eine umfassende Restaurierung 1935-36 prägt die heutige
Erscheinung der Kirche, z.B. mit neuen Fenstern
gegen Süden.
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Chor und Schiff haben die mittelalterlichen
Eichenholzdachstühle bewahrt, deren Fällzeitpunkt
dendrochronologisch auf jeweils um 1420 und
1410 bestimmt wurde.
Die Wandmalereien am Gewölbe des Chores (vgl.
Abb. 19) wurden vermutlich um 1525 gemalt
und zeigen die Verwandtschaft mit ähnlichen ornamentalen Verzierungen in Dybe (S. 1547) und
†Holstebro (S. 212).
Inventar. Neben der romanischen Taufe (vgl. Abb.
35), die zum für die Umgebung typischen Kelchblatt-Typ gehört, Altartisch und einer Glocke ohne Inschrift aus dem 14. Jahrhundert, umfasste
das Inventar der Kirche früher zwei seltene mittelalterliche Kleinodien, zwei *Altarziborien (vgl.
Abb. 31-33) aus vergoldetem Kupferblech von
um 1350 und um 1400-1450, wovon der eine
durch Ove Juul aus Villestrup als Mittelsmann
(Vater des Kircheigentümers Christian Juul-Rysensteen) nach 1673 von der Sakshaug Kirche
in Norwegen hierher kam. Beide Gegenstände
wurden seither auf dem Altartisch aufbewahrt
und vermutlich bei Gottesdiensten wiederverwendet, vielleicht als Oblatenbehältnisse. 1879
erwarb sie das Nationalmuseum.
Aus der Neueinrichtung der Kirche nach der
Reformation ist der älteste bewahrte Gegenstand
die Taufschale von um 1550 (vgl. Abb. 34), eine
niederländische oder deutsche Messingschale, die
der habsburgische Kaiseradler schmückt, während die Stücke des Hauptinventars, Altarbild und
Kanzel, erst im Laufe der ersten Jahrzehnte des
17. Jahrhunderts erneuert wurden (vgl. Abb. 2326, 36). Das Altarbild ist ebenso wie die aus der
gleichen Zeit stammende Kanzel in der Nachbarkirche von Dybe vielleicht eine Arbeit des
bekannten ‘Vandfuldmester’, Kristen Spend aus
Lemvig. Das Bild wurde 1620 zusammen mit der
Altartischverkleidung von der Kirchenvorsteherin Anna Vind aus Rammegård, Witwe von Erik
Skram, gestiftet. Ähnliches findet sich in Nees,
Lynderup und Skive. Der Altarkelch der Kirche
(vgl. Abb. 27-28) wurde 1631 zusammen mit der
zugehörigen †Patene von dem neuen Eigentümerpaar auf Gut Rammegård, Hartvig Huitfelt

und Maren Skram, gestiftet. Teile der beiden Gestühle stammen wie die Altarleuchter der Kirche
(vgl. Abb. 37, 30) ebenfalls aus der ersten Hälfte
des 17. Jahrhunderts.
	Größere Erneuerungen des Inventars sind erst
in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu verzeichnen. 1835 wurde die Patene von dem Goldschmied aus Holstebro, Jens Weilgaard umgegossen. Außerdem wurden Altarbild und Kanzel
1845-46 mit Malereien und Inschriften versehen. Diese Arbeiten wurden vermutlich von dem
Maler aus Lemvig J. B. Gjørup ausgeführt, nach
Vorlagen von Leonardo da Vinci und Bertel Thorvaldsen, die gerade zu dieser Zeit mehrere Kirchen
der Umgebung prägten (vgl. Abb. 23, 26, 30). Davor war die Kanzel vermutlich von der Südwand
zur Südseite der Triumphbogenwand umgestellt
wurden. Die †Altarschranke wurde 1886 nach
dem Vorbild der Kirche von Lemvig angebracht,
aber war um 1964 erneuert (vgl. Abb. 20).
Aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts stammen Taufkanne, Oblatendose und Altarkanne (vgl.
Abb. 29), letztere wurde 1928 von der Gemeinde
gestiftet. Das Gestühl der Kirche wurde im Zuge der Hauptrestaurierung 1935-36 renoviert.
Bei der gleichen Gelegenheit platzierte man die
Kanzel an die Nordwand, indem die ursprünglichen letzten Joche der Stühle (im Südwesten)
in den Nordwesten versetzt wurden. Eine neue
Orgel wurde 1971 aufgestellt, während ein Kreuz,
Pastorentafel und Kirchenschiff im letzten Jahrzehnt
angeschafft wurden (vgl. Abb. 20, 41). Eine Änderung der Einrichtung, darunter die Abnahme
der Orgelempore und eine Umplatzierung des
Instrumentes an die Südwand des Schiffes sind
geplant.
Grabmäler. Neben Informationen über zwei jetzt
verschwundene Grabsteine von jeweils um 1696
und 1756 ist in der Kirche nur ein Grabstein (vgl.
Abb. 43) von um 1733 für Jens Hansen Ugelberg
(Uglbjerg), den früheren Verwalter von Rysensteen und Rammegård (†11. juli 1733) und seine
Gattin, Anne Hansdatter Paludan (<+27. Aug.
1767>) bewahrt. Der Text auf dem heute stark
abgenutzten Stein ist vor allem von einer Registrierung von 1768 bekannt.
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Fig. 1.Ydre set fra sydvest. Foto Hugo Johannsen 2012. – Äußeres aus Südwesten.

fjaltring kirke
vandfuld herred
Kirken (»fialterwangh«) nævnes tidligst o. 1350 i Ribe
Oldemoder og blev her sat til 4 skilling sølv, svarende
til herredets middelansættelse.1
1671 overdroges Fjaltring Kirke sammen med næsten alle herredets øvrige kirker af Kronen til generalmajor Henrik Ruse (Rüsensteen), og året efter indgik
den i det nyoprettede baroni Rysensteen, tilhørende
slægten Juel af Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf. s.
813).2 1713 solgte baroniet kirken til birkedommer
Jens Jørgensen Serup, Herpinggård.3 1717 overdrog
denne Herpinggård til lensbaronen som allodialgods,
og kirken fulgte utvivlsomt med, selvom den først 1740
nævnes under denne ejendom.4 Kirken tilhørte herefter Herpinggård (og ejerne af baroniet) indtil 1798, da
lensbaron Ove Henrik Juel af Rysensteen ved auktion
solgte den med tilhørende kaldsret til Peter Severin
Fønss til Løvenholm og Ulrich Christian von Schmid-

ten til Urup.5 I lighed med et flertal af områdets kirker
blev Fjaltring Kirke et attraktivt spekulationsobjekt og
skiftede hyppigt ejere i disse år. Da Fønss var blevet
eneejer, afhændede han således allerede 1807 (købekontrakt af 1804) kirken til generalauditør Hans Jacob
Lindahl i Lemvig, idet kaldsretten efter de vanlige bestemmelser overgik til Kronen.6 Lindahl påbegyndte
imidlertid straks herefter (købekontrakt af 1805) bortsalget til sognemændene, mens den resterende del af
tienden, der udgjorde knap halvdelen, blev afhændet
til sognepræsten Søren Rømer (†1815). Dennes enke,
Charlotte Amalie Rømer, solgte dog 1816 sin part til
birkedommer Bendix Claudi i Lemvig (†1826).7 Han
bortsolgte selv en del, og ved auktionen over hans
dødsbo 1829 afhændedes den sidste fjerdedel. Dermed
tilhørte hele tienden sognemændene.8 Kirken overgik
1. okt. 1926 til selveje.9
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Frem til 1971 udgjorde Fjaltring ét pastorat sammen
med Trans. Herefter blev sognene lagt sammen med
Dybe og Ramme. Siden 2008 er alle fire indgået i et
storpastorat sammen med Ferring,Vandborg, Lomborg
og Rom.
Gudstjenesteforhold og sagn. 1633 pådømtes en opsigtsvækkende sag i menigheden, idet en gruppe
mænd og kvinder, deriblandt selveste præstekonen og
hendes tre døtre, havde »drukket, danset og begaaet adskillig Letfærdighed« i kirken. Retssagen affødte samtidig en alvorlig anklage for uskikkeligt levned mod
sognepræsten, Oluf Jensen Tørring. Efter afsonet straf
måtte samtlige misdædere i øvrigt aflægge offentligt
skriftemål i kirken.10
Fjaltring Præstegård, der delvis var opført på kirkegårdens grund, skal have været hjemsøgt af spøgelser.
Således spøgte en spansk kaptajn, der var myrdet af en
af sognepræsterne og siden blev begravet under præstegårdens gulv.11
Arkæologiske udgravninger og møntfund. Ved kirkens
restaurering 1972-73 fandtes i gulvet seks mønter fra
forskellig tid, de ældste, hhv. fra Christoffer II (131932), Erik af Pommern (1397-1439) og Hans’ regering
(1481-1513) samt tre skillinger, slået under Christian
IV (1620), Christian VII (1771) og Christian IX (1869).

I lighed med det gængse mønster for området
ligger kirken ensomt omtrent midt i sognet med
præstegården som nærmeste nabo (jf. fig. 2). Med
udgangspunkt i gårdene ved Lisby og Nørby
er en mere sammenhængende, landsbylignende
bebyggelse dog i nyere tid vokset frem længere
mod øst langs vejen nordpå til Trans og Ferring.
Kirken, som rejser sig på en svag højning i terrænet, har således bevaret sin isolerede position
i det åbne landskab, hvis vestlige del gradvis er
forsvundet ved Vesterhavets århundredlange kystnedbrydning – en proces, som først i nyere tid er
standset ved anlæggelse af høfder.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der
hegnes af jorddiger, som nu kun delvis er stensatte, har formentlig i hovedsagen bevaret gamle
grænser.12 Arbejde på digerne omtales 1588 i de
ældst bevarede regnskaber, som viser, at de løbende måtte istandsættes.13 I lighed med andre
træløse kirkegårde (jf. Ferring, s. 1483 og Trans,
s. 1679), beliggende tæt ved Vesterhavet og ud-

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1798 af Krops, prøvet 1817 af Rasmussen og senest kopieret 1856 af Wisenberg.
Tegnet af Anna Brinch Thorsen 2000. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra nordvest med landsbyen i baggrunden (s. 1632). Foto Lis Helles Olesen 2010.
– Luftaufnahme der Kirche aus Nordwesten mit dem Dorf im Hintergrund.

sat for det barske vejrlig, er et flertal af gravene
skærmet af hvidmalede træstakitter, der vender
de højeste sider mod vinden.14 Et stakitværk over
de vestre og østre gærder, opført som læskærm
mod vinden, er ligeledes af nyere dato.
Hovedindgangen er i vest og omfatter køreport og fodgængerlåge, lukket af hvidmalede
stakitfløje. De er ophængt i nyere, murede piller
med trinpyramider, som de kendes fra adskillige
kirker på egnen, jf. eksempelvis Hove (s. 1414).
En tilsvarende fodgængerlåge i øst giver adgang
til præstegården, og endelig er der i nord bevaret den vestre pille af en lignende fodgængerlåge,
hvis østre pendant er nedbrudt i forbindelse med
en fornyelse af stengærdets østre del.

†Indgange. Hovedindgangen i vest har antagelig
oprindelig været en muret portal(?), som de kendes
fra adskillige af egnens kirker, f.eks. Dybe (s. 1535).
I hvert fald betaltes tømrer- og murermester 1597
for at reparere porten og stetten (fodgængerlågen)
i vest, sidstnævnte med tagsten, som var indkøbt i
Bøvling.13 Fodgængerlåger i de tre øvrige sider af
kirkegårdens hegn nævnes også i 1600-tallet, således i 1633 (syd), 1639 (nord) og 1641 (øst); sidstnævnte var af egetræ og opsattes ved præstegården. – †Kirkeriste. Fodgængerlågerne var tidligere
forsynet med færiste for at holde kreaturer ude fra
kirkegården. Således indkøbtes 1595 tømmer til en
rist, 1633 egetræ til en rist i søndre stette, og 1645
færdiggjorde man risten til den nordre.
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I 1700-tallets senere del og endnu efter 1800 var
kirkegården og dens indgange i dybt forfald. Ved
synet 1766 fandtes de således i ‘ussel stand’, og to år
senere konstateredes, at den vestre port (dvs. lågen)
manglede.15 1791 var der hverken porte eller låger
omkring kirkegården,16 og trods forskellige forsøg
på at bringe forholdene i orden, beskrives porte og
stetter 1807 som ‘ubrugelige’.17 Efterfølgende må
manglerne være blevet udbedret, for 1856 ønskede
man kirkegårdslågerne fornyet, og ligportens fløje
malet sorte med hvide knapper.18 Ved beskrivelsen
1862 svarede antallet af indgange og deres placering endnu til forholdene i 1600-tallet.19
Bygninger på og ved kirkegården. Umiddelbart
uden for den østre del af kirkegårdens nordre
dige er for få år siden opført to hvidkalkede, teglhængte graverbygninger, af hvilke den vestre rummer ligkapel, kontor og toiletter, mens den østre
huser værksted og maskinrum. Den førstnævnte
er en ombygning af en forgænger (se ndf.), og

begge bygninger foruden en samtidig etableret
oplagsplads ved værkstedsbygningen er tilgængelige gennem en låge mellem kapelbygningen og
norddiget foruden en åbning i diget ved den tidligere fodgængerlåge. – Øst for kirkegården ligger
stuehuset til den tidligere præstegård fra 1919-21
(arkitekt Søren Vig Nielsen), hvis ladebygninger
(jf. fig. 4) er nedrevet inden for de seneste årtier. – Et †nødtørftshus sås 1947 (jf. fig. 4) at være
opført umiddelbart nord for hovedindgangen, og
før 1970 en †lighusbygning (arkitekt Poul Hansen
og Ib Lydholm, Thisted), som antagelig indgår i
den vestre af de to graverbygninger.
bygning
Kirken er en romansk kvaderstensbygning bestående
af kor og skib. I senmiddelalderen er tilføjet et kapel
mod syd og et tårn mod vest. 1972-73 gennemførtes
en arkæologisk undersøgelse af kirkens gulvlag. Orienteringen er omtrent solret.

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra sydvest med præstegårdens †ladebygninger i baggrunden (s. 1634). Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südwesten mit dem †Stallgebäude des Pfarrhofs im Hintergrund.
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Fig. 5. Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt og tegnet af Peter Duun 2009. –
Querschnitt 1:150 durch das Schiff gegen Osten.

Stenkirken har afløst en †trækirke, hvis eksistens
indirekte fremgik af undersøgelserne 1972-73,
som dels påviste en begravelse, der var ældre end
skibets nordmur, dels en række dybe stolpehuller. Sidstnævnte kunne dog ikke med sikkerhed
knyttes til lagfølgen af de påviste gulv- og jordlag.

Kor og skib har kvaderklædte, ofte omsatte facader, mens bagmurene er af rå og kløvede flinteblokke, flade marksten (havsten) og enkelte
granitkvadre, som efter delvis fjernelse af den
hvidtede vægpuds under restaureringen 197273 sås at ligge i nogenlunde regelmæssige skifter.

Fig.6. Plan 1:300. Målt af Peter Duun 2009, suppleret af Anders C. Christensen og Hugo
Johannsen samt tegnet af Merete Rude 2012. – Grundriss.
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Fig. 7a. Plan, snit og facade. 1:300. Målt og tegnet af Søren Vig Nielsen 1929. LAVib. – Grundriss, Schnitt und Fassade.

Kvadrene udgår fra en to skifter høj skråkantsokkel (s. 1246, fig. 9) og omfatter herover 12 (kor)
og 11-14 (skib) skifter, hvis højde aftager mod
murkronen. Et bemærkelsesværdigt stort antal af
kvadrene (ca. 25) er ved kanterne forsynet med
stenhuggermærker i skikkelse af små trekantede

indhak (jf. fig. 11), samt enkelte firkantede mærker. De meget karakteristiske trekantmærker er i
øvrigt genfundet på enkelte kvadre i nabokirken
Ramme (jf. s. 1593), hvor samme stenhuggere
enten har arbejdet eller leveret kvaderstensmateriale.20
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Fig. 7b. Snit og facader. 1:300. Målt og tegnet af Søren Vig Nielsen 1929. LAVib. – Schnitt und Fassaden.

Døre og vinduer. De oprindelige døre er blændede, men giver sig tydeligt til kende i det ydre
med monolit overligger, svarende til den gængse
udformning på egnens kvaderstenskirker. Soklen
har været videreført under åbningen (jf. Dybe, s.
1538 og 1540, fig. 10); dog er der i den søndre

Danmarks Kirker, Ringkøbing

sokkel hugget et trin i det skråkantede skifte.
Usædvanlig er derimod den næsten centrale placering i skibets langmure, som synes uden sidestykke blandt områdets romanske kirker.
Placering, udformning og dimensioner af de
oprindelige vinduer fremgår af de tre, som endnu
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Fig. 8.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Südosten.

står blændede og fremhævet i det ydre af den
hvidkalkede tilmuring. Koret har som normalt
haft tre lysåbninger, en i hver af siderne, mens der
i skibets langsider har været to, af hvilke nordsidens endnu ses på oprindelig plads. I modsætning
til normen er de indsat på hver side af dørene.
Hvad teknikken angår, ses udvendig (fig. 12),
at såvel sålen som den runde bue er hugget i en
monolit, og dette har antagelig også været tilfældet mod det indre, hvor åbningerne har stået
kvadersatte. Korets østvidue måler ved den ydre
åbning 134×57 cm, mod 190×69 cm mod det
indre; sålen af sydsidens vindue, som i lighed
med det nordre er opslugt ved indsættelsen af
det nuværende, giver sig endnu til kende i det
ydre (jf. fig. 20) med en sålbænksten (åbningens
bredde: 54 cm), og er tillige påvist indvendig
2002 ved reparation af vægpudsen. Vinduerne i
skibets nordmur måler for det østres vedkommende 132×56 cm udvendig mod 161×80 cm

indvendig; den ydre åbning af det vestre måler
146×56 cm. Tårnrummets vestvindue (fig. 12) er
indsat ved restaureringen 1928-31 (jf. fig. 7b) og
indrammes udvendig af oprindelige bue- og sålbænksten, som stammer fra skibets østre vindue
mod syd. Ved opførelsen af sydkapellet o. 1500
var de udflyttet til dettes østmur.21
Indre. Korets østvæg brydes af en rundbuet alterniche, ca. 256×206 cm og 35 cm dyb, hvis hjørner er kvadersatte, mens selve buen er af marksten. Den karakteristiske detalje synes uden paralleller blandt vestjyske kvaderstenskirker, men er
bl.a. velkendt fra Østsjælland.22 En †gemmeniche
østligt i korets sydvæg sås 2002, men blev ikke
nærmere beskrevet. Korbuen er nedbrudt ved
en senmiddelalderlige ombygning i forbindelse
med opførelsen af sydkapellet, men rester, herunder randstenene til en †strækmur, påvistes ved
restaureringen 1972-73 (jf. fig. 16). En profileret
kragsten (fig. 10) med springende løve på ende-
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fladen sad før hovedrestaureringen 1928-31 på
kapellets sydvestre hjørne, men flyttedes herefter
til murkronen over skibets sydvesthjørne.23 Ifølge
Løffler (Løffler 1880), som nævner kragstenen i
sin indberetning, var en anden †kragsten benyttet
som trappesten ved syddøren.
Korets østre taggavl er bevaret med ydre kvaderbeklædning og bagmur af marksten, iblandet
enkelte kvadre, til dels tildannet med skråside,
svarende til taglinjen. Gavlen mellem kor og skib
såvel som skibets vestgavl er derimod forsvundet
ved de senmiddelalderlige ombygninger.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. O. 1500,
jf. datering af tagværk og †kalkmalerier (s. 1647,
1648), er der ved kirkens sydside opført et kapel (‘korsarm’), som tidligst nævnes 1584.24 Selve dispositionen med en tilbygning på grænsen
mellem kor og skib, hvorved triumfmuren sløjfedes og de nævnte to hovedafsnit sammensmeltedes, kendes bl.a. fra de samtidige korsarme i

1639

Borbjerg og Hjerm kirker (Hjerm Hrd.). Materialet er munkesten i munkeskifte, i det ydre
suppleret med granitkvadre, herunder en senere
flyttet kragsten (se s. 1638), som er genanvendt
fra gennembrydningen af korets og skibets flankemure samt korbuen. Mod syd og vest er murværket 1928-31 udvendig skalmuret med normalsten i krydsskifte. Gavlens rundbuede og falsede vindue, som mod det indre har en smiget
åbning med kurvehanksbue, er antagelig ændret i
eftermiddelalderlig tid. Det kan være sket samtidig med fornyelsen af taggavlen, der er opmuret
af store røde sten i krydsskifte. Den står nu glat,
kun brudt af en rundbuet glug mod loftsrummet.
Forbindelsen mellem kapellet og selve kirkerummet sker gennem en bred, uregelmæssig arkade,
hvis rundbuede stik er mangefalset på den østligste del mod kirken, svarende til den falsning, som
udjævner breddeforskellen mellem kor og skib;
vederlaget markeres af et fremspringende tegl-

Fig. 9.Ydre set fra nordøst. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Nordosten.
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fordel for tårnets nye østmur, som er rykket en
anelse mod øst, hvorved tårnrummet har fået
større udstrækning i kirkens længdeakse. Under
opførelsen har man lukket skibets loftsrum med
en midlertidig taggavl af munkesten i munkeskifte
med delvis bevarede kamme, markeret af musetrapper. Tårnrummet, som i 1800-tallet første
halvdel er omdannet til våbenhus med indgang i
sydsiden (se ndf.), var oprindelig overdækket af et
samtidigt (†)hvælv, hvis ribber og svikler delvis er
bevaret. Forbindelsen til skibet skete gennem en
spidsbuet arkade med let overgribende stik; ved
omdannelsen til våbenhus er buen delvis blændet
omkring en rektangulær dør til skibet. Rummet
belyses nu gennem et lille rundbuet vindue med
smigede vanger mod det indre.
Opgangen til de øvre stokværk sker nu ad en
trappestige til en lem i det bjælkeloft, som er

Fig. 10. Detalje af skibets sydvestre hjørne med genanbragt kragsten fra †korbue (s. 1638). Foto Hugo Johannsen 2012. – Detail der südwestlichen Ecke des Schiffes
mit wiederangebrachtem Kämpfergesims aus †Chorbogen.

skifte. Rummet dækkes af et samtidigt ottedelt
hvælv, hvilende på forlæg i murene. I kappernes
svikler ses spygat, og der er overribber, lagt af sten
på fladen.
1594 købtes brædder til et †kalkhus, som var
indrettet i kapellet.13 En hvælvet gravkrypt (jf. s.
1642 og fig. 15, 21) med adgang via en muret
trappe er formentlig etableret 1689 som familiebegravelse for sognepræst Christopher Rasmussen Lihme (s. 1668).
Tårnet, som præges af talrige reparationer og
senere ændringer, er opført af havsten, og munkesten (til detaljer), suppleret i det ydre mod syd
og vest, men ikke mod nord (jf. fig. 13), med granitkvadre fra skibets nedbrudte vestgavl. Sidstnævnte er tilsyneladende fjernet fra grunden til

Fig. 11. Granitkvadre med stenhuggermærker, udflyttet til sydkapellets østmur (s. 1636, 1639). Foto Hugo
Johannsen 2012. – Granitquader mit Steinhauerzeichen,
versetzt in die Ostmauer der Südkapelle.
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den smigede indre åbning er vandret afdækket
med marksten. Klokkestokværket har store rundbuede glamhuller, som kan være ændret flere
gange, senest i forbindelse med opsætningen af
det nuværende blyklædte pyramidespir i 1817 (se
ndf.). De er falsede både ud- og indvendigt, og
står med vanger af store sten i krydsskifte, mens
buestikkene er af mindre, mere orange sten. Åbningerne er delvis opmurede forneden, og i vest
flankerer udmuringen (af havsten) en muret pille.
Glamhullerne har således oprindelig været delt
af en pille, således som det endnu ses i en række
kirker omkring Holstebro.26 Før 1817 stod tårnet
med nord-sydvendte taggavle, som synes at have
været blændingsprydede (jf. fig. 2). Den ‘vinge’
på tårnets nordvestre hjørne, som to murermestre
1632 påtog sig at opmure tillige med nedfaldent
murværk på sydvesthjørnet, kan have været taggavlens kam. 13
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
De gamle regnskaber fra slutningen af 1500-tallet
og første halvdel af det følgende århundrede om-

Fig. 12.Tårnets vestvindue med genanvendt indfatning
fra skibets østligste †vindue mod syd (s. 1638). Foto
Hugo Johannsen 2012. – Westliches Fenster des Turmes
mit wiederverwendeter Einfassung des östlichen †Fensters des
Schiffes gegen Süden.

anlagt efter nedbrydningen af hvælvet, jf. Trans
(s. 1689). Tidligere, men næppe oprindelig, har
adgangen været via en †fritrappe langs tårnets
sydside. Den blændede, kurvehanksbuede overdør i det nedre mellemstokværk sidder i en dyb,
rundbuet niche, i hvis østre vange ses en to skifter høj, 60 cm dyb kanal, beregnet til en stængebom. 1600 indkøbtes egetræ og syldsten til
trappen, som allerede 1611 skulle fornyes.25 En
udmuring i vestvæggen dækker muligvis over en
blændet glug, og øverst i østvæggen er der via
en stige adgang til skibets loft. Døren (fig. 41)
har fladbuet rulskiftestik mod øst, mens åbningen
til mellemstokværket er ommuret som en kurvehanksbue. Det øvre mellemstokværk har haft
en vinduesglug i vestsiden, hvis sekundære rundbuede åbning er blændet med normalsten, mens

Fig. 13. Detalje af tårnets nord- og vestside med udflyttede granitkvadre (s. 1640). Foto Hugo Johannsen
2012. – Detail von Nord- und Westseite des Turmes mit
versetzten Granitquadern.
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Fig. 14. Restaureringsforslag 1929. Facader. 1:300. Målt og tegnet af Søren Vig Nielsen 1929. LAVib. – Vorschlag
zur Restaurierung 1929. Fassaden.

taler navnlig reparationer af udvendigt murværk
og tagenes blyklædning.13 Således betalte kirken
1648 en fornyelse af tårnets vestre blytag samt
en større reparation af dets tagværk. To år senere
fortingede man med murermester Chresten Dige
og hans medhjælper om en reparation af tårnets

søndre og vestre side. Hertil indkøbtes 200 mursten hos Lauritz Hansen i Lemvig samt 100 stk.
andetsteds.
1689 indrettedes i sydkapellet en gravkrypt (fig.
15, 21) for sognepræsten Christoffer Lihme og
hans familie (s. 1668). Krypten, som var tilgæn-
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Fig. 15. Længdesnit mod syd og tværsnit mod øst 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1976.
Poulsen og Partnere, Thisted. – Längsschnitt gegen Süden und Querschnitt gegen Osten.

gelig under kirkens restaurering 1972-73, er nu
atter lukket. Det omtrent kvadratiske rum, ca.
3,8×3,3 m, var forbundet med kirken via en
trappenedgang, som udmundede under kapellets
arkade, hvor den lukkedes af lemme. Selve krypten dækkes af et grathvælv og havde i østvæggen
en rundbuet glug med smigede vanger mod den
ydre åbning, som senest er tilmuret ved hovedrestaureringen 1928-31.
Da kilder til kirkens bygningshistorie atter
forefindes fra 1700-tallets senere del, tegner de
et billede af accelererende forfald, svarende til
situationen ved egnens øvrige kirker. Ved synet
1766 fandtes muren på tårnets sydside således

at være gennemrevnet, mens kirkens loft behøvede en del nye brædder.15 Ved synet 1791 var
kirken øjensynlig endnu mere i forfald.16 Muren
var ganske brøstfældig i det ydre, især mod syd
og vest. De fleste steder var tagenes blyklædning
utæt og i det indre en del af bjælkerne faldefærdige og loftet råddent med store huller. Undtagelsesvis fandtes vinduerne at være i god stand,
og kun ét var muret til. Da kirken ikke havde
noget våbenhus, måtte kirkegangskonerne (dvs.
kvinder, som efter barsel endnu ikke af præsten
var renset for synd og bespottelse) stå under åben
himmel, undertiden i blæst og regn, og vente på
af blive indløst af præsten! 1797 og 1799 lod her-
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Fig. 16. Plan af udgravning i kor og skib (s. 1645). 1: 150. Målt og tegnet af Morten Aaman Sørensen 1973. – Grundriss von Ausgrabung in Chor und Schiff.

skabet kirken nødtørftigt reparere; men loftet var
stadig brøstfældigt, navnlig i skibets vestende, og
ved synet 1811 bemærkedes, at loftet var mådeligt og vinduerne slette og sønderbrudte.
	En hovedreparation 1817 er kun indirekte om
talt,27men skal ifølge synsprotokollens kirkebeskrivelse have omfattet opsætningen af det nuværende, blyklædte pyramidespir.19 De affasede hjørner giver den øvre del ottekantet form; fløjstangen med den afsluttende morgenstjerne kan være
inspireret af spiret på den nærliggende Bøvling
Kirke (s. 827). Samtidig hermed er de middelalderlige blændingsgavle nedbrudt, og sandsynligvis har man hermed givet glamhullerne deres nuværende form. Få år senere gennemførtes i øvrigt
en lignende ændring af tårnet på Hove Kirke (s.
1421). I betragtning af klagerne over forholdene
for kirkegangskonerne (se ovf.) er det muligt,
at reparationen også omfattede indretningen af
tårnrummet til våbenhus med rundbuet indgangsdør i sydsiden. Hvorvidt toppen af hvælvet ved
samme lejlighed eller tidligere er nedbrudt, er
heller ikke oplyst, jf. Trans (s. 1688).
1820 var hele ‘lavkirkens’, dvs. korets loft så
råddent, at det burde omlægges, hvilket skete
1822.28 Alligevel har det åbenbart ikke været tilstrækkeligt, for ifølge en fordybet, sortmalet inskription i skriveskrift på vestsiden af den tiende
loftsbjælke fra øst, dvs. på grænsen mellem kor og
skib, fik koret nyt loft i 1840: »Denne Overdeel er
Bekostet Aar 1840 af Sognets Beboere«. En lignende markering af loftets fornyelse kendes bl.a.

fra Nees (s. 994). – Engang i løbet af 1800-tallets
anden halvdel har man opmuret †kamme med
musetrapper på korets østgavl og skibets vestre,
ligesom en †ventilationsåbning indsattes i korgavlen bag alteret.29 Begge detaljer kendes fra flere af
egnens kirker, eksempelvis Ferring (s. 1490-91).
	En omfattende hovedrestaurering 1928-31 (arki
tekt Søren Vig Nielsen,Viborg) belyses bl.a. gennem hans tegninger. Den omfattede en gennemgribende omsætning af kvaderstensmurene,
flytning og fornyelse af indgangsdøren samt vinduesindfatningerne, herunder indsætning af våbenhusets vestvindue og oplægning af blytag på
korsarmen. Ældre fotografier af kirkens ydre samt
arkitektens opmåling forud for restaureringen (jf.
fig. 7, 19) viser, at de udflyttede kvadre på kapellets sydside da strakte sig op til midt på vinduet.
Disse kvadre må således være blevet genanbragt
på tårnet.‘Omredigeringen’ af granitkvadrene indebar også flytningen af kragstenen og vinduesstenene (s. 1638).
Den seneste større restaurering 1972-73 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted)
betød delvis fornyelse af kirkens gulve, renovering af de hvidtede murflader og omstøbning af
blytagene.
Gulve. Kor, skib og korsarm har ferniseret
bræddegulv, som er fornyet 1973, mens der i våbenhuset ligger et o. 1986 fornyet gulv af gule
klinker på fladen med fuge. – †Gulve. I forbindelse med hovedrestaureringen 1972-73 gennemførtes efter fjernelse af de eksisterende gulve

fjaltring kirke

i kor, skib og korsarm en arkæologisk undersøgelse,
hvorved man fandt rester af ældre gulve foruden
en række begravelser (s. 1668) samt en blystøbegrube (s. 1647). Undersøgelsen var ikke fuldstændig og koncentreredes især om de partier, hvor
gulvet allerede var fjernet ved nedgravninger. I
koret fandtes alene rester af et ældre trægulv, mens
resultaterne i skibet var mere givende. I nedgravningerne fandtes der levn af et oprindeligt(?)
mørtelgulv, men mest oplysende var afdækningen
af et sammenflikket, eftermiddelalderligt stengulv,
som ikke blev taget op. Gulvet (jf. fig. 16-18),
som dækkede det meste af skibet og respekterede
stolerækkerne, var lagt af kvadratiske teglfliser (sidelængde 20-21 cm) og munkesten, hvortil kom
partier af brolægning med piksten foruden flade
marksten og enkelte kvadre. Særlig iøjnefaldende
var tre baner af pikstensbrolægning, som synes at
have respekteret stolene i nordrækken.
Sammenholdes disse resultater med ældre beskrivelser og regnskabsoplysninger, kan forholdene suppleres som følger: Ved synet 1791 var
‘kirkegulvet og gangen rent øde’;16 men efter kirkens reparation 1799-1800 var forholdene øjensynlig forbedret, og et murstensgulv, formentlig
det afdækkede, kaldes i 1807 for ‘godt, undtagen
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ved kirkedøren, hvor der var kampesten’.17 Ifølge
beskrivelsen i synsprotokollen fra slutningen af
1800-tallet(?) havde koret da murstensgulv indtil
den bræddebeklædte forhøjning bag alterskranken.19 I skibet var der ligeledes murstensgulv,
bortset fra midtergangen, som var belagt med
diagonalstillede, sorte og hvide cementfliser (jf.
fig. 18, 23), vel de samme som tiendeejerne på
eget initiativ havde lagt i 1894. I korskirken var
gangen derimod af brædder i harmoni med lemmen til gravkrypten, mens gulvet i stolene var
af mursten. Endelig svarede gulvet i tårnrummets våbenhus til forholdene i skibet. Både kor
og korsarm var hævet et trin over skibet. I 1923
optog man murstensgulvene i stolestaderne og
erstattede dem med bræddegulv over betonlag.
Døre. Kirkens eneste indgang er den rundbuede dør i tårnets sydside, som er indsat ved tårnrummets omdannelse til våbenhus. Tidspunktet
for denne ændring, som kendes fra hovedparten
af egnens kirker (jf. f.eks. Ferring, Ramme og
Trans, s. 1491, 1599 og 1690), er ikke oplyst i de
kendte kilder, men skal tidsfæstes til 1800-tallets
første halvdel og kan være etableret ved hovedreparationen 1817 (jf. ovf.). Det er uvist, om den
rundbuede form er oprindelig; i hvert fald blev

Fig. 17-18. 17. Flisegulv og fundament for †vægbænke i skibets sydvestre hjørne, jf. fig. 16 (s. 1645, 1661). 18. Stenpikning og murstensgulv i skibets nordside, vest for den oprindelige dør, jf. fig. 16 (s. 1645). Foto Morten Aaman
Sørensen 1972. – 17. Fließenboden und Fundament für †Wandbänke in der südwestlichen Ecke des Schiffes. 18. Feldsteinboden und Mauersteinboden in der Nordseite des Schiffes, westlich von der ursprünglichen Tür.
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Fig. 19.Ydre set fra syd. Foto o. 1900. – Äußeres aus Süden.

døren fornyet 1878-79 og de omgivende granitkvadre omsat; 19 senest ved denne lejlighed fik
den et halvcirkulært ovenlysvindue (jf. fig. 7a).
Ved hovedrestaureringen 1928-31 er døren atter
ombygget og rykket en smule længere mod øst
(sml. fig. 7a og 14). – †Døre. Skibets oprindelige
syddør har været i brug indtil indretningen af
tårnrummet som våbenhus og ses endnu angivet
på matrikelkortet fra 1798 (jf. fig. 2). Hvor længe
norddøren tjente som indgang, er derimod uvist,
men det var endnu tilfældet 1766, da ‘begge kirkedøre’ var ganske brøstfældige på jern og træ
(jf. også s. 1664).15 Da man 1847 ønskede den
‘aflagte kirkedør’ (syddøren?) tilmuret i flugt med
kirkens mur, havde der formentlig længe kun
været én indgang til kirken.18
Vinduer. Kor og skib har i alt seks vinduer, tre
mod hhv. syd og nord. De lukkes af firkantede,
afsprossede trævinduer, som er fornyet inden for
de seneste år. Disse er indsat i murede åbninger,
som udvendig er kurvehanksbuede og falsede,
indvendig smigede; dog er korets søndre vindue
fladbuet og uden fals. Bortset herfra har de øvrige

fået deres nuværende form ved hovedrestaureringen 1928-31, da man også fornyede våbenhusets
vestvindue med materialer fra et romansk vindue (s. 1638). Sydkapellet belyses af et afsprosset
trævindue svarende til de øvrige og er indsat i
en muret åbning som skibets, omend rundbuet.
– †Vinduer. Ved synet 1791 var vinduerne ‘i god
stand’ og kun ét (korets østre?) muret til;16 men
1811 fandtes de ‘slette og sønderbrudte’.17 Det
fremgår ikke klart af kilderne, hvornår man herefter har indsat de kurvehanksbuede åbninger,
som gik forud for de nuværende (jf. fig. 7a-b),
men det er formentlig sket i 1800-tallets første
halvdel, muligvis i 1840’erne.30
Tagværker. Koret har bevaret størstedelen af et
tagværk af egetømmer, mens de for skibets og
kapellets vedkommende overvejende er fornyet i
fyr. Spirets tagkonstruktion er af fyrretræ. Korets
tagværk omfatter nu syv fag med et lag hanebånd
og lodrette spærstivere, alt tappet sammen og træfornaglet. De to østligste fag er fornyede, og en
nummerering med små firkantstik og øksehugne
streger er kun bevaret fra og med det tredje fag
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fra øst. Efter fjernelsen af triumfgavlen omfatter
skibet nu 16 fag med to lag hanebånd og lodrette
spærstivere, ligeledes tappet og træfornaglet. Bevaret af egetagværket er kun spærstiverne og enkelte
hanebånd i skikkelse af genanvendte spær. Kapellets tagværk er på 12 fag med dobbelt lag hanebånd, lodrette spærstivere og spor efter krydsbånd.
Hanebåndene er bladet på spærenes sydside, mens
stiverne er indtappet. Egetømmer er hovedsagelig
bevaret i stiverne, af hvilke østsidens har en nummerering på sydsiden, regnet fra syd mod nord.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2011 er der udtaget boreprøver fra spær og spærstivere i kor,
skib og kapel.31 For korets og skibets vedkommende er fældningsåret beregnet til hhv. o. 141020 og o. 1415-25, mens den enkelte prøve fra
kapellet kunne dateres til tiden efter o. 1495, jf.
kalkmalerier.
Tagbeklædning. Samtlige tagflader er blytækkede
og senest omstøbte 1973 ifølge plader med udstansede reliefversaler: »Hugo Stoffregen Struer
1973«. Dette har formentlig altid været tilfældet,32 og ved gulvundersøgelsen 1972-73 påvistes
i skibets midtergang ud for de oprindelige døre
en †blysmeltegrube (jf. fig. 16). Den lerforede grube, der målte 80×60 cm, var opbygget af munkesten og tagtegl og rummede rester af blyaske
og trækul. En grube med tilsvarende placering
og konstrukltion er påvist i nabokirken Trans (s.
1694). I en længere periode var kapellet dog tækket med †vingetegl. Således havde tilbygningen i
1769 tegl på østsiden33 og fik det efterfølgende på
begge tagflader, indtil man ved hovedrestaureringen 1928-31 atter lagde bly på dens tagflader. På
ældre fotografier (jf. fig. 19) ses, at kapellets tegltage ved gavlen lukkedes med vindskeder, kronet
af en †brandstang (jf. s. 1382).
Farveholdning. Udvendig står granitkvadermurene blanke, mens de teglmurede afsnit, inklusive
vinduernes indfatninger, er hvidkalkede. I det indre er væggene ligeledes kalkede, mens bjælkeloftet står rødmalet. – †Farveholdning. 1862 var kirken kalket både i det ydre og indre,19 men 1883
ønskedes al hvidtning fjernet fra granitmuren og
et par år senere tillige fra murstensindfatningerne omkring vinduerne, der skulle afskrabes og
overstryges med stenfarve. Den kvadersatte del af
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tårnet stod dog endnu frem til hovedrestaureringen 1928-31 delvis hvidkalket (jf. fig. 7 og 19).
Skibets bjælkeloft ønskedes 1881 malet hvidt.
Opvarmning og elektricitet. Kirken er el-opvarmet i henhold til et 1997 godkendt forslag (arkitekterne Ib Lydholm og Asger Thomsen, Thisted). – †Opvarmning. 1901 anskaffedes en ovn,
som opstilledes ved skibets sydside på grænsen
til korsarmens arkade;19 aftræk skete gennem en
skorsten smst. – Ved hovedrestaureringen 192831 afløstes kakkelovnen af en koksfyret kalorifer
på samme sted. Den kasseredes 1972 og erstattedes af et luftvarmeanlæg.
	Et †fortov skulle 1876 anlægges omkring kirken
i 1 alens bredde, og 1912 bestemtes at etablere
et betonfortov fra tårnets nordvestre hjørne til
korets sydøstre.19

Fig. 20. Eftermiddelalderligt vindue i korets sydside,
hvorunder sålbænksten fra det oprindelige vindue
sammesteds (s. 1638). Foto Hugo Johannsen 2012. –
Nachmittelalterliches Fenster in der Südseite des Chores,
darunter Granitquader aus dem ursprünglichen Fenster auf
der gleichen Stelle.
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Kalkmalerier
Sydkapellets hvælv har på to af ribberne spor af
senmiddelalderlige sparredekorationer i sort og
rødt, svarende til de karakteristiske udsmykninger, udført af den såkaldte ‘Lemviggruppe’, jf.
bl.a. s. 1550. Udsmykningen synedes 1999, 2000
og atter 2008 i forbindelse med afskalninger og
generelle fugtproblemer.
(†)Kalkmalerier (fig. 21), o. 1689. I forbindelse
med kirkens hovedrestaurering 1972-73 fotograferedes to frakturindskrifter, der dog ikke blev
nærmere registreret, hhv. på kapellets vest- og
østvæg. Den førstnævnte refererede til sogne-

præst Christopher Rasmussen Lihmes erhvervelse 1689 af gravkrypten til sig selv, sin hustru og
arvinger. Efter personalia anes de første tre linjer
af en rimet indskrift, der nøje gentager verset på
sognepræstens mindetavle (s. 1664). På østvæggen ses fragmenter af endnu en indskrift: »…er
9.21«, måske en henvisning til Sl. 9,21(?).
†Kalkmalerier. Som nævnt o. 1862 i Synsprotokollen iagttog man på muren ved siden af alternichen ‘spor af gamle freskomalerier med ornamenter’.19 Disse, der formentlig var middelalderlige, blev dog ikke nærmere undersøgt. 1883
fik væggen bag altertavlen en ensfarvet, lysegrå
oliemaling.19

Fig. 21. (†)Muret begravelse under sydkapellet, erhvervet 1689 af sognepræst Christopher Rasmussen Lihme. Detalje af vestvæg med kalkmalede indskrifter (s. 1648). Foto Morten Aaman
Sørensen 1972. – (†)Gemauertes Begräbnis unter der Südkapelle, 1689 von Gemeindepfarrer Christopher Rasmussen Lihme erworben. Detail von Westwand mit gemalten Inschriften.
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Fig. 22. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventar repræsenteres af alterbordet og den romanske døbefont. Fra senmiddelalderen, dvs. tiden o. 1500, hidrører altertavlen, der dog sekundært er forsynet med sidevinger, fod- og topstykke.
Den efterreformatoriske fornyelse af inventaret omfatter dåbsfadet fra o. 1575, alterbordsforsiden og prædikestolen, de sidstnævnte hhv. fra 1625 og 1640’erne.
En stolegavl kan dog hidrøre allerede fra 1500-tallets
slutning, mens alterstagerne synes at tilhøre tidsrummet o. 1650. Bortset fra klokken, dateret 1771, stammer hovedparten af det øvrige inventar fra tiden efter
1800, heriblandt fontelåget fra 1852 og alterskranken
fra o. 1856. Julen 1895 skænkede skibsmægler Søren
Niels Rømer, sønnesøn af kirkens tidligere sognepræst,
Søren Nielsen Rømer, sammen med sin familie en
række genstande af sølv til kirkens forskønnelse (kalk,
oblatæske og alterkande) foruden en alterdug og et altertæppe. To år efter, 1897, fornyedes stolestaderne. Fra
1900-tallet hidrører bl.a. tre lysekroner, skænket efter
1924 til minde om kirkens daværende sognepræst J. P.
Jensen, der var afgået ved døden dette år; et kirkeskib
ophængtes antagelig 1922, mens kirken fik et orgel

1928. Kirkesølvet sikkerhedsmærkedes 1996.19 Senest
har kirken 1998 modtaget en dåbskande og 2004 en
lysekrone, begge donationer fra medlemmer af menigheden.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens inventar er for
hovedstykkernes (altertavlen og prædikestolen) vedkommende endnu præget af den farveholdning, der
fastlagdes ved istandsættelser hhv. 1916-17 og 1922.
Siden har det historiske inventar gennemgået reparationer og rensning af farvelag, bl.a. 1972-73 og 2003.
2012 planlægges atter en istandsættelse af altertavle og
prædikestol.
Større indgreb i møbleringen må være sket allerede i
senmiddelalderen i forbindelse med triumfbuens nedrivning og tilføjelsen af sydkapellet. Omkring midten
af 1600-tallet flyttedes prædikestolen til nordvæggen
og blev samtidig (ny)opmalet, som det fremgik af en
forsvunden indskrifttavle. Antallet af stole var endnu i
1700-tallet væsentlig større end det nuværende, omfattende bl.a. lukkede stole, præste- og degnestolen i
koret samt en præstekonestol i skibet.
1770 og atter 1772 var inventaret karakteriseret som
værende i ‘skikkelig god stand’,15 og status var fortsat
acceptabel frem til 1791, selvom tre af stolestaderne
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Fig. 23. Indre, set mod øst. Ældre fotografi, antagelig 1914. – Inneres gegen Osten. Ältere Fotografie, vermutlich 1914.
og sædet i skriftestolen manglede.16 En nødvendig
istandsættelse gennemførtes i årene 1797-1800. Antagelig har man ved den lejlighed bl.a. taget vare på de
‘meget brøstfældige’ stole og det løse »Brøstværk« ved
alterfoden, dvs. alterskranken. 1811 fandtes prædikestol og stolestader atter acceptable og klokken ‘brugelig’, mens den middelalderlige altertavle året forinden
meldtes som værende itu. Samtidig rapporteredes om
det mangelfulde alterklæde og de ubrugelige messeklæder,17 et tilbagevendende problem, der først synes
afhjulpet i slutningen af 1820’erne. 1832 blev både altertavle og prædikestol nymalet.28 1878-79 omtales en
omfattende bemaling med egetræsstaffering (altertavle,
prædikestol, stolestader og alterskranke).19

Alterbord, middelalderligt, opmuret af regelmæssigt tildannede granitkvadre, ca. 145×100 cm,
115 cm højt. Foroven er en skråkantsprofil. Den
middelalderlige bordplade er dækket af en sekundær fyrretræsplade. Bordet, der med en tilmuret del slutter sig direkte til den nuværende

østmur, var oprindelig placeret foran østvæggens
delvis blændede alterniche. O. 1862 anbefaledes
det at flytte bordet med den tilhørende altertavle
længere frem, således at præsten kunne få plads
bagved; beslutningen blev dog opgivet, jf. ndf.19
Alterbordspanel (jf. fig. 24), 1625,13 omfattende
en forside i tre fag med rundbuede arkader, båret
af kannelerede pilastre. De enkelte fag indrammes af tilsvarende større pilastre under gesims
med tandsnitsprofil. Kortsidernes paneler, der er
yngre, er glatte og dækker kun den forreste del
af alterbordet. Stafferet i to nuancer af brunt med
lys olivengrønt, okkergult og gråt. 1625 afregnedes for træ og snedkerarbejde hertil.13 Et forslag
fra 1896 om en opmaling af forsiden med forgyldning og skriftsprog synes dog ikke gennemført.34 1951 fornyedes og stafferedes kortsidernes
beklædning.19
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Fig. 24. Alterparti med alterbord, dækket af renæssancepaneler, og senmiddelalderlig altertavle (s. 1650, 1652). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Teil des Altars mit Tisch, mit Renaissancetäfelungen verkleidet und mit spätmittelalterlichem
Altarbild.
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†Alterklæder.1769 omtaltes et rødt klæde med
uldfrynser.33 1809-10 fandtes klædet ‘meget ringe’17 og 1814 ligefrem ‘ubrugeligt’, omend man
stillede en tiltrængt rengøring af kirkens tekstiler
i udsigt det følgende år.28 Tilsyneladende anskaffedes et nyt alterklæde dog først o. 1828;28 fornyet
1843 og 1852.18 O. 1862 forsynedes klædet med
et kors af guldbrokade.35 Et nyt klæde af rødt
fløjl med guldkors erhvervedes 1877.19 †Alterduge. 1632 skænkede kirkeværgen Poul Nielsen i
Eskesgård en drejlsdug til alterbordet.13 1769 var
alterdugen af fint lærred.33 1895 modtog kirken
en dug, broderet af skibsmægler Søren Niels Rømers to døtre, Alfrede og Olga Rømer (jf. også
kalk, oblatæske, alterkande og altertæppe).19
Altertavle (fig. 24-25), o. 1500. Trefløjet skabstavle (triptychon), der sekundært er moderniseret med sidevinger og topgavle samt tillige med
nyt fodstykke eller predella, ifølge kirkeregnskaberne udført 1642.13
	Tavlens midtskab rummer tre enkeltgrupper
med Nådestolen, dog uden Helligåndsduen, flankeret af Anna Selvtredje i nord og Skt. Kristoffer i
syd på værnehelgenens sædvanlige plads (jf. bl.a.
Henne, DK Ribe 1248, og Odense Skt. Hans,
DK Odense 1348). De oprindelig hængslede sidefløje, der sekundært er fikseret, rummer de 12
apostle, opstillet i to rækker over hinanden. Rammestykker og bagklædning af både midtskab og
sidefløje synes oprindelige, hvilket muligvis også
gælder baldakinoverbygningen over de enkelte
figurer, udformet med krabbeblad- og kugleprydede kølbuer og stavværk.Tavlen, der hviler på et
smallere fodstykke med konkave sider, er på bagsiden fæstnet med jernbånd til to kraftige støttestolper af fyr.
Hovedgruppen med Nådestolen viser Gudfader, ikke som vanligt siddende, men stående
foran et tronsæde. Han har fodlang kjortel og
nøgne fødder; på hovedet med langt bølget hår
og skæg bærer han en høj, tilspidset bøjlekrone. I
de fremstrakte hænder støttes Sønnens afsjælede
legeme. Dennes hoved med snoet vidjekrone er
sunket ned til siden; vunderne ses klart markeret
i hænder, fødder og i den højre side. På Gudfaders højre side står Anna Selvtredje, iklædt lang
kappe over fodlang kjole, hvorunder en spids-

snudet sko stikker frem; på hovedet bærer hun
et folderigt lin. Hun holder på venstre arm den
diminutive Jomfru Maria med det nøgne Jesusbarn, sidstnævnte med en frugt i venstre hånd.
Annas højre hånd er strakt frem og har tilsyneladende fattet om en nu forsvundet genstand. Skt.
Kristoffer er placeret i syd på Gudfaders venstre
side. Helgenen, der bærer turban på det lange
bølgeriflede hår og har tilsvarende skæg, er iført
knælang kjortel, hvorover en opkiltet kappe, der
med en snip er fæstnet til bæltet. Højre fod ses
placeret i vandet, mens den venstre er trådt op på
et jordsmon. Han støtter sig med venstre hånd til
en afkvistet stav, mens han på højre skulder bærer
Jesusbarnet, iklædt en fodlang dragt.
Sidefløjenes apostle bærer for hovedpartens
vedkommende fodlange kjortler over synlige nøgne fødder og har desuden folderige kapper. De
fleste holder bøger og har fattet om et attribut. At
dømme efter fig. 23 har et flertal dog fået tilføjet
dette sekundært, sandsynligvis i forbindelse med
tavlens renovering 1916 (jf. ndf.). Ved samme
lejlighed er rækkefølgen blevet ændret.36 Figurerne beskrives her efter den nuværende orden,
svarende til den sekundære malede navnepåskrift
nedenunder. Rækken begynder med nordfløjens
øvre og nedre række og videreføres tilsvarende
på sydfløjen. Fra venstre mod højre ses i nord:
1) Peter med nøgle (sekundær) og bog; 2) Jakob
den Ældre med vandrestav, ibskal og rejsetaske; 3)
Johannes med kalken; 4) Andreas med skråkorset
(sekundært); 5) Filip med korsstav; 6) Bartholomæus med kniv (sekundær) og bog. I syd ses: 7)
Matthias med økse (sekundær) og bogpose; 8)
Thomas med spyd (sekundært) og bog; 9) Jakob
den Yngre med kølle og bog; 10) Judas Thaddæus
med bog, stav og bæltetaske(?); 11) Simon med
sav (sekundær) og bog; 12) Paulus med sværd
(sekundært) og bog. De yngre sidevinger og de
tre topstykker over tavlens enkelte dele er alle
udskåret som flade renæssancekartoucher. Gavlene har udsmykning med rosetter og krones af
en vase og to syvoddede stjerner. Fodstykket har
profilindramning omkring et glat felt.
	Tavlen havde tidligere et †topstykke eller overbygning, sandsynligvis middelalderlig, hvori ifølge
præsteindberetningen 1769 stod et ‘afskildret’ (dvs.
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Fig. 25. Senmiddelalderlig altertavle, o. 1500, med senere tilføjelser (s. 1652). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Spätmittelalterliches Altarbild, um 1500, mit späteren Hinzufügungen.

udskåret) billede af Salvator Mundi ‘i en gammel
mands lignelse’, dvs. Kristus vist som Verdensfrelseren med jordkuglen ved sin venstre side.33
Midtskabets komposition med den centralt
placerede fremstilling af Nådestolen og de flankerende helgenfigurer (her som vanligt Jomfru
Maria med barnet i nord og en helgenfigur i syd,
samt med apostelrækker på sidefløjene) genfindes i flere værker af den såkaldte Imperialissimamester og hans kreds, aktive o. 1475-1500 (bl.a.
Jerne, Lunde og Henne, jf. DK Ribe 984, 1113 og
1247 samt DK SJyll 2832-43). Figurerne i Fjaltring er dog betydelig grovere skårne og skyldes
vel snarere et lokalt værksted. Således er flere af
apostelfigurerne beslægtet med de tilsvarende på
altertavlen i Rom (o. 1500, s. 791 f.), hvorimod
denne tavles baldakinarkitektur øjensynlig sekundært er kopieret efter forbilledet i Fjaltring (s.
792). Fremstillingen af Nådestolen er udført efter
et forlæg, der er benyttet både i Øst- og Vestdanmark, således i altertavlerne, tidligere i Fensmark
(nu Næstved Museum, o. 1500, jf. DK Præstø 635

Danmarks Kirker, Ringkøbing

f.)37 og i Åstrup (o. 1500-25, jf. DK Ribe 2956).
Samme forlæg kan være benyttet i de ligeledes
groft skårne figurgrupper i Tranderup og Oure
(hhv. Ærø og Gudme Hrd., Svendborg Amt).
	Tavlens nuværende staffering stammer fra Johannes Mallings restaurering 1917 og viser en
bemaling, der i et vist omfang har søgt at rekonstruere en staffering fra 1700-tallet. Rester
af den oprindelige staffering på kridtgrund blev
ikke påvist. Skabets arkitektur er malet i to nuancer af rødbrunt, lys olivengrønt, sort, gult og
hvid; udvalgte detaljer er forgyldt. Bagklædningen
bag figurerne er skabelonmalet med gyldne firbladsrosetter på blågrå bund. Figurerne er malet
med naturlige karnationsfarver, brunt og gulligt
hår samt dragter i dæmpede farvetoner af grønt,
rødbrunt, lyseblåt og brunt med forgyldning.
Indskrifterne står i gullig fraktur på sort bund
med navne under de respektive apostle og under
midtskabet et skriftsted (1 Joh. 1,7), der gentager
en ældre tilsvarende †indskrift i forgyldte ‘latinske
bogstaver’ (dvs. antikva), der var suppleret med et
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citat fra Joh. 3,16: »San[!] elskte Gud Verden, at
han gav sin eenbaarne Søn, paa det at hver den
som troer paa Hannem ikke skal fortabes, men
have det evige Liv«. Begge inskriptioner registreredes 1769 tillige med teksten: »Salvator Mundi«,
anført under overbygningens figur.33
Eftermiddelalderlige ændringer. 1642 renoveredes tavlen med 13 knapper og nye »Blindfløie«,
dvs. måske hængeknopper under baldakinfagene
og antagelig nye sidevinger. Kirkeværgen, Poul
Nielsen, skænkede personligt 3 dlr. til alterets
istandsættelse, bl.a. en fod under tavlen (vel et
nyt fodstykke eller predella) og et par lister på
bagsiden.13 1769 gav sognepræsten (Søren Jensen
Scavenius) en udførlig og kulturhistorisk værdifuld beskrivelse af den middelalderlige tavle,
hvis katolske billedverden han med hen ved 250
års distance oplevede som yderst fremmedartet.
Således voldte identifikationen af flere motiver
stor usikkerhed, som f.eks. Salvator Mundi (‘et
afskildret billede i en gammel mands lignelse’).
På samme måde omtaltes storstykkets figurgrupper famlende som ‘nogle udhuggede corpora i
menneskelig gestalt’; Gudfader i Nådestolen blev
tilsvarende beskrevet som ‘et stort billede i en
gammel mands skikkelse’, mens Anna Selvtredje
karakteriseredes som ‘et stort fruentimmerbillede
havende i den venstre hånd (eller arm) et mindre ditto med en forgyldt krone på hovedet og
et nøgent barn på skødet’. I Skt. Kristoffergruppen fremhævedes Jesusbarnet som ‘et lille corpus,
der ligner et ungt menneske’. Altertavlen var på
dette tidspunkt malet med adskillige kulører med
spredt forgyldning, idet der over Nådestolen i
blåt var malet en Helligåndsdue.
1809 meldtes det, at noget af det øverste af altertavlen savnedes, men manglerne på den beskadigede tavle var endnu ikke afhjulpet året efter.17
De nuværende topgavle er derfor antagelig tilkommet efter dette tidspunkt. 1832 blev tavlen
opmalet.28 1847 anbefaledes en reparation og nystaffering af værket, der også skulle forsynes med
†indskrifter, formentlig det skriftsted (Joh. 3,16),
der i lighed med tidligere blev malet på fodstykket, nu med lys skriveskrift (jf. fig. 23).18 En
sort, hvid og rød bemaling, der 1916-17 (jf. ndf.)
konstateredes direkte på underlaget uden mel-

lemliggende kridtgrund, kan hidrøre fra denne
eller den foregående staffering. I forbindelse med
tavlens renovering 1849 indsattes et nyt maleri
af Nadveren i storfeltet (jf. †altermaleri),18 mens
Nådestolen ophængtes ved prædikestolen, og de
to andre figurgrupper fik plads på tavlens overkant (fig. 23). En signatur af ‘M. Gjørup’ (vel for
J. B. Gjørup), der 1916 læstes på altermaleriet,
refererer antagelig til den ansvarlige malermester
for selve tavlens renovering (jf. også prædikestolen), dog bortset fra storstykket. Hele alterpartiet
med alterbord og -tavle anbefaledes o. 1862 rykket frem, men forslaget blev dog opgivet, ikke
mindst på grund af tavlens dårlige stand.18 Alteret
var på dette tidspunkt stafferet violet med himmelblå kanter og et gult kors foroven, vel malet
på den midterste topgavl, idet dog apostelfigurerne, der skønnedes at være »uden Kunstværdi«,
var hvidmalede; en mildere dom lød til gengæld
over Nådestolsgruppen, omend »dette gamle papistiske Symbol« foresloges opstillet på en rettere
plads, »nemlig i et Antiquitetsmuseum«.19 1869
blev tavlen ferniseret (vel alene storfeltets maleri),19 mens det udskårne rammeværk fik egetræsstaffering. 1916 anbefaledes alterrammen restaureret,19 hvilket gav anledning til en gennemgribende istandsættelse det følgende år ved Johs.
Malling. I den forbindelse fjernedes det ‘ganske
tarvelige og værdiløse’ altermaleri, og midtskabets middelalderlige figurer blev genindsat på deres oprindelige pladser. Dog valgte man at bibeholde de sekundære sidevinger, der gav tavlen et
»Asiatisk Præg«, frem for at rekonstruere tavlens
oprindelige form. En tilsvarende genskabelse af
den middelalderlige staffering blev også opgivet,
da der tilsyneladende ikke fandtes spor heraf.
Man valgte derfor at rekonstruere den brogede
bemaling fra 1700-tallet, til dels med inspiration i
barokstafferingen på altertavlen i Henne.38 I forbindelse med kirkens hovedistandsættelse 197273 udbedredes udtørringsskader og insektangreb,
mens topgavlenes stjerner i nord og syd hhv. erstattedes eller suppleredes. En nyrenovering af
tavlen er umiddelbart forestående (2012).
†Altermaleri (jf. fig. 23). 1849 indsattes et ‘meget
smukt’ maleri i storfeltet ‘til særdeles forskønnelse af samme’.18 Som anført i Synsprotokollen var
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Fig. 26. Altersølv, udført 1819 (disk) og 1895 (kalk),
dog med genanvendelse af ældre knop fra †alterkalk,
1702 (s. 1655). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Silberne
Altargeräte, von 1819 (Patene) und 1895 (Kelch) , doch mit
wiederverwendetem älteren Knauf von †Altarkelch, 1702.

maleriet udført af Eleonore Christine Harboe,
der var søster til kirkens daværende sognepræst,
Frederik Carl Christian Harboe (jf. også s. 1555);
det viste en kopi af Carlo Dolci(s) fremstilling af
Kristus, der velsigner brødet og kalken. Billedet,
som også bemærkedes af H. C. Andersen 1859
ved hans besøg i kirken (»en Copie af Carlo Dolcis Christus af Frøken Harboe«),39 var skænket af
enkefru Luise Studsgaard i Fjaltring Præstegård.19
1916 iagttoges en signatur for ‘M.(?) Gjørup’
på maleriet,40 vel for malermester J. B. Gjørup,
Lemvig, som antagelig var ansvarlig for selve indramningens staffering og den samtidige bemaling
af prædikestolen (se ndf.). Maleriet, der var af
mindre omfang end selve storstykket, indrammedes, som det ses på fig. 23, af grenværk, dog vel
kun midlertidigt opsat. Efter afmonteringen 1916
opbevaredes maleriet endnu en tid ved kirken,
men blev efter en placering i Fjaltring Præstegård
ødelagt ved dennes brand 1992.41
Altersølv (fig. 26), omfattende kalk og disk, dog
af forskellig alder. Kalk, 1895, skænket af skibsmægler Søren Niels Rømer (jf. oblatæske, alterkande, alterdug og -tæppe). 19 cm høj. Fod med
seks buetunger, der stiger pyramidalsk mod sekssidet skaftled med en knop, antagelig genbrugt
fra kirkens ældre †kalk (nr. 2).19 Knoppen har

1655

buetunger, hvorimellem: »Iesus« med graverede
versaler, samt en blomst. Glat bæger med reliefkors. På foden er følgende indskrift med fordybet
fraktur: »Fjaltring Kirke 1895«. Under bunden er
to mærker, mestermærke for Peter Hertz (Bøje
nr. 1420) og lødighedsmærke 830. Disk, 1819, 14
cm i tværmål. På fanen er cirkelkors. Under bund
er mestermærke for Christian Christensen Sahl
(Bøje nr. 6714) samt årstallet 1819.
†Altersølv. 1) Tidligst omtalt 1598, jf. †kalkklæde.13 Kalken og disken blev istandsat 1631 med
2,5 lod sølv.13 1645 udskiftedes kalkens fod.13 Erstattet 1702 med 2), skænket af Gregers Daa (g.m.
Jeanne Marie Rüse). Sættet omtaltes 1769 som
værende af sølv, omend ikke forgyldt. På foden af
kalken (vel snarere på knoppen, jf. ovf.) var versalindskriften: »Iesus«, mens disken havde givernavn og -år: »G Daae 1702«.33 1818 anbefaledes
det, at disken, omtalt som en »Oblatteller (dvs.
oblattallerken)«, blev repareret.28 I stedet for omstøbtes eller erstattedes den af den nuværende (jf.
ovf.). 1838 anførtes, at alterkalken i de sidste par
år burde istandsættes eller ligefrem fornyes. Dog
var der tvivl om kalkens præcise tilhørsforhold,

Fig. 27. Alterkande og oblatæske, 1895, skænket af
skibsmægler Søren Niels Rømer (s. 1656). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarkanne und Oblatendose,
1895, von Schiffsmakler Søren Niels Rømer gestiftet.
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hørende enten til Fjaltring eller Trans Kirke, med
mindre den var fælles for begge (jf. s. 1708).18
†Kalkklæde mv. 1598 indkøbtes 1 alen lærred
til kalk og disk.13 1631 erhvervedes lærred til en
pose til det nyistandsatte altersølv.13
Oblatæske (fig. 27), 1895, skænket af skibsmægler Rømer (jf. kalk, alterkande, alterdug
og -tæppe). Den enkle cylindriske æske er 6,5
cm høj og måler 13,5 cm i tværmål. På låget
er kløverbladskors i relief. Endvidere graveret
randskrift i fraktur med skriftsted (Joh. 14, 19).
Under bunden er med samme typer anført giverindskrift og -år; endvidere ses mestermærke
for Peter Hertz, svarende til kalk (Bøje nr. 1420),
Københavnsmærke for 1895 og guardejnstempel for Simon Groth. De tilsvarende mærker findes under låget.
†Oblatæske, 1878, af porcelæn.19 Det kan dog
ikke udelukkes, at æsken er identisk med den, der
senere registreredes ved Trans Kirke (s. 1708).
†Skål, 1906, af porcelæn.19
†Ske, anskaffet 1903.19
Alterkande (fig. 27), 1895, skænket af skibsmægler Rømer (jf. kalk, oblatæske, alterdug og
-tæppe). Den 39,5 cm høje kande har cirkulær,
profileret fod, pæreformet korpus med reliefkors,
hældetud og hank, smykket med fliget bladværk

Fig. 28. Alterstager, o. 1650 (s. 1657). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Altarleuchter, um 1650.

Fig. 29. Dåbsfad, o. 1550 (s. 1658). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Taufschüssel um 1550.

samt låg med opretstående kors. Kanden er på
foden og under bunden udstyret med graverede
indskrifter i fraktur og skriveskrift: »Han gjorde
Fred formedelst hans Korses Blod (Col. Kap. 1 V.
20.)«, »Skiænket til Fjaltring Kirke/ til Erindring
om Søren Nielsen Rømer, födt 13 November
1751 död 18 October 1815/ Sognepræst/ til
Fjaltring og Trans Menigheder/ fra 27 Juli 1787
til 18 October 1815 af /hans Søn Christian
Bertel Rømers Søn/ Skibsmægler Søren Niels
Rømer Kjøbenhavn/ 1895«. Under bunden, på
standkanten samt under låget er tre mærker, svarende til kalk og oblatæske, hhv. mestermærker
for Peter Hertz (Bøje nr. 1420), Københavnsmærke for 1895 og guardejnstempel for Simon
Groth.
†Alterkander. Tre kander er nævnt i de ældre
kilder. 1) Før 1839, af uvis udformning og materiale. Erstattet på grund af sin utilstrækkelige
størrelse af 2) 1839, af sølv med indvendig forgyldning. Foden havde otte buetunger, ophøjede
blomsterprydelser og indskriften: »Bekostet af
Fjaltring Kirkeeiere 1839«. 7 tommer høj (ca. 18
cm), af vægten 22 lod.42 3) 1845 anskaffedes en
kande af porcelæn.18 Af vanlig form at dømme
efter beskrivelsen fra o. 1862, dvs. forsynet med
låg, sort med forgyldt kors på siden og med høj-
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den 10 tommer (ca. 26 cm).19 Kanden kan som
oblatæsken og skålen dog være identisk med eksemplaret, nu i Trans Kirke (s. 1708).
*Sygesæt. Nævnt o. 1862. Antagelig identisk
med det sæt, der som en konsekvens af den store
sognesammenlægning igennem de seneste år nu
opbevares ved Lomborg Kirke sammen med sygesæt for Dybe og Ramme (s. 1562).
Alterstager (fig. 28), o. 1650, 43,5 cm høje med
profileret fod, hvilende på tre støtter, udformet
som liggende løver.43 Balusterskaft i tre afsæt og
lav lyseskål med tilhørende lysetorn. Stagerne er
tidligst nævnt 1769 og omtaltes da som store stager af messing af ganske ordinært arbejde.33
Syvstager, nyere. 1) Af messing, 30 cm høj, med
ottesidet, pyramidalsk opbygget fod i tre afsæt. 2)
Af bronze, 36 cm høj, af beslægtet form. I ligkapellet.
†Alterbøger. 1598 og atter 1648 indkøbtes nye
alterbøger.13
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Alterkrucifiks, o. 1900. Den 55 cm høje Kristusfigur med tilhørende skrifttavle hænger på et enkelt, glat sortmalet kors, der tidligere var monteret på et †fodstykke og opstillet på alterbordet, jf.
fig. 23. Nu i ligkapellet, ophængt på østvæggen.
Alterskranken (jf. fig. 22), o. 1856,18 af form som et
cirkeludsnit med spinkle balustre og dobbeltfløjet
indgang i midten. Staffering i to nuancer af grønt
og med detaljer i teglrødt. Knæfaldet er ligesom
den tilhørende, nyere knæleskammel polstret med
brunt stof. Skranken anbefaledes 1856 fornyet i
‘en mere rundagtig form’.18 Skrankens polstring
repareredes 1859.18 O. 1862 omtalt som læderbetrukket.19 1878 egetræsmaledes skranken, idet
håndlisten stafferedes som mahogni, og balustrenes
midtringe guldbronzeredes.19 †Alterskranke.1798
nævntes »Brøstværket« ved alterfoden, dvs. alterskranken, som sad løst ved den søndre ende.17
†Alterskammel. 1852 fornyedes beklædningen
med rødt fløjl.18 Tilsvarende fornyelser skete bl.a.

Fig. 30-31. 30. Døbefont, romansk (s. 1658). 31. Døbefont, vist med fontelåg, antagelig 1852 (s. 1658). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – 30. Romanische Taufe. 31.Taufe mit Taufdeckel, vermutlich 1852.
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1886, idet man genanvendte det gamle fløjl og
guldgalonerne fra prædikestolens beklædning.19
†Altertæppe. 1895 skænkede skibsmægler Rømers hustru og datter, Sophie og Alma Rømer, et
‘flosvævet’ (dvs. langluvet) tæppe.19
Messehagel, moderne, vævet af Lene Abildgård
Knudsen af groft lærred i grønt og blågråt med
broderi i gyldent og rødt; på rygsiden ses tre bølger, mens forsiden har firbladet roset med et kors.
†Messehagler. Tidligst nævnt 1611 i forbindelse
med en istandsættelse med dvellik (lærred) og
silketråd.13 1620 betaltes for en ny hagel ‘med al
dens tilbehør’, mens den gamle med tilhørende
messeskjorte solgtes 1625-26.13 1626 omtales ma
terialindkøb (fløjl, arask (uldstof) til foer, lærred,
silke og kniplinger) og kostudgifter til en skrædder i forbindelse med udførelsen af endnu en
messehagel, udtrykkelig nævnt som sort og prydet med et kniplingskors.13 1769 havde kirken
en hagel af ‘pyntet rødt plys (fløjl)’ med et stort
rygkors af sort fløjl, skænket af kirkeejeren (Otto
Henrik Juel af Rysensteen); dertil hørte en messeskjorte af ‘fint kramlærred’.33 1809-10 betegnedes messeklæderne som ubrugelige,17 og endnu
1814 savnedes disse.28 Først o. 1825 synes en ny
messehagel anskaffet.28 1851 fornyedes inventaret
med en hagel af rødt fløjl,18 måske den o. 1862
beskrevne af rødt fløjl med rygkors af guldbrokade.19 En ny messehagel af fløjl med guldkors og
ditto galoner blev anskaffet 1907.19
Døbefont (fig. 30-31), romansk, af rødlig, storkornet granit, 82 cm høj, opsat på lavt muret podium,
der udligner en skævhed i foden. Fonten, som tilhører egnens udbredte bægerbladstype (jf. Mackeprang, Døbefonte 156 ff., 407), er dog noget enklere
i sin udformning end gennemsnittet. Den meget
forhuggede fod har tilsyneladende oprindelig haft
form som et omvendt trapezkapitæl og afsluttes
foroven med en kraftig vulst. Kummen, der har
tværmålet 62 cm, har forneden skaft med vulst.
Herover er den næsten kugledannede del, forneden med frise af bægerblade i lavt relief og med
markerede bladribber; spinkle dobbeltbuer binder
de enkelte blade sammen. Mundingsranden har en
attisk profil, dog med platte i stedet for den øvre
rundstav. Fonten, der tidligst er omtalt 1769 som
‘en stor rund og udhulet kampesten’ med tilhø-

rende fod,33 blev 1883 afrenset for sin, formentlig
nyere, bemaling.19 Fonten er opstillet i skibets sydøstende ud for indgangen til sydkapellet.
Dåbsfad (fig. 29), o. 1575, 41,5 cm i tværmål.
Fadet, af drevet messing, tilhører en type af sydtysk eller nederlandsk oprindelse, der var meget
udbredt i renæssancen. I bunden ses et relief af
Bebudelsen med Maria og Gabriel, hvorover
Helligåndsduen. Scenen indrammes af to indskriftbånd med hhv. reliefminuskler og tilsvarende majuskler. Tydningen af disse, der er delvist udpudset, er dog usikker. En spinkel bladbort
er placeret yderst, mens fanen har indstemplede
bladornamenter i to variationer. Sammesteds ses
et omtrent udpudset våbenskjold med initialerne
for et ukendt ægtepar: »H I M S« og »K C D«.
Fadet er tidligst nævnt 1769, dog med karakteristikken ‘ordinært’.33
Dåbskander. 1) O. 1862,19 af tin. Den 25 cm
høje kande er af vanlig form med låg og svungen
hank. 2) 1998, af messing. Kanden, der er 34 cm
høj, har giverindskrift på korpus med fordybede
versaler: »Skænket til Fjaltring Kirke 1998 af Aase
og Karlo Ladoga Anneberg Pedersen.«
Fontelåg (jf. fig. 31), vel identisk med det ny
låg, der anskaffedes 1852.18 Låget har flad bund,
hvorpå er påsat seks bøjler, samlet i et kugleprydet håndgreb. Stafferingen er i to grønne nuancer
med detaljer i teglrødt. Låget, der o. 1862 omtaltes som perlefarvet, var 1972 henlagt på loftet,19
men blev genopsat i forbindelse med hovedrestaureringen umiddelbart efter.
†Fontelåg. Udført 1637.13
Prædikestol (fig. 32-33), 1642,13 muligvis udført
af den såkaldte ‘Vandfuldmester’, Kristen Spend
fra Lemvig (jf. bl.a. s. 1512). Stolen omfatter en
kurv på fire fag og en himmel, samt en opgang
med tilhørende pulpiturfag, antagelig fra 1648;
bærestolpe og dekorative detaljer fra 1922; moderne læsepult.
Stolen har den for snedkeren og hans kreds karakteristiske karnapform med en fremskudt kurv,
der i dette tilfælde, som betonet o. 1862,19 danner en cirkelbue på hen ved 120 grader, ‘således at
præsten herfra havde frit udsyn over sidebygningen (dvs. sydkapellet) og hele skibet’. De enkelte,
rundbuede arkadefag indrammes af lavstammede
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Fig. 32. Prædikestol, 1642, med tilhørende opgang og himmel (s. 1658). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Kanzel, 1642, mit zugehörigem Aufgang und Himmel.
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toskanske søjler med kugleformet postamentled, entasis og markeret prydbælte med skaftring
under kapitælet. Arkaderne bæres af kannelerede
pilastre og har bueslag med snoet bladstav, æggestav og tandsnit; i sviklerne rosetter. Postamentet
har glatte profilindrammede felter, adskilt af fremspring med stiliserede løvehoveder med ringe (fig.
33). Herunder er hængekugler, hvorimellem udskårne buetunger, alt fornyet 1922. Frisefeltet har
fremspring med kerubhoveder og afsluttes foroven
med en fremspringende, sammensat tandsnitgesims. Underdelen støttes af en firkantet bærestolpe
med en tværbjælke, indmuret i væggen. Nyere
håndliste og læsepult, sidstnævnte fra 1913.19
Himmel, antagelig udført samtidig med stolen
1642, som angivet i kirkeregnskaberne.13 Syvkantet, idet der på de seks frie sider er stejle trekantgavle, hvorimellem fantasifulde vaselignende opstandere med bladdekorerede spir. Under en kraftig tandsnitgesims er frisefelter med fremspring,
der forneden markeres med kugleled. Under himlen ses Helligåndsduen, placeret i en roset.
Opgangen, 1648 (se ndf.), omfatter et panelværk
med fire rektangulære felter samt et dobbelt pulpiturfag, smykket med rundbuede arkader, der
dog er af markant enklere udformning end kurvens arkader.
Den nuværende staffering af stolens arkitektoniske dele omfatter marmorering i rødt og gråt
samt spredt anvendelse af blåt, okkergult, gråt,
rødt og grønt. Arkadefelterne på kurven er smykket med monokrome gengivelser af Thorvaldsens
apostle, vist på brunlig grund og med angivelse af
de respektive navne i sort skriveskrift på soklen
under hver figur. Fra nord til syd ses på kurven:
»Paulus«, »Petrus«, »Philippus« og »Jacobus«. Rækken videreføres på pulpituret og opgangen, hhv.
med »Johannes«, »Matthæus«, »Thomas«, »Simon«
og »Bartholomæus«. Tilhørende indskrifter i kurvens frise- og postamentfelter er malet med gullig skriveskrift på blåt, foroven Hebr. 13,20-21 og
forneden 1 Jak. 1, 21. På himlen er et skriftsted i
gul skriveskrift på blå grund, placeret på de seks
indskriftfelter (Joh. 17,3), mens trekantgavlene har
dekoration af skyformationer på brunlig grund.
†Malerier og indskrifter. Som beskrevet 1766
havde kurven på daværende tidspunkt fremstil-

linger af de fire evangelister i arkadefelterne med
tilhørende skriftsteder, således: 1) Mattæus (Matt.
3,2); 2) Markus (Mark. 2,17); 3) Lukas (Luk. 1,68)
og 4) Johannes (Joh. 1,29). Himlens indskrift svarede til den nuværende. På opgangspanelet var
billeder og tekster for de fire store profeter, hhv.
Esajas (Es. 55,6), Jeremias (Jer. 7,3), Ezekiel (Ez.
33,11) og Daniel (Dan. 2,20). Neden for på samme sidestykke var billeder af David med harpen,
Salomon med et scepter og Oseas med en opslået bog.44 Endelig fandtes under opgangen følgende indskrift: »Ao 1653 d. 9de Aug. Er denne
prædike=Stoel med maling beprydet, hvortil,
næst Gud, var Aarsag Hæderlig og Vellærde mand,
Hr. Claus Olufsøn Borch, som selv haver givet
16 Slette Daler, nogle af Sogne=Mændene haver
og ladet deres gode Villie tilkiende, Gud til Ære,
Kirken til Zirat, og Efterkommerne til Eksempel.
Nu Gud unde os alle at giøre got.« Sidstnævnte
tekst kan have været malet på et selvstændigt panel, ophængt under opgangen.
Prædikestolens udførelse er omtalt 1642, da der
betaltes 10 dlr. for den ny prædikestol, der dog
endnu ikke på daværende tidspunkt var færdig.
Endvidere afregnedes for løn til en smed og en
snedker (muligvis Kristen Spend) til at opsætte
stolen og den tilhørende himmel.13 Stolen var da
placeret på kirkens sydside, men blev allerede 1648
‘efter sognepræstens og sognemændenes begæring’ flyttet til skibets nordside, idet en ny opgang
med tilhørende trappe og panelværk førtes fra altergulvet og langs nordmuren. Hele den radikale
manøvre kostede beskedne 7 dlr.13 Som angivet
på den †indskrift under opgangen gennemførtes en nystaffering 1653 i kølvandet på flytningen under opsyn af kirkens sognepræst, Claus
Olufsen Borch (virksom 1636-75). I 1700-tallets
anden halvdel var prædikestolens tilstand kritisabel. 1766 var de indmurede støttebjælker ‘ganske
ormstukne’, ligesom den generelle status omtaltes som utilfredsstillende 1768-69.15 Himlen
fremhævedes som brøstfældig 1822.28 1832 blev
prædikestolen opmalet,28 hvilket gentoges 1847 i
forbindelse med en reparation.18 Dog refererer en
indskrift på loftsbjælken ovenover sandsynligvis
til en istandsættelse af loftet og ikke til en fornyelse af himlen (jf. s. 1644).45 Antagelig ved sidst-
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nævnte lejlighed er arkadefelternes apostelbilleder udført, sandsynligvis af Lemvigmaleren J. B.
Gjørup, hvis karakteristiske yndlingsmotiver netop i 1840’erne fyldte et flertal af områdets kirker
(jf. bl.a. Ramme s. 1620). Stolens støttepille og
fæstnelse generelt voldte dog endnu problemer,
både 1848 og 1859.18 O. 1862 fik stolen ligesom
den tilhørende bogpult en beklædning ‘af samme
smag som alterklædet’, dvs. af rødt fløjl og forsynet med en smal kant af guldbrokade.18 1869 blev
stolen ferniseret (vel kun de malede felter), mens
alt udskåret egetræsmaledes og forgyldtes 1879.19
En ny bogpult påmonteredes 1913.19 1922 underkastedes prædikestolen en gennemgribende

Fig. 33. Udskåret løvehoved. Detalje af prædikestol,
1642 (s. 1660). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Ausgeschnittenes Löwenhaupt. Detail von Kanzel, 1642.
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renovering under opsyn af Nationalmuseet ved
Peter Kr. Andersen og Poul Jensen som angivet
på kurvens sydligste fag med grå skriveskrift. I
denne forbindelse udskiftedes dækbræt, partier af
krongesims, hængestykker og -kugler, samt bærestolpe. Stafferingen fornyedes som en genfremstilling af en empirebemaling på opgangspanel og
lydhimlens arkitektur samt på fyldingernes apostle, tildels med en afdækning eller genfremstilling
af stolens røde og hvide marmorering. 1972-73
blev snedkerarbejdet og kurvens staffering eftergået, idet bemalingen på lydhimlen rensedes. En
tilsvarende mindre istandsættelse gennemførtes
efter en forudgående besigtigelse 2003.
Stolestader (jf. fig. 22, 34-35), fornyet 1897,19
omend med bibeholdelse af ældre dele. Stoleværket omfatter i alt 28 stader, opstillet i to rækker
i skibet; hertil kommer 12 stader i sydkapellet,
placeret mod øst og vest, samt en lukket stol, forsynet med låge, forrest i østrækken (til kirkesangeren, jf. ndf.).
Stolegavlene har trekantede topstykker over
reliefdekoration med obeliskformede led, sat på
højt postament med rhombeformet felt. Den østligste gavl i nordrækken har en afvigende form
med en hjerteprydet topdekoration af senmiddelalderlig type mellem to opstandere og stammer antagelig fra 1500-tallet. Forpanelerne har
enkle, højrektangulære og profilindrammede felter. Vægpaneler, fornyet 1972-73. Stafferet i to
grønne nuancer med detaljer i teglrødt.
Stolestaderne renoveredes 1972-73, idet antallet reduceredes, og et skab installeredes i en af
sydkapellets stole. Samtidig flyttedes den ældre
gavl frem til stadet ved prædikestolen.
†Stolestader. 1) Romanske. Murede vægbænke
påvistes 1972-73 langs skibets sydvæg, vest for
døren samt sydligst på vestvæggen. 2) 1590 og
atter 1633 indkøbtes træ til stolenes ‘holdestænger’ (egentlig rækværk, her vel ryglæn).13 1766
manglede tre mandsstole nederst i sydsiden,
mens en af nordsidens kvindestole ved prædikestolen var forfalden.15 Antallet udgjorde 1769
hhv. 16 mandsstole mod syd, hver af disse med
fire sæder; hertil kom i nordsiden yderligere
otte stole, ligeledes med fire sæder, til mandlige medlemmer af menigheden. I nord stod 11
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Fig. 34. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.

kvindestole af samme bredde, mens sydkapellet
dels rummede en lille mandsstol med to sæder
(mod øst), dels i alt 17 kvindestole, hhv. med fire
og fem sæder, opstillet både mod vest og øst.33
1701 lod den daværende sognepræst, Christopher Lihme, til kirkeejerens (Gregers Daa) og
menighedens tilfredshed etablere en ny stolesta-

deforordning, hvor hver af sognets gårde fik tillagt
bestemte stole til mændene, deres hustruer, børn
og tyende.33 Samtlige stole var da uden indskrifter og våbener. 1791 savnedes som tidligere anført tre stole.16 1835-36 anbefaledes det, at der
blev anskaffet nye kvindestole af samme højde
som mandsstolene.18 1843 specificeredes det, at

fjaltring kirke

1663

Fig. 35. Sydkapellets indre, set mod sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Das Innere
der Südkapelle gegen Südosten.

kvindestolene i sydkapellet og de gamle mandsstole i højkirken, dvs. skibet, var blevet fornyet.18
1856-57 beordredes den øverste kvindestol i
skibet repareret og fæstnet, mens de fire øverste
stolestader i kvinderækken anbefaledes helt fornyet med samme form og farve som de øvrige
stole.18 O. 1862 nævntes kvindestolen som væ-

rende uden rygstød i modsætning til mandsstolen. Endvidere fandtes i koret under prædikestolen to kvindestole, der dog sjældent benyttedes.19
1864 anskaffedes fodskamler, og 1866 gjordes
alle mandsstole ‘mageligere’, dvs. antagelig med
ryglæn, hvilket dog kvindestolene først fik 1871.
Stolene egetræsmaledes 1878.19
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Præstestol, anskaffet 1955.19 Buet ryg og armlæn, okkerbrun polstring. †Skrifte- og præstestol.
Tidligst omtalt 1791, da ‘det for præsten nødvendige sæde’ manglede.16 1843 nævntes to bemalede stole i koret, måske denne og degnestolen.18
Begge stole blev 1847 repareret og malet.18 O.
1862 blev skriftestolen, der kort forinden var
ændret, omtalt som lukket og placeret så tæt på
altertavlen, at den delvis dækkede denne. Den 3
alen høje stol, der var 2 alen (ca. 125 cm) bred og
lang samt lukket med sprosser, var møbleret med
en bænk og en skranke med en klap til at slå op.
Heri gemtes tidligere også messehagler. Brunstafferet som kirkens øvrige stoleværk. S.å. foresloges stolen sløjfet, hvilket dog først skete 1875.19
En armstol til præsten anbefaledes s.å. opstillet i
korets nordhjørne bag et grønt forhæng. Fig. 23
viser imidlertid et forhæng i sydhjørnet. En høj,
skabslignende opbygning i nordhjørnet på samme fotografi kan være identisk med den tidligere
skriftestol, der da anvendtes som skab.
†Degnestol. Tidligst omtalt 1632 i forbindelse
med indkøb af træ til dens nyudførelse eller reparation.13 Nævnt 1841 ved alteret.18 Stolen repareredes og maledes 1847, jf. ovf.18 O. 1862 omtaltes
stolen som åben, 2 alen lang og 1/3 alen bred (ca.
126 og 20 cm) samt indrettet med en bænk, en
pult og en hynde; brunstafferet. Den anbefaledes
dog s.å. anbragt i sydkapellet. Ændringen gennemførtes først 1875 (jf. ovf.), idet degnen nu
fik plads i øverste stolestade (i mandsrækken). Et
skab indsattes her 1881.19
†Præstekonestole. 1769 omtaltes en ‘ordinær’ lukket stol, dog uden maling, til den daværende sognepræst, Christopher Lihmes familie (jf. stolestader og gravminder).33 Stolen er omtalt 183818 og
o. 1862; på sidstnævnte tidspunkt var den forsynet med himmel og røde gardiner samt hævet
to trin over de øvrige stole. Stolen var placeret
længst nede, vel mod øst, i skibets nordside.19
1874 sløjfedes den, men en ny indrettedes i åbningen ind til sydkapellet,19 vel identisk med den
lukkede stol over for prædikestolen .
†Brudestol. Nævnt 1598.13
Bænke. O. 1862 omtaltes fem løse bænke, heraf
to i koret og en i våbenhuset.19 En af disse er måske identisk med den endnu bevarede i våbenhuset.

Moderne pengeskab, opsat 1972-73 i sydkapellets sydøsthjørne. †Skab. 1903 anskaffet til kalk og
disk.19
†Monstransskab. 1593 udførtes låse og nøgler til
skabet, der samtidig blev indsat i muren.13 Det er
antagelig dette, der endnu omtales o. 1862 som
placeret i korets østvæg nord for alteret, dog uden
den tilhørende skabsdør. Selve skabet, der var 5
kvarter (ca. 80 cm) højt og forsynet med en hylde, havde som anført tidligere været benyttet til
opbevaring af kirkens kar og relikvier.19
	Et †geværskab til brug for landmilitsen er nævnt
1703-04 (jf. bl.a. s. 660 og 804).46
Pengeblok, nyere, indsat på bageste stolestade i
nordrækken. Enkel, med pengeslids i låget. †Pengebøsser, o. 1862 er nævnt to bøsser af blik, brunmalede og placeret på hver side af indgangsdøren.19 En ny bøsse anskaffedes 1952.19 †Klingpung,
omtalt o. 1862.19
Dørfløje. 1) 1928-31. Flammeret med gangjern,
låsetøj og gribering i middelalderstil, tegnet af
Søren Vig Nielsen (jf. fig. 14); rødmalet. Indgangsdør. 2) 1928-31(?), dobbeltfløjet fyldingsdør, stafferet i grønt og rødt; dog til dels med
ældre låsetøj. Mellem skib og våbenhus. †Dørfløje. 1584 omtaltes en nøgle til norddøren.13
Syddøren istandsattes 1606 i Lemvig, bl.a. med
nye hængsler og jernbånd.13 1766 og atter 1768
klagedes der over, at begge kirkedøre var ganske
brøstfældige ‘på jern og træ’.15 Den rundbuede
indgangsdør til våbenhuset, som kan være indsat 1817 (s. 1644), var 1929 lukket af en tofløjet
fyldingsdør (jf. fig. 7a), som dog muligvis stammede fra en ændring 1878-79; over dørfløjene et
halvcirkulært ovenlysvindue.
Orgel (jf. fig. 34), 1980, med otte stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Bruno Christensen &
Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Manual: Bordun
16'*, Principal 8'*, Gedakt 8', Salicional 8'*, Oktav 4', Fløjte 4'*, Rauschquint II. Pedal: Subbas
16'. Koppel M-P. De med * mærkede stemmer
er genanvendt fra kirkens tidligere †orgel, hvorfra også facadens træværk er bevaret. Prospektpiberne af tinlegering og de tilhørende pibegitre er
tilkommet 1980. Grøn bundfarve med marmorering i gråt, hvidt og rødligt. På pulpitur, 1928, i
vest med spillebord i orgelhusets søndre gavl.
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Fig. 36. Kirkeskibet »Printz Christian«, 1922 (s. 1665). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Kirchenschiff »Printz Christian«, 1922.

†Orgel, 1928, med fire stemmer, bygget af A. C.
Zachariasen, Aarhus.47 Disposition: Bordone 16',
Principale 8', Salicionale 8', Flauto 4'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, keglevindlade.48
Pibeværket samt orgelfacadens træværk er genanvendt i kirkens nuværende orgel. Facaden havde attrappiber af sølvbronzeret zink. På samtidigt
pulpitur i skibets vestende, med spillebord i orgelhusets søndre gavl.49
Salmenummertavler (jf. fig. 22, 35). Kirken har
tre nyere salmenummertavler, alle ensdannede
med søjleindramning, svarende til prædikestolen
og med mæanderbort og tandsnitfrise foroven.
Søm til hængetal af metal, sortstafferet; selve tavlerne er malet i beige, brunt, grønt og rødt.
†Salmenummertavler. 1847 anbefaledes anskaffelse af store salmenummertavler.18 O. 1862 fandtes syv tavler i kirken, måske identiske med de
enkle med buet overkant, sortmalede og med
kridtpåskrifter, der endnu ses fig. 23.19
Præsterækketavle, nyere, svarende til tavlen i nabokirken Trans. Profileret ramme, grå staffering,
indskrifter i gylden kursiv. På våbenhusets sydvæg. Jf. også epitafium nr. 1.

Hatteknager, vel 1800-tallet, 1934 flyttet til våbenhuset.19
Lysekroner (jf. fig. 22, 34-35). Kirken har fire
lysekroner, ophængt hhv. i skibet og sydkapellet.
Heraf er de tre skænket til minde om kirkens daværende sognepræst, J. P. Jensen (†1924), mens
den fjerde er ophængt af kirkens menighedsråd
2004. 1) Ottearmet, med tilhørende blomstersmykkede prydarme og glat hængekugle, hvorpå
indskrift i graveret skriveskrift: »Givet tillige med
to andre Kroner til Minde om min elskede Mand,
Sognepræst J. P. Jensen Ps. 91, Vers 1«. Ophængt
i sydkapellet. 2-3) Ophængt i skibets østende.
På hængekuglerne ses skriftstederne 1 Cor. 2,2
og 1 Cor. 2, 3-4. 4) Vestligst i skibet ottearmet
krone, med påskrift i graveret kursiv: »Ophængt
af Menighedsrådet 2004«. En istandsættelse af de
tre førstnævnte anbefaledes 1946/1948;19 atter
renoveret 1972-73 og 2003.19
Kirkeskib (fig. 36), ophængt 1922. Skibet, en
tremastet fuldrigger, er en model af »Printz Christian« og blev bygget af gårdejer Ole M. Dalgaard
(1840-1932), der selv sejlede med skibet under
krigen i 1864 ved Als.50
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gravminder
1769 noteredes det, at kirken hverken havde epitafier
eller ligsten. Dermed fraregnede man mindetavle nr.
1, der dog samtidig havde funktion som præsterækketavle.33 Det skal i øvrigt bemærkes, at kirkens gravminder fra 1700-tallet har været særdeles veludstyrede
med rimede vers, hvilket måske skyldes lokale kræfter,
der således foregreb den poetiske degn i Trans, Knud
Hansen Friis og hans rige produktion (jf. mindetavle
nr. 2 og s. 1569 (Dybe)). Som et værdifuldt vidnesbyrd
om det lokale fromhedsliv i pietismens senere år skal
en række af disse citeres mere udførligt.

Fig. 37. Klokke, 1771, støbt af Caspar König,Viborg (s.
1666). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke 1771,
von Caspar König gegossen.

†Ligbåre. Omtalt 1588.13 En ny udførtes 1645.13
Begravelsestilbehør. Lyseskjolde for P. Møller
Christensen, †1914, jf. fig. 23.
Klokke (fig. 37), 1771, støbt af Caspar König i
Viborg som angivet med reliefversaler øverst på
klokkelegemet: »S. D. Bilde Salig Her Baron Iuls
Kønig Me Fvdit Wiburg 1771«, idet klokkens giver, Sophia Dorothea Bilde, enke efter Otto Henrich Juel (Juul-Rysensteen, †1769) således også er
nævnt. Klokken med tværmålet 84 cm har bladbort omkring halsen samt tre otteoddede stjerner
under indskriften.51 Ophængt i nyere slyngebom
af eg.
Som det noteredes 1791, blev der på dette tidspunkt ikke taget penge for ringning ved ligbegængelser, da klokken hang midt i tårnet.16 O.
1862 nævntes den dog ophængt i det søndre
glamhul.19 Klokkeophænget og kneblen istandsattes 1960. †Klokke. 1766 og atter 1768 omtalt som ‘ganske gennemrevnet og ej i brugbar
stand’.15 Som det noteredes 1769, var den skriftløs.33 1770 blev den nedtaget til omstøbning.15
†Klokkestol. 1590 indkøbtes træ til klokkeophænget.13 Klokkestolen repareredes 1770.15

Mindetavler. 1) (Fig. 38), o. 1724, opsat af sognepræst Christopher Rasmussen Lihme (†1730).
Mindesmærket udgør på én gang en præsterække- og formaningstavle samt et ordrigt epitafium
for Christopher Lihme, hustruen, Kirstine Ottesdatter Haslund og deres blomstrende børneflok,
der bortset fra en tidligt afdød søn og datter alle
kom godt i vej. Sønnerne fulgte faderens eksempel som præster, mens tre af døtrene fik hver sin
præstegård som præstehustruer, en enkelt blev
gift med Udstrups fuldmægtig Christen Nørager
(jf. †kiste nr. 1-2), og den sjette forblev i hjemmet for at føre hus for sin far, vel efter moderen,
Kirstine Ottesdatter Haslunds død 1722.
	Tavlen omtaler følgende: Christopher Rasmusøn Liime (Rasmussen Lihme), *1649 i Horsens,
kom til sognet 1675 og indgik 1679 i ægteskab
med Kierstine Otthis Daatter Haslund (Kirstine
Ottesdatter Haslund), med hvem han levede i 43
år (til 1722). Ægteskabet var velsignet med tre
sønner og seks døtre; den yngste søn døde straks
efter fødslen, mens de to andre sønner »ved en
forsiunlig optugtelse« begge blev præster, nemlig
Otthe Christian Liime (Otte Christian Lihme),
præst i Hammel i Aars Stift (Gjern Hrd., Aarhus
Amt) og Henrich Christian Liime (Henrik Christian Lihme), assistenspræst (dvs. hjælpepræst eller kapellan) i København, † under pesten 1711,
21 år gammel. Den ældste datter, Karen Christophersdatter (Karen Christophersdatter Lihme)
kom til Alling Præstegård (Allinge, Gjern Hrd.,
Aarhus Amt, g.m. Niels Sommerfeld), den næstældste, Magdalene (Christophersdatter Lihme)
fik Callehauge Præstegård udi Sædland (Kallehave, Bårse Hrd., Præstø Amt, g.m. Peder Krag-
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Fig. 38. Mindetavle nr. 1 med tilhørende præstefortegnelse, opsat o. 1724 af Christopher
Rasmussen Lihme til minde om sin familie og sine forgængere i embedet (s. 1666). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Gedenktafel Nr. 1 mit zugehöriger Pastorentafel, um 1724 angebracht
von Christopher Rasmussen Lihme zur Erinnerung an seine Familie und seine Amtsvorgänger.

lund), mens den tredje datter, Bergethe Marie
(Birgitte Marie Christophersdatter Lihme) døde
»af en hidtzig Sprinchel (sprinkelfeber, dvs. en art
plettyfus)« i sit 15. år; den fjerde datter, Kierstine
Cathrine (Kirstine Cathrine Christophersdatter Lihme) kom til Storring Præstegård (Framlev Hrd., Aarhus Amt, g.m. Anders Christensen
Winding), den femte, Anne Elizabeth (Christophersdatter Lihme) blev gift med Rüssensteens
(Rysensteens) fuldmægtig ved Udstrup Gods
(Christen Nørager, jf. †kiste nr. 1-2), og den
sidste, Jahanne Marie (Johanne Marie Christophersdatter Lihme) »holdte huusholdingen« for
sin far.

	Tavlen, 176,5×161,5 cm (lysmål), er indfattet
i en sort profilramme. Teksten er anført i hvidlig
fraktur med enkelte versaler, alt på sort grund.
Indskriften opregner i øvrigt Christopher Lihmes fire forgængere i 207 år siden reformationen, idet listen, der etableredes o. 1724, indledes
med Niels Hiul (Juul, †1553). Endvidere anføres
tidspunktet, 1689, for erhvervelsen af familiebegravelsen, »et Roested efter døden, formodende,
at efterkommerne forunde dem saa god en Roe
udi dieres grauf, som de vilde sig sielf skulle vederfaris, naar de komme udi alle Lefvendes forsamlings huus etc.«. Herefter følger et rimet, formanende vers (jf. også (†)kalkmaleri nr. 1):
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»Saa Sofve de da vel i Roe og Ævig Roe forvente;
dier Beene skal som kornet groe,
Gud dem af Muld skal hente,
Saa naaes for det Enge Rom, og usle Orme hytte
En Priislig Boe blandt helgen from
og Ævig Liises Bytte.
Tenck paa den dag du Vandrings Mand ved daglig
boed forsone din Synd.
Og løb saa at du kand, faae hisset Liffens Krone etc:
Som den der ned ad Trappen gaar,
fra trin til andet haster,
Saa nærmer vi os til vor grauf, Et trin et andet kaster.
For alle graufven aaben staar, og ey aleen for somme
Af alle der dog ingen vied,
naar hand i grauf skal komme;
Luck døren allertætist til, lad vindu’ der ey være,
I huuset vil dog døden ind, og folck deraf udlære;
Af vore huuse inted er, som døden udelucker
Vi, som er leer i hytt’ af leer
for hannem visslig bucker.«

Efter verset opregnes en række skriftsteder (Jer.
9,21; Es. 11,10; Es. 26,20 og 57,24; Sl. 4,9).
	Tavlen blev renoveret 1922. Ophængt på sydkapellets østvæg.
2) (Fig. 39), o. 1785. Tavlen, der er signeret af
degnen i Fjaltring, Knud Hansen Friis (jf. s. 1571),
er sandsynligvis opsat af sognepræst for Fjaltring
og Trans menigheder, Claus Wilhelm Claudi, til
minde om sin far, Christian Claudi og sit unavngivne, dødfødte barn. Christian Claudi var *16.
aug. 1720 på Østerbygård (Vamdrup Sogn, Anst
Hrd., Ribe Amt), blev 17. juni 1749 en ‘kærlig
ægtefælle’ i næsten 28 år,52 og var ‘en værdig, dydig, omhyggelig og retskaffen fader’ for ni børn,
af hvilke de tre ‘i deres spæde ungdom gik ind i
Evigheden’, mens seks, fire sønner og to døtre, lever og begræder »den ømmeste og bedste Faders
Tab som den 24de Dcbr: 1782 efter at have prøvet Verden og Lykkens Ustadighed, overleverede
sin Sjel i sin Skabers Haand, da den havde boet i
Legemet 61 Aar«. Endvidere nævnes på mindetavlen et barn af Claus Wilhelm Claudi og Sophie Gottskalch, * og †8. marts 1785. »Unævnet/
paa Jorden/fik Jeg et Nyt/ Navn/ I Himlen/d: 8
Martii 1785./ Mine Forældre (…) Saae Mig ei
Levende her/ Men hisset skulle/ De See Mig/
Engleliig.«
Mindetavle af fyrretræ og metalblik, 126,5×
61,5 cm, arkitektonisk opbygget med storstykke,
indrammet af pilastre på høje postamenter og

dekoreret med bladkapitæler; endvidere med
sidevinger, hængestykker og topstykke, alle udskåret med en uregelmæssig svungen kontur,
samt topprydelse i form af en vase eller urne. I
storfeltet er indsat en oval skrifttavle, ophængt i
en båndsløjfe og indrammet af laurbærkrans og
perlestav. Tilsvarende mindre, højoval tavle er
placeret i hængestykket, mens et tværovalt skriftfelt pryder topstykket. Tavlen er broget stafferet i
gråt, sort, rødligt, okker, grønt og blåt med marmorering af de arkitektoniske led og illusionistisk malede bladkartoucher samt blomster. Indskrifterne, der fremstår delvis afslidt,53 er udført i
sort kursiv og fraktur på lysegrå bund. Foruden
personalia er skriftsted (Åb. 14,13). Tavlen er nederst på hængestykkets delvis afbrækkede blomsterornament signeret: »….riis«, utvivlsomt for
Knud (Hansen) Friis, den alsidige degn i Trans
og mester for andre mindetavler i Dybe (1786, s.
1569), Ferring (1795, s. 1521) og Ulfborg (1796),
alle udført i en blandingsstil med træk både fra
rokokoens og nyklassicismens dekorative formforråd.
Mindetavlen, der en tid opbevaredes på loftet
i Fjaltring Præstegård og her led nogen overlast i
forbindelse med en brand 1992, blev 1996 og atter 2012 istandsat og er nu genophængt i kirken
på sydkapellets vestvæg.
Middelalderlige og eftermiddelalderlige grave. Ved
gulvundersøgelsen 1972-73 konstateredes levn
af syv grave, af hvilke den ene fandtes i korets
nordvestre hjørne, de øvrige i skibets nordre
halvdel.54 Den ældste af de påviste grave var en
kistebegravelse, som hovedsagelig lå under skibets
nordmur og således må stamme fra tiden før stenkirkens opførelse. Den sås ud for nordenden af
en eftermiddelalderlig begravelse, som var orienteret nord-syd og således har respekteret gulvets
opdeling ved stolesteder.55 De øvrige begravelser
omfattede en barnegrav samt en stor gravkælder
i korets sydvestre hjørne.
(†)Murede begravelser. 1) For sognepræst Christopher Lihme og hans familie, erhvervet 1689
(jf. ovf.). 1769 rummede den otte kister, heraf var
dog kun de fire med indskrifter.33 Kisterne gemte
sognepræstens to døtre, en af hans svigersønner,
der samtidig var hans efterfølger i embedet, samt
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Fig. 39. Mindetavle nr. 2, o. 1785, for Christian Claudi (†1782) og udøbt barn (†1785)
af sognepræst Claus Wilhelm Claudi og Sophie Gottskalch, der formentlig har ladet tavlen opsætte. Signeret af Knud Hansen Friis (s. 1668). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Gedenktafel Nr. 2, um 1785, für Christian Claudi (†1782) und ungetauftes Kind
(†1785 ) von Gemeindepfarrer Claus Wilhelm Claudi und Sophie Gottskalch, die vermutlich
die Tafel anbringen ließen. Signiert von Knud Hansen Friis.
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et barnebarn. Formentlig har to af de øvrige kister indeholdt sognepræsten selv og hans hustru.
Endvidere hvilede her andre af kirkens præster
fra 1700-tallet.56 Begravelsen var indrettet i det
senmiddelalderlige kapel (jf. s. 1642). En planlagt
opfyldning af rummet o. 1862, der karakteriseredes som »selve Kirken uvedkommende«, og
hvortil der intet var henlagt til dens vedligeholdelse, blev dog opgivet.19 Ved hovedrestaureringen 1972-73 fandtes ‘en del kister’, til dels sammenfaldne, hvoraf dog kun de bedste genanbragtes i rummet, omend uden nærmere beskrivelse.
†Kister. 1) 1751, for Birgithe (Birgitte) Marie
Christensdotter Nøragger (Christendatter Nørager), *1. jan. 1728 i Ravnberg (Ravnsbjerg) i
Sønder Nissum som datter af Christen Nøragger (Nørager), fuldmægtig ved Udstrup og Anne Elizabeth Liihme (Lihme, jf. nr. 2). †24. marts
1751, 23 år gammel, i Enevoldsgård i Fjaltring
Sogn.

3) 1760, for Morten Sørensøn (Sørensen) Berg,
sognepræst i Fjaltring og Trans, *1684, kaldet til
præst 1731, †1760 i en alder af 75 år, 11 måneder
og to dage, heraf levet 27 år og tre måneder i
ægteskab med nedennævnte.
4) 1762, for »Den jordiske Deel af Den i Livet
Hæderbaarne, Gud og Dyd-elskende Matrone«,
Johanne Marie Liihme (Lihme), *1689, 1732 g.m.
Morten Sørensen Berg, †1762 efter at have levet 27
år og tre måneder i ægtestand, to år og otte måneder i enkestand og 73 år samt fem måneder i ‘kristenstand’. Efter indskriften var et rimet gravvers:

»Her giemmes Muldet af en Jesu troe Veninde,
Som til sin Död og Grav Sig trofast lod besinde,
Gud havde hende kiær, Han Hende herfra tog.
Thi hun var andet værd, end bære Verdens Aag.
Hun lever nu med Gud i saadan herlig Glæde,
Som Vi ved Döden ud eragter at tiltræde;
Hun sagde Os FarVel, og kiærligste God nat
Med Ønske, at hver Siæl maa nyde Himlens Skat.«

2) I koret, neden for alteret, nævnes 1769 en lille
gravkrypt, tillukket med to lemme; heri fandtes
fire kister, to store og to små, ingen af disse dog
forsynet med indskrifter.33 Krypten, der også påvistes 1972-73 (jf. fig. 16), dog uden nærmere
beskrivelse af dens indhold, kunne muligvis have
tilhørt andre af kirkens præster, afgået ved døden
før Christopher Lihme.

2) 1758, for Anne Elizabeth Lihme, *(1693), g.m.
fuldmægtig Christen Nørager (jf. ovf.), †1758 i
en alder af 65 år. Efter indskriften var afdødes
initialer og aldersangivelse (»A.E.C.D.L. Æ (tatis).
65«) samt et gravvers:
»Tak milde Jesu söd
For hvad Du mig har givet,
Thi ved en Salig Död
Jeg nu fuldendte Livet.
Tak for den Kiærlighed,
Du for mig har bereed,
Jeg nyder Salighed
For Din den blodig Sveed.
Det som jeg önskede
Gud gav mig udaf Naade,
At jeg det kunde see,
För jeg i Graven traade
Med Glæde jeg nu gaaer
Fra denne Verden hen
At holde Jubel Aar
Hos Gud i Himmelen«.

»Til Lykke nu Du Salig Siæl,
Din Møye har alt Ende,
Din Striid du endte meget vel,
Har Palmer udi Hænde
Tak Gud, som Kiærligt tog Dig til
Den Livsens dyre Crone,
Vi komme efter, naar Gud vil
Og samles for Hans Throne«.

Kirkegårdsmonumenter. 1) (Jf. fig. 40), o. 1815, for
sognepræst Søren Nielsen Rømer, †1815.
Rektangulær kalkstensplade med indskrift i
kursiv, indsat i antagelig sekundær tagformet
ramme, udført af cement. 93 cm høj. På kirkegårdens nordvestlige del. 2) (Jf. fig. 40), o. 1819, for
Charlotte Amalie Siersted, hustru til ovennævnte,
*1773, †1819. Monument af samme udformning
og placering som nr. 1. 3) O. 1929, for sognefoged Poul Madsen Bjerg, *1770, †1840 og Ane
Christensdatter Skalkhøj, *1793, †1863. De afdøde var forældre til politikeren Chresten Berg,
der var barnefødt i sognet. Monumentet, en bauta
af lysegrå granit, blev opsat af parrets sønnesønner.57 Indskrift i versaler, opmalet i sort. Over teksten er relief af en femtakket stjerne i strålekrans. I
et indhegnet gravsted, med granitborner og kæder,
på kirkegårdens søndre del.
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Fig. 40. Kirkegårdsmonumenter nr. 1-2, o. 1815 og o. 1819, for sognepræst Søren Nielsen Rømer og hans hustru,
Charlotte Amalie Siersted. I midten ses støbejernskors nr. 1, o. 1886, for Mads Olesen Dalgaard (s. 1670 f.). Foto
Hugo Johannsen 2012. – Friedhofsmonument Nr. 1-2, um 1815 und um 1819, für Gemeindepfarrer Søren Nielsen Rømer
und Gattin, Charlotte Amalie Siersted. In der Mitte ein gusseisernes Kreuz, Nr. 1, um 1886, für Mads Olesen Dalgaard.

†Kirkegårdsmonumenter. 1769 nævnes to gravsten (jf. ndf. nr. 1-2). Under sit Jyllandsbesøg 1859
bemærkede H. C. Andersen på kirkegården to
gravsteder, dels for en fransk kaptajn, strandet ved
kysten, idet indhegningen om graven var dannet
af jernkæderne fra hans skib, dels for en 22-årig
skibbruden matros, hvis grav digteren smykkede
med en krans.58 I Synsprotokollen. o. 1862 omtaltes
netop de mange grave over folk, der var døde
på havet, mens selve kirkegården blev beskrevet
som græsklædt med enkelte gravrammer af træ,
inden for hvilke der var lagt strandsten; endvidere fandtes enkelte flade marmorsten eller kors
af træ, jern og marmor.19
1) En lang og smal kampesten med et stort udhugget kors ovenpå og intet andet, dvs. sandsynligvis en romansk gravsten.
2) Efter 1675, formentlig o. 1724, for Clemen
Mortensøn (Mortensen) Skrædder, d. i Enevolds-

gård. Stenen var lagt af Christopher Lihme, der
kom til embedet 1675, og hans hustru, Kirstine
Ottesdatter Haslund. Efter indskrift fulgte gravvers, omtrent enslydende med de første seks linjer på epitafium nr. 1 (»Saa Sofve de etc.«).
Støbejernskors. 1) (Jf. fig. 40), o. 1886, for Mads
Olesen Dalgaard, *1800, †1878, med hustruen
Maren Nielsen Dalgaard, *1812, †1886.
Femtakket kors på postament, ca. 150 cm højt.
Indskrift med reliefversaler. På kirkegårdens vestlige del.59
2) O. 1900, for skipper Peter Nielsen. Kors
med flad femtakning, 85 cm højt, smykket med
to putti, hver med sin stav eller slange. På kirkegårdens vestlige del.60
†Støbejernsmonument, 1895, for ukendt person,
udformet som en opretstående rektangulær tavle,
kronet af to putti. Tavlen har profileret kant og
var opstillet på en lav sokkel.61
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1927 ff. (Synsprot.) .
Fjaltring-Trans Lokalarkiv. Diverse korrespondance
mv.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Fjaltring Kirkes
regnskaber 1584-1653 (C-KRB-106); Pastoratsark. Liber Daticus for Fjaltring og Trans Pastorat 1838-65
(C 496-25); Menighedsrådsark.. Synsprotokol o. 18621926 (M 19 304-2, Synsprot.); Menighedsrådets forhandlingsprot. 1903-69 (M-19 304-1); Viborg landstings
skøde- og panteprot. 1711-17, vedr. 22. juni 1713 (B24
- 672); 1717-20, vedr. 29. juni 1718 (B24 - 674); 173745, vedr. 4. maj 1740 (B24 - 684); Skodborg-Vandfuld
Herreders Skøde-og Panteprot. 1799-1808, vedr. 19.
nov.1801 og 26. nov. 1807 (B77b - SP 4); 1821-27,
vedr. 25. febr. 1824 (B77b - SP 7); 1827-31, vedr. 15.
sept. 1830 (B77b - SP 8).
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die kirche von fjaltring
Die Kirche liegt einsam in einer Gemeinde, deren westlicher Teil allmählich verschwand, bis
der Abbruch der Küste durch Sicherungsarbeiten gestoppt wurde. Der Friedhof, der wohl alte
Grenzen bewahrt hat, wird hauptsächlich von
steingesetzten Erddeichen eingegrenzt, die laufend erneuert werden mussten. Der jetzige Pfarr
hof (1921) östlich der Kirche ging vor einigen
Jahren seiner Scheunenhofanlage (vgl. Abb. 4)
verlustig.
Die romanische Kirche besteht aus Chor und
Schiff. Sie löste eine †Holzkirche ab, deren Exi
stenz durch eine archäologische Ausgrabung 197273 in den Böden des Schiffes bestätigt wurde.

Die Mauern der jetzigen Kirche sind außen mit
Quadern über Schrägkantensockeln verkleidet (S.
1246, vgl. 9), innen bestehen sie aus rohen und
gespaltenen Feuersteinblöcken, flachem Granitstein (’Meeresstein’) und einzelnen Granitblöcken, die alle mit geweißtem Putz bedeckt sind.
Eine große Anzahl Quader sind mit dreieckigen
Vertiefungen versehen (vgl. Abb. 11), vermutlich Steinhauerzeichen, vgl. Ramme (S. 1593).
Die jetzt verblendeten Türen des Schiffes haben
waagerechte Stürze, wie es der Norm entspricht.
Sie unterscheiden sich allerdings durch ihre ungewöhnlich zentrale Platzierung. Drei der ursprünglichen Fenster sind noch an Ort und Stel-
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le bewahrt und an der Nordseite des Schiffes zu
beiden Seiten der Tür sichtbar.
Im Inneren sind die flachen Holzdecken bewahrt, allerdings gingen Chorbogen und Triumph
mauer im Zuge der Aufführung des Kreuzarmes
verloren. Einer der †Kämpfersteine des Chor
bogens (vgl. Abb. 10) ist doch an sekundärer
Platzierung bewahrt. Die Ostwand des Chores
zeichnet sich durch eine rundbogige Altarnische
aus, was in Jütland selten vorkommt.
Im Spätmittelalter, vermutlich um 1500 wurde die Kirche mit einer Kapelle nach Süden und
einem Turm nach Westen erweitert. Die Kapelle,
die auf der Grenze zwischen Chor und Schiff erbaut wurde, führte, wie erwähnt, die Entfernung
der Triumphmauer und ein Zusammenschmelzen von Chor und Schiff mit sich. Das Material
sind Backsteine, ergänzt durch versetzte Granitquader am unteren Teil der Fassade. Das Fenster
an der Südseite sowie der glatte Dachgiebel wurden nach dem Mittelalter verändert, während das
Innere, welches mit der Kirche durch eine unregelmäßige Arkade verbunden ist, sein achtgeteiltes Gewölbe bewahrt hat.
Der Turm, der aus Backsteinen erbaut und in
den unteren Teilen der Süd- und Westfassaden
mit versetzten Granitquadern ergänzt wurde, ist
durch zahlreiche Reparationen geprägt. Außerdem entfernte man 1817 seine nord-südgewandten Dachgiebel, und ersetzte diese durch die
jetzige Pyramidenturmspitze. Das Gewölbe des
Turmraumes wurde in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts entfernt und teilweise durch eine Holzdecke ersetzt (vgl. Trans S. 1688). Später
wurde der Raum als Vorhalle mit äußerer Südtür abgetrennt, so wie das auch bei der Mehrzahl der Kirchen in der Umgebung der Fall ist.
Gleichzeitig wurde die spitzbogige Arkade gegen
das Schiff um eine kleinere Türöffnung herum
verblendet. Der Aufgang zu den oberen Stockwerken wird jetzt durch eine Stiege vom Turmraum ermöglicht. Früher ging dieser über eine
auswendige Treppe an der Südseite vor sich, wohin noch eine Übertür sichtbar ist. Vom unteren
Zwischenstockwerk besteht Zugang zum Dachboden des Schiffes über eine Stiege durch die
hochliegende Türöffnung (Abb. 41). Die großen
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rundbogigen Schallöcher des Glockenstockwerkes wurden mehrmals umgebaut, zuletzt im Zuge der Umsetzung der Turmspitze. Ursprünglich
scheinen die Löcher durch einen Mittelpfeiler
getrennt gewesen zu sein.
Die alten Rechnungsbücher geben detailliert
über Reparationen aus der ersten Hälfte des 17.
Jahrhunderts Auskunft. Um 1800 war der Zustand der Kirche besonders schlecht und wurde
allmählich im Laufe des 19. Jahrhunderts verbessert. Eine umfassende Restaurierung 1928-31
prägt das heutige Aussehen der Kirche, insbesondere ihr Äußeres. Bei einer Instandsetzung 197273 wurden archäologische Untersuchungen im
Schiff vorgenommen, die eine Reihe wichtiger
Informationen erbrachten und wobei ältere Fußbodenschichten zugänglich gemacht wurden.
Die mittelalterliche Dachkonstruktion aus Eiche ist ganz und teilweise über Chor, Schiff und
Kreuzarm bewahrt. Bei dendrochronologischen
Analysen wurden die Fällungsjahre auf um 141020, um 1415-25 sowie um 1495 berechnet.
Wandmalereien. Das Gewölbe der Südkapelle trägt
an zwei der Ribben Spuren von spätmittelalterlichen Dekorationen in Schwarz und Rot. Dies
entspricht den charakteristischen Verzierungen
der sogenannten ‘Lemviggruppe’. Gemalte Inschriften von um 1689 (vgl. Abb. 21) wurden bei
der Hauptrestaurierung der Kirche 1972-73 in
der Krypta der Kirche registriert. Der Text bezog sich u.a. auf den Gemeindepfarrer Christopher Rasmussen Lihme, der die Grabkrypta
für sich, seine Gattin und seine Erben erworben
hatte. Um 1862 entdeckte man an der Wand des
Chores Spuren einer ornamentalen, vermutlich
mittelalterlichen Dekoration. Diese wurde danach
jedoch übertüncht.
Inventar. Das älteste Inventar der Kirche sind der
Altartisch und die romanische Taufe (vgl. Abb. 24,
30-31). Aus der Zeit um 1500 stammt das Altarbild, welches später durch Seitenflügel, Postament
und Spitze (vgl. Abb. 24-25) ergänzt wurde.
Zu den Erneuerungen nach der Reformation
gehören die Taufschüssel von um 1575, die Vorderseite des Altartisches von 1625 und die Kanzel
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von 1642 und um 1648 (vgl. Abb. 24, 29, 32-33).
Ein Stuhlgiebel könnte schon vom Ende des 16.
Jahrhunderts stammen, während die Altarleuchter
zum Zeitraum um 1650 zu gehören scheinen
(vgl. Abb. 28). Abgesehen von der Glocke von
1771 stammt der Großteil des Inventars jedoch
aus der Zeit nach 1800, darunter der Taufdeckel
von 1852 und die Altarschranke von um 1856
(vgl. Abb. 31, 22). An Weihnachten 1895 stiftete der Schiffsmakler Søren Niels Rømer, Enkel
des früheren Gemeindepfarrers der Kirche Søren
Nielsen Rømer, zusammen mit seiner Familie
eine Reihe von silbernen Gegenständen zur Verschönerung der Kirche (Kelch, Oblatendose und
Altarkanne), außerdem einen Altartischtuch und einen Altarteppich (vgl. Abb. 26-27). Zwei Jahre später, 1897, wurde das Gestühl erneuert. Aus dem
20. Jahrhundert stammen u.a. drei Kronleuchter,
die 1924 zum Gedenken an den damaligen, im
gleichen Jahr verstorbenen Gemeindepfarrer J.P.
Jensen gestiftet wurden. Ein Kirchenschiff wurde
vermutlich 1922 aufgehängt, und mit einer Orgel
wurde die Kirche 1928 ausgestattet. Die neuesten
Gegenstände der Kirche sind eine Taufkanne von
1998 und ein Kronleuchter von 2004. Bei beiden
handelt es sich um Stiftungen von Mitgliedern
der Gemeinde (vgl. Abb. 22, 34).
Grabmale. 1769 notierte man noch, dass die Kirche weder über Epitaphe noch über Leichensteine verfügte. Davon nahm man die Gedenktafel
Nr. 1 aus, die gleichzeitig als Pastorentafel fungierte. Die Grabmale der Kirche aus dem 18.
Jahrhundert, die auch jetzt verschwundene Grabplatten umfassten, waren mit gereimten Versen
versehen. Ein Text kann wohl dem poetischen

Küster aus Trans, Knud Hansen Friis, zugeschrieben werden.
Gedenktafeln. 1) (Vgl. Abb. 38) um 1724 von Gemeindepfarrer Christopher Rasmussen Lihme
(†1730). Das Denkmal ist gleichzeitig eine Pastorentafel und eine wortreiche Gedenktafel für
Christopher Lihme, Gattin Kirstine Ottesdatter
Haslund und ihre Kinderschar. Die Tafel wurde
an der Ostwand der Südkapelle direkt über der
Grabkrypta der Pfarrerfamilie aufgehängt (siehe
unten).
2) (Vgl. Abb. 39) um 1785. Die vom Küster
aus Fjaltring Knud Hansen Friis signierte Tafel
(vgl. S. 1668) wurde vermutlich vom Pfarrer
der Gemeinden von Fjaltring und Trans, Claus
Wilhelm Claudi (1720-82), zum Andenken an
seinen Vater, Christian Claudi und sein nicht getauftes, totgeborenes Kind (* und †1785) angebracht. Die Gedenktafel besteht aus Kiefernholz
und Metallblech. Auf ihr finden sich Verse und
Personendaten. Die Tafel wurde 1992 bei einem
Brand im Pfarrhof von Fjaltring, wo sie vorläufig
aufbewahrt wurde, teilweise beschädigt. Jetzt befindet sie sich an der Westwand der Südkapelle.
Mittelalterliche und nachmittelalterliche Gräber. Bei
der archäologischen Untersuchung 1972-73 konstatierte man Überbleibsel von sieben Gräbern.
Eines fand sich in der nordwestlichen Ecke des
Chores, die übrigen in der nördlichen Hälfte des
Schiffes. Außerdem gibt es zwei (†) gemauerte Begräbnisse, eines in der Südkapelle für den Gemeindepfarrer Christopher Lihme und Familie, ein
anderes im Chor, vermutlich für andere Pfarrer
der Kirche. Der Text auf den vier Särgen des ersteren ist aus einen älteren Kirchenbuch bekannt.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2010. – Die Kirche in der Landschaft aus Nordosten.
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Trans Kirke (»transæ«) er o. 1350 registreret i Ribe Oldemoder, hvor den ansattes til 4 skilling sølv, svarende
til det gennemsnitlige beløb for herredets kirker.1 En
tilknytning til sognets hovedgård, Herpinggård, fremgik allerede 1464, da den daværende ejer, Hans Krabbe,
modtog et sognevidne af 12 mænd på kirkegården.2
Også sidenhen havde kirken nær forbindelse til gården og dens skiftende ejere (jf. †altertavle, prædikestol,
†pulpitur og gravminder).
1671 blev Trans Kirke sammen med næsten alle herredets øvrige kirker af Kronen overdraget til generalmajor Henrik Ruse (Rüsensteen), idet den året efter
indgik i det nyoprettede baroni Rysensteen, tilhørende slægten Juel af Rysensteen (Juul-Rysensteen, jf.

s. 813).3 1713 solgte baroniet kirken til birkedommer
Jens Jørgensen Serup til Herpinggård (jf. også Fjaltring,
s. 1631). 4 Allerede 1717 overdrog denne dog Herpinggård til lensbaronen som allodialgods, og kirken fulgte
utvivlsomt med, om end den først 1740 nævnes under
Herpinggård. 5 Under Rysensteens overordnede ejerskab hørte kirken herefter til den førnævnte gård, også
efter at lensbaron Ove Henrik Juel af Rysensteen 1798
havde afhændet både gård og kirke med tilhørende
kaldsret til Peter Severin Fønss til Løvenholm og Ulrich Christian von Schmidten til Urup.6 Med forbehold af kaldsretten, der herefter tilhørte kongen, blev
begge dele 1802 videresolgt til Peder Høegh.7 Kirken
fulgte Herpinggård helt frem til 1914, da søstrene Ma-
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rie (†1918) og Petrine Kastberg (†1914) overdrog den
til selveje.8
Frem til 1971 udgjorde Trans ét pastorat sammen
med Fjaltring (s. 1632). Siden forenedes sognene med
Dybe og Ramme. Fra 2008 er Trans indgået i et storpastorat, omfattende ud over de førnævnte kirker desuden Ferring,Vandborg, Lomborg og Rom.
Sagn. I ældre tid, endnu før Bovbjerg Fyrs etablering,
sås lys i kirkens vinduer ved nattetid, selvom der ikke
var tændt op derinde.9 I forbindelse med en begravelse
på kirkegården registreredes et nøgent lig af en mand,
der var begravet uden kiste. En lokal kvinde, der havde
været mandens kæreste, men siden havde svigtet ham,
faldt død om ved synet heraf. Før sin død havde manden, der efter bruddet hentæredes, dog ytret ønske om,
at hun først fulgte ham, når han selv var bortrådnet
i jorden. En avlskarl, der ville pynte liget med æggeskaller, blev holdt fast af den døde, til han havde hørt
beretningen.Ved genbegravelsen af liget fandt man æggeskallerne som bevis på historiens rigtighed.10
Arkæologiske udgravninger. I forbindelse med hovedrestaureringen 1963-65 gennemførte Nationalmuseet
en omfattende udgravning i kirkens gulve. Foruden de

resultater, som vedrørte stenkirken og dens forgænger af træ (jf. s. 1680), fremdroges et rigt materiale af
løsfund, foruden mønter (jf. ndf.) bl.a. fragmenter af
vinduesglas og keramik. Dette materiale, der indkom
til museet 1965, er delvis registreret 2004 (inv.nr. D15101/2004).11 Hertil kom rester af et sidealterbord og
murede vægbænke (s. 1697 og 1714) samt et større
antal grave, hidrørende fra en del af kirkegården, der
knyttede sig til trækirken (s. 1718).
Møntfund. I forbindelse med udgravningen 1963-65
blev fundet et større antal mønter, hvoraf Nationalmuseets fundprotokol 1964 registrerede i alt 80 (83) eksempler.12 Bortset fra seks eftermiddelalderlige mønter
fra tidsrummet 1621-1812 omfatter den registrerede
samling en række middelalderlige mønter, den ældste
fra Sven Estridsens tid (1047-1074/76), en usædvanlig
runemønt med øsken, der fandtes ved hånden af et
skelet, dvs. formentlig med funktion af en dødemønt
(jf. ndf.);13 hertil kommer en smykkebrakteat fra Valdemar I’s regering (1157-82). Ud over det danske materiale registreredes et antal nordtyske hulpenninge fra
1300- og 1400-tallet (fra Hamburg, Lübeck og Mecklenburg) samt en penning fra o. 1200, slået i Utrecht.

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1798, og tegnet 2000 af Anna Brinch Thorsen. – Katasterkarte.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Hans Stiesdal 1966. – Luftaufnahme der Kirche aus Süden.

Kirken har formentlig oprindelig ligget midt i
sognet. Den troner nu højt over Vesterhavet, som
gennem århundreders kystnedbrydning har ædt
sig tæt ind på kirken (sml. fig. 2, 4), indtil bygningen af høfder i nyere tid har standset denne
proces. Svarende til det gængse mønster på egnen ligger kirken ensomt, nu kun med den gamle
skole som nabo.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
formentlig bevaret sine gamle grænser. Den hegnes af stensatte jorddiger, som tidligst nævnes
1589 i de ældst bevarede regnskaber.14 I lighed
med andre træløse kirkegårde ved Vestkysten (jf.
Ferring og Fjaltring s. 1483, 1632), der er udsat for det barske vejrlig, er gravene omgivet af
beskyttende stakitter (jf. fig. 3), som vender den
højeste side mod vinden.15 Den tidligere hovedindgang, bestående af køreport og fodgængerlåge,
ligger i øst ved den gamle skole (fig. 5), mens en
fodgængerlåge i vest ved parkeringspladsen i dag

er den hyppigst benyttede, især af de mange turister, der navnlig i sommermånederne besøger
kirken. Åbningerne lukkes af hvidmalede tremmefløje af træ, ophængt i murede piller, som afsluttes af trinpyramider med ‘topkugle’ i form af
rundagtige marksten. De kan stamme fra 1836, da
‘kirkestetterne’ skulle have nye piller og låger.16
†Indgange. Intet tyder på, at der har været andre indgange end de eksisterende, men formen
har ændret sig. Det er sandsynligt, at indgangene
har været murede portaler i lighed med forholdene ved flertallet af egnens andre kirker, jf. eksempelvis †Bøvling og Dybe (s. 815 med fig. 3,
1535). De ældste bevarede regnskabsoplysninger
taler i hvert fald ikke herimod. Således arbejdede
murermesteren 1590 fem dage på stetten (dvs.
fodgængerlågen), og 1608 blev den østre port og
stette ‘muret og forbedret’.14 To år senere indkøbtes seks brædder i Lemvig til den østre port og
egestolper til porten og stetten. Endelig reparere-
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de to murermestre 1618 den østre stette, hvortil
medgik 24 tagsten. – I slutningen af 1700-tallet
og begyndelsen af det følgende århundrede klagedes gentagne gange over porten og stetterne,
som var i ‘ubrugelig stand’.17 †Kirkeriste. 1590
indkøbtes seks brædder til en rist, og 1624-25
betalte man for tømmer til en rist i den østre
stette.14
Bygninger ved kirkegården. Umiddelbart øst for
kirkegården ved hovedindgangen ligger den tidligere skole (jf. fig. 4), en hvidkalket vinkelbygning, hvis kerne er opført 1876. Siden 1964 i privateje. O. 1800 lå dens forgænger på samme sted
(jf. fig. 2).
O. 1963 er et udhus med toiletter og fyrrum
opført uden for vestdiget. Den lave, hvidkalkede
bygning, som har fladt tag med tagpap, er delvis
nedgravet i terrænet for ikke at genere kirkens
arkitektur unødigt. Den afløste et †udhus på samme sted, hvidkalket og med fladt tag, men ikke
nedgravet.

bygning
Kirkens kerne er en romansk kvaderstensbygning bestående af kor og skib. Hertil er i senmiddelalderen
føjet et tårn i vest. I forbindelse med en hovedrestaurering 1963-65 gennemførte Nationalmuseet arkæologiske undersøgelser, som bl.a. påviste spor efter en
ældre †trækirke og den hertil knyttede kirkegård (s.
1680, 1718). Undersøgelsen, der var ledet af Knud J.
Krogh, gav endvidere vigtige oplysninger om stenkirkens opførelse, gulve, oprindelige indretning og begravelser (s.1681, 1692, 1718); endvidere fremdroges et
omfattende genstandsmateriale, heriblandt en række
mønter (s. 1678). Orienteringen er omtrent solret.

†Trækirke. Ved undersøgelserne 1963-65 påvistes
langs sydvæggen i kor og skib spor efter forudgående bygninger af træ. På et indledende stadie
af udgravningerne viste der sig tilsyneladende
spor af tre selvstændige bygningskonstruktioner
af træ.11 Imidlertid røbede de fortsatte undersøgelser, at de tre enheder udgjordes af et formodet, fritliggende klokkehus, en interimistisk
skærmvæg samt en kirke, bestående af kor og et

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra nordøst med den tidligere skole øst for kirkegården (s. 1680). Foto Lis Helles
Olesen 2010. – Luftaufnahme der Kirche aus Nordosten mit der früheren Schule östlich des Friedhofes.
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Fig. 5. Kirkegårdens østre indgang, set fra den gamle skole (s. 1679). Foto Hugo Johannsen 2012. – Der östliche Eingang des Friedhofs, von der alten Schule aus gesehen.

bredere skib (jf. fig. 11). Det ovennævnte, formodede klokkehus knytter sig til kirkebygningen,
hvis spor følger umiddelbart øst derfor, således
som de arkæologiske detailundersøgelser godtgjorde.18 Skærmvæggen viste sig at være rejst, efter
at trækirken og det formodede klokkehus var revet ned og antagelig efter fuldførelsen af stenkirkens kor. Den synes således at have været en etape i arbejdet med opførelsen af stenkirkens skib.
Detailundersøgelserne af skærmvæggens spor i
terrænet viste klart, at der var tale om en væg
af interimistisk karakter. Som det fremgår, placeredes stenkirken nordligere end dens forgænger
og kom således til at hvile på en del af dennes
kirkegård – en situation, som ikke er ukendt.19
Stenkirkens kor og skib står med granitkvaderklædte facader, som hyppigt er omsatte. Bagmurene, der blev afrensede under hovedrestaurerin-

gen 1963-65 (jf. fig. 20-22), er murede af flade
kalk- og flintesten (‘bleger’) og lagt i nogenlunde
regelmæssige skifter. Endvidere indgår enkelte
granitkvadre i murværket, bl.a. i korets indre
hjørner og i triumfvæggen (jf. fig. 20). Tilsvarende forhold iagttages i taggavlen mellem kor og
skib (jf. fig. 14). Facadernes kvadre udgår fra en to
skifter høj skråkantsokkel (s. 1246, fig. 10) og hæver sig herover med 14 (kor) og 13 skifter (skib).
To af korets sokkelkvadre er bemærkelsesværdig
lange og måler 158 og 187 cm.
Byggeriets etaper og teknik. Ved undersøgelsen
1963-65 sås, at murene hvilede på ca. 2 m brede
fundamenter af marksten (fig. 9) i en muldblandet,
sandet fyld, pakket sammen i grøfter, hvis bund lå
62-63 cm under terræn. Den arkæologiske undersøgelse afslørede, at fundamentet under skibets
søndre langvæg var etableret på et senere tidspunkt
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Fig. 6.Tværsnit 1:150 gennem skibet set mod øst. Målt og tegnet af Peter Duun 2009.
– Querschnitt durch Schiff gegen Osten.

end de øvrige fundamenter, idet fyldjorden mellem stenene indeholdt affald fra kirkebyggeriet i
form af kalkmørtel. Det skal i denne forbindelse
nævnes, at den ovennævnte skærmvæg af træ har
tjent som en midlertidig beskyttelse af skibets sydside mod vejr og vind. Det er bemærkelsesværdigt,
at væggen er rejst så langt mod nord, at man uhindret kunne lægge fundamentet til skibets sydmur
og foretage opmuringen af kvadervæggen.
Taggavlen mellem kor og skib (fig. 14) viser i
øvrigt tydeligt, at koret i første omgang har stået
alene med en selvstændig vestgavl. Den er således blevet øget i højden som led i færdiggørelsen
af skibet. Den byggetekniske forbindelse mellem
kor og skib er bemærkelsesværdig, idet der ikke

spores de fortandinger, der ellers ofte anes, hvor
der har været et tidsinterval mellem opførelsen af
kor og skib. 20 Til gengæld fremstår de udvendige
hjørner mellem kor og skib begge inderst i form
af en lodfuge (jf. fig. 17). Under restaureringen
1963 sås, at der tilsvarende optræder en lodfuge
indvendig i skibets nordvesthjørne (jf. fig. 20).21
Meget tyder således på, at skibets mure er opført,
så de ‘fatter’ om korbygningen. En form for fortanding kan være etableret inde i murlivet. Placeringen af den udgravede †trækirke viser, at denne
må være blevet fjernet forud for påbegyndelsen af
stenkirken, der således ikke er opført i tilknytning
til forgængeren, således som det ofte synes at have
været tilfældet, jf. eksempelvis Dybe (s. 1537).

Fig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1964, suppleret af Anders C.
Christensen 2012 og tegnet af Merete Rude 2013. – Grundriss.
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Fig. 8. Plan og snit 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen 1961. Poulsen og Partnere,Thisted. – Grundriss und Schnitt.

	I korets østende fremdrog man under det ældste gulvlag spor efter et †smedeværksted (jf. fig. 9),
beregnet til fremstilling og vedligehold af de redskaber (hamre og mejsler), som stenhuggerne anvendte ved bearbejdning af marksten til kvadre.22
Hen over gruben til amboltstokken, som understøttede hovedambolten samt over sporene efter
to flytbare, mindre ambolte, fandtes et lag af hammerskel, slagger og mindre stykker jern.

Døre og vinduer. De oprindelige døre er ikke i
brug, men ses udvendig blændede i murflugten,
mens den indvendige anslagsniche er åbnet ved
hovedrestaureringen 1963-65. Det bemærkes, at
dørene sidder forskudt i forhold til hinanden, idet
den søndre dør er anbragt en anelse østligere end
den nordre. I det ydre svarer dørene med de monolitte overliggere til normalformen i Vestjylland
i lighed med soklens funktion som tærskelsten (jf.
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Fig 9. Plan med angivelse af stenkirkens syld og levn af smedeværksted i korets østlige del (s. 1681, 1683). 1: 150.
Tegnet af Knud J. Krogh 2012 på baggrund af sammes undersøgelser og opmålinger fra udgravningerne 1963-65.
– Grundriss mit Angabe von Fundament der Steinkirche und Überresten einer Schmiedewerkstatt im östlichen Teil des Chores.

Fig. 10. Plan med angivelse af stenkirkens ældste gulv, sidealter og vægbænke (s. 1692, 1697, 1714). 1:150.Tegnet af
Knud J. Krogh 2012 på baggrund af sammes undersøgelser og opmålinger fra udgravningerne 1963-65. – Grundriss
mit Angabe des ältesten Bodens der Steinkirche, Seitenaltar und Wandbänken.

f.eks. Dybe s. 1538). En karmsten i norddørens
østside prydes af tovsnoning, formentlig en ‘lagervare’, som bygmesteren og hans værksted har haft

rådighed over.23 De smigede vanger i norddørens
anslagsniche er til dels kvadersatte, mens det trykkede, rundbuede stik er af små flade bleger (jf. fig.
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Fig. 11. Plan med angivelse af †trækirke (rød), grave på †kirkegård og skærmvæg (blå) inden for sydvæggen af
stenkirkens skib (s. 1680, 1718, 1681). 1:150. Tegnet af Knud J. Krogh 2012 på baggrund af sammes undersøgelser
og opmålinger fra udgravningerne 1963-65. – Grundriss mit Angabe von †Holzkirche (rot), Gräbern auf dem (†)Friedhof
und Schirmwand (blau) innerhalb der Südwand des Schiffes der Steinkirche.

Fig. 12. Plan med angivelse af blysmeltegruber i skibet (s. 1694). 1: 150. Tegnet af Knud J. Krogh på baggrund af
sammes undersøgelser og opmålinger fra udgravningerne 1963-65. – Grundriss mit Angabe von Bleischmelzgruben im
Schiff.

21). Også i syddørens anslagsniche er vangerne sat
af kvadre, som i seks tilfælde har en profil, som
genfindes lignende på en række kvadre i triumf-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

murens sokkel (jf. fig. 54-55). Nichens fladbuede
stik er sekundært rykket mod vest i forbindelse
med indsættelsen af et eftermiddelalderligt vindue.
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	Ingen oprindelige vinduer er nu i brug, men
fire – heraf ét i koret og tre i skibet – ses endnu i
tilmuret stand. De har overliggere, som er hugget
i to sten, bortset fra skibets østlige vindue i syd,
der er monolit, i lighed med sålbænkene (jf. fig.
15-16). Indvendig er vangerne kvadersatte, mens
buerne, bortset fra korets, er sat af flade bleger (jf.
fig. 21). Korets østvindue måler i ydre murflugt
131×71 cm, mens de tilsvarende mål for skibets
vedkommende svinger mellem 111-120×71-74
cm. Koret har haft tre vinduer, af hvilke sidemurenes er opslugt af senere åbninger; skibet har
haft to i hver langside, af hvilke de vestlige sidder umiddelbart vest for dørene. De er relativt
højtsiddende med issepunkt ca. 30-38 cm under
murkronen.
Indre. Korbuen er ommuret og udvidet i tegl
til en bredde på 290 cm. Udvidelsen er udført
af tegl i munkestensformat, formentlig endnu i
middelalderen.Ved undersøgelserne 1963-65 påvistes den oprindelige åbnings fodpunkter (jf. fig.
10), som viste, at buen havde været usædvanligt
snæver, kun 180 cm bred. Det rå murværk, som

korbuen hviler på (jf. fig. 6), er antagelig fremdraget ved en gulvsænkning 1963-65. I denne ‘sokkel’ indgår et antal kvadre, hvis profil er beslægtet
med de ovennævnte i syddørens anslagsniche (jf.
fig. 54-55). Ved ændringen har man genbenyttet de oprindelige, karnisprofilerede kragbånd (s.
1246 fig. 5). Anledningen til korbuens udvidelse
kan være etableringen af den højtragende alterbaldakin (s. 1697), der herved blev synlig i fuldt
omfang for kirkegængerne. I så fald udvidedes
korbuen allerede i 1200-tallets anden halvdel. –
En gemmeniche i korets sydvæg er formentlig oprindelig, jf. Ferring og Fjaltring (s. 1487, 1638).
Den firkantede åbning måler 36×56 cm i facaden, er 45 cm dyb og har sin bund ca. 58 cm over
nuværende gulv.
Taggavle. Korets og triumfmurens taggavle er
bevaret, mens skibets vestgavl er ombygget i forbindelse med tårnets opførelse. Korgavlen, som
udvendig står kvaderklædt, er omsat; bagmuren
af marksten ses endvidere iblandet teglstumper.
Triumfmurens taggavl (fig. 14) af smalle bleger er
bygget i to omgange, først som en lavere taggavl,

Fig. 13.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2012. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 14. Skibets loft set mod østre taggavl, bygget i to etaper (s. 1686). Foto Hugo Johannsen 2012. – Dachboden des
Schiffes gegen den östlichen Dachgiebel, in zwei Etappen gebaut.

Fig. 15-16. 15. Detalje af skibets sydside med blændet oprindelig dør og vindue samt nyere vindue (s. 1683,1686
og 1693). 16. Detalje af skibets nordside med blændet oprindelig dør og vindue samt blændet sekundær dør til
†pulpitur (s. 1684, 1686 og 1693). Foto Hugo Johannsen 2012. – 15. Detail von Südseite des Schiffes mit verblendeter
ursprünglicher Tür und Fenster sowie neuerem Fenster. 16. Detail an der Nordseite des Schiffes mit verblendeter ursprünglicher
Tür und Fenster sowie verblendeter sekundärer Tür zur †Empore.

107*

1688

Vandfuld herred

der kunne lukke koret før tilføjelsen af skibet, og
herefter suppleret og forhøjet. I sin første skikkelse har skifterne fald mod midten, og fugerne
er udvaskede. Udvaskningen kan meget vel røbe,
at murpartiet har stået ubeskyttet mod vejrliget
en tid, før skibet kom under tag. En sekundær
åbning, som forbinder de to loftsrum, er råt brudt
igennem murværket.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Det markante tårn er formentlig tilføjet i slutningen af
1400-tallet. Murene hviler på en svær syld af
marksten (jf. fig. 7), som nu også træder frem i
tårnrummet. Materialet er i hovedsagen marksten, heriblandt bleger, suppleret med tegl. Endvidere er granitkvadrene fra skibets gennembrudte
vestgavl i lighed med vanlig praksis udflyttet tilligemed skråkantsoklen, jf. eksempelvis Dybe (s.
1539).24 Kvadrene ses kun benyttet mod syd og

Fig. 18. Detalje af østvæggen i tårnets øvre mellemstokværk med dør til skibets loft, sekundært indmuret i
midlertidig taggavl (s. 1688, 1689). Foto Hugo Johannsen 2012. – Detail von Ostmauer im oberen Zwischenstockwerk der Turmes mit Tür zur Schiffsdecke, sekundär eingemauert in zeitweiligen Dachgiebel.

Fig. 17. Detalje af sammenføjningen mellem kor og
skib set fra sydøst (s. 1682). Foto Hugo Johannsen
2011. – Detail von Zusammenfügung zwischen Chor und
Schiff aus Südosten.

mod vest, svarende til forholdene ved nabokirken
i Fjaltring (s. 1640). Til gengæld er kvaderstensmaterialet, der står blankt i højde med skibets
murkrone, men strækker sig længere op, muligvis
suppleret med yderligere sten, muligvis i forbindelse med en eftermiddelalderlig istandsættelse.25
En teglmuret taggavl, som står synlig i det øvre
mellemstokværk, er opført som en midlertidig
vestgavl efter nedbrydningen af skibets oprindelige kvaderstensklædte gavl, men inden færdiggørelsen af tårnets øvrige mure, jf. bl.a.Vandborg
(s. 1457); den udmærker sig ved et savskifte som
markering af gavlfoden og har stået med musetrapper på gavlkammene (jf. fig. 18).
Tårnrummet, som o. 1800 (se ndf.) er indrettet
til våbenhus, var tidligere dækket af et (†)hvælv,
som nu kun delvis er bevaret og i hovedsagen afløst af et bjælkeloft, jf. Fjaltring (s.1640). De bevarede rester viser, at hvælvet hvilede på vægpil-
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ler med hulkantede kragbånd og spidse, halvstens
dybe skjoldbuer; ribberne mellem de bevarede
svikler er halvstens.Tårnarkaden er rundbuet med
overgribende stik, og i sydvæggen over den sekundære indgangsdør anes det spidsbuede stik af
et oprindeligt vindue, mens det nuværende, fladbuede, udvendigt falsede vestvindue er sekundært.
Opgangen til de øvre stokværk sker – vel siden fjernelsen af hvælvets top – via en stige i
tårnrummet. Den oprindelige adgang kan enten
være etableret via en lem i hvælvet, jf. Dybe (s.
1540), eller gennem døren mellem skibets loft
og det øvre mellemstokværk. Det nedre mellemstokværk har i sydvæggen haft en rundbuet
glug med smigede vanger mod den nu tilmurede
åbning i facaden. Lignende lysåbninger kendes
fra flertallet af egnens senmiddelalderlige tårne,
men savnes dog her i det øvre mellemstokværk.
En fladbuet dør, som forbinder skibets loftsrum
med øvre mellemstokværk, er sekundært indmuret i den midlertidige taggavl (jf. fig. 18); døren
er falset mod tårnet, hvor dørfløjen er bevaret.
– Klokkestokværkets slanke glamhuller er rundbuede mod det indre, men fladbuede og falsede
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udvendig. De er delvis udmuret forneden og for
det vestres vedkommende helt blændet som afskærmning mod vestenvinden.
Murkronerne markeres af savskifter, hvorover de
stejle taggavle rejser sig mod nord og syd. Gavlenes
blændingsudsmykning omfatter kun fire højblændinger mod de normale seks for denne egnstypiske komposition. Men også her er gavlkammene
og eventuelle tinder skåret ned, hvorved blændingernes afdækninger tilsvarende er forsvundet. Det
er dog endnu tydeligt, at de to midterste blændinger, som åbner sig i fladbuede falsede glugger,
har været samlet under et fælles stik, jf. sydkapellet
i †Holstebro fra o. 1468 samt tårnet i Lomborg
(s. 194, 732 med fig. 12); i modsætning til disse
eksempler har de to midterblændinger delvis bevarede spærstik under den forsvundne fælles afdækning, jf. Fabjerg og Dybe (s. 1098, 1541).
Eftermiddelalderlige ændringer og vedligeholdelse.
De ældst bevarede regnskaber dokumenterer, at
tårnet med dets udsatte beliggenhed har været
kirkeværgernes smertensbarn og en særdeles udgiftskrævende post. Reparationer af murværk og
blytag nævnes således 1586, 1590, 1600, 1601,

Fig. 19. Detalje af tårnets vestside med udflyttede kvadre fra skibets vestgavl (s. 1688).
Foto Hugo Johannsen 2012. – Detail von Westseite des Turmes mit versetzten Quadern
vom Westgiebel des Schiffes.
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Svarende til forholdene ved andre af baroniets
kirker klagedes i slutningen af 1700-tallet over
tiltagende brøstfældighed. Således ved synet 1791,
da man konstaterede, at kun kirkens nordside var
forsvarlig, mens de tre andre sider behøvede reparation. Tårnet var helt brøstfældigt overalt, og
loftet – undtagen over alteret – fuldt af huller,
nogle af bjælkerne endda bortrådnede i enderne.
Norddøren og døren til tårnet var ganske ‘øde’.26
Det noteredes endvidere, at hvælvingen i tårnrummet ‘for nogle år siden var nedbrudt’. Dette
forhold og omtalen af ‘tårndøren’ viser, at indretningen af tårnrummet til anvendelse som våbenhus med opgang til de øvre stokværk er etableret allerede i slutningen af 1700-tallet (jf. fig.
2), mens den tilsvarende ændring i nabokirken
Fjaltring er noget yngre (s. 1644). Blændingen af
tårnarkaden omkring en fløjdør til skibet, således

Fig. 20. Skibets nordøstre hjørne under kirkens restaurering 1963 (s. 1681). – Nordöstliche Ecke des Schiffes
während der Restaurierung der Kirche.

1620, 1634, 1638, 1648 og 1651.14 Hvorvidt nedskæringen af taggavlenes kamme indgik i nogen
af disse istandsættelser, fremgår ikke. Dog nævnes,
at man 1634 fortingede med to murermestre om
at ommure den søndre gavl ‘aldeles af ny’, ligesom man betalte for et nyt ‘glamvindue’. Materialerne var dog kun 200 mursten, som købtes i
Holstebro. 1651 reparerede to murermestre tårnets sydside fra glamhullerne til ‘det øverste’ samt
vestsiden fra øverst til nederst. Man indkøbte da
300 hamborgmursten, og håndværkerne fragtedes efterfølgende til Bøvling Kirke. De mange
murankre og blændingen af det vestre glamhul
vidner fortsat om sådanne reparationsarbejder.
	Den fladbuede opgang i triumfmurens søndre
del fik murermesteren 1605 betaling for at udhugge i forbindelse med prædikestolens opsætning (s. 1713).

Fig. 21. Oprindelig dørniche og blændet vindue i
skibets nordvæg under kirkens restaurering (s. 1684,
1686). Foto Egmont Lind 1963. – Ursprüngliche Türnische und verblendetes Fenster in Nordwand des Schiffes
während der Restaurierung der Kirche.
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Fig. 22. Indre set mod øst under kirkens restaurering 1963. – Inneres gegen Osten während der Restaurierung der Kirche.

som det kendes fra flertallet af egnens kirker,27 må
derfor være samtidig hermed. Endnu ved besigtigelserne 1796-98 var forholdene kritisable: En
del kvadersten var skredet ud på kor og tårn, de
indvendige vægge stod sorte og behøvede kalkning, loftet var ringe næsten overalt og vinduerne
gamle og brøstfældige.28 1799 var både Trans og
Fjaltring under reparation og betegnedes året
efter begge som ‘meget gode’. De nødvendige
istandsættelser er dog næppe sket på én gang, for
først 1804 kaldes vinduerne for ‘nye og gode’, og
1810 behøvede loftet stadig reparation.
	I 1830’erne underkastedes kirken en række nye
istandsættelser. Således blev skibets tagværk omsat 1834, og samtidig forhøjedes korets og skibets taggavle med murede †kamme, afsluttet med
musetrapper (jf. fig. 24).29 1836 omsattes en del
af tårnets granitkvadre, og atter 1838 ønskedes
kvadrene på tårnets sydside omsat og fastholdt

med ankre tillige med hjørnekvadrene på kor og
skib, ligeledes mod syd.16 De istandsættelser, som
gennemførtes i anden halvdel af 1800-tallet, kan
ikke dokumenteres arkivalsk. Den brand, som
1912 opstod i koret og bl.a. ødelagde altertavlen,
synes dog ikke at have affødt større bygningsmæssige tiltag ud over de nødvendige istandsættelser af rummet med nykalkning etc.
	I årene 1963-65 gennemførtes en hovedrestaurering (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted), som gav mulighed for en omfattende
arkæologisk undersøgelse af kulturlagene under
kirken. Gulvene sænkedes og fik ny belægning.
De fugtplagede vægges gamle puds blev hugget
ned (jf. fig. 20-22),30 og blændingen af oprindelige døre og vinduer fjernedes delvis for at lade
åbningerne fremstå som indvendige nicher.
Fugtproblernerne var imidlertid ikke overvundet og foranledigede en ny istandsættelse 1977-
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78 (Poul Hansen og Ib Lydholm), som ud over
reparation af væggen også indebar udskiftning af
varmeanlægget og tagbeklædningen. Det sene
ste istandsættelsesprojekt 2006 omfattede fornyet
istandsættelse af såvel tårnets kalkede murflader
som de indvendige vægge samt en fornyelse af
varmeanlægget.
Gulve. Ved restaureringen 1963-65 blev samtlige
gulve fornyet med håndstrøgne, gulligbrune klinker, lagt med mørtelfuge. Gulvets markante fald fra
våbenhuset mod korbuen er en bevidst arkitektonisk disposition, bl.a. for at undgå trin. – †Gulve.
Ved udgravningerne 1963-65 påvistes store dele af
stenkirkens oprindelige markstensgulv (jf. fig. 10,
23). Stenene var udlagt på et 3-6 cm tykt mørtellag, hvorved overfladen af de forskellige stenstørrelser kunne etableres i samme niveau; et af-

rettende kalkmørtellag over disse sten har udgjort
selve gulvfladen. Gulvet var delt i tre afdelinger. I
korets østre halvdel dannede gulvet således et 30
cm højt podium for højalteret. Herfra strakte det
sig frem til og med skibets døre og hævedes endelig i den vestligste del ca. 15 cm over den tilgrænsende gulvflade. Forestiller man sig døbefonten placeret på denne forhøjning, er der tale om
en arkitektonisk fremhævelse af dåbshandlingen.
Endnu i eftermiddelalderlig tid har kirken haft
markstensgulve, bl.a. indkøbtes 1642 to læs kampesten til kirkens gulv.14 Dog kan man have benyttet tegl 1634, da to murermestre fik betaling
for at lægge nyt altergulv. Under alle omstændigheder vandt teglen senere frem, og 1803 var alle
gulve belagt med mursten undtagen ved dørene,
hvor der fortsat lå kampesten. 28

Fig. 23. Detalje af den arkæologiske udgravning i skibets sydside set mod øst. Personen står på et parti af kirkens ældste gulv, jf. fig. 10 (s. 1692). Foto Knud J. Krogh
1963. – Detail der archäologischen Ausgrabung in der Südseite des Schiffes gegen Osten. Die
Person steht auf einem Teil des ursprünglichen Bodens.
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Fig. 24.Ydre set fra sydøst. Foto Chr. Axel Jensen 1904. – Äußeres aus Südosten.

1835 ønskedes gulvene i stolestaderne fornyet,
enten med brædder eller mursten på kant. 31 Senere har man lagt et bræddegulv inden for alterskranken. Dette var dog 1917 så angrebet af
svamp, at man ønskede det erstattet med et betongulv.32 Skibets midtergang er formentlig allerede før 1900 blevet omlagt med sorte og hvide
kunstfliser (jf. fig. 23), svarende til forholdene i
Fjaltring (s. 1645).
Døre. Indgangsdøren i tårnets sydside er først
etableret ved omdannelsen af tårnrummet til
funktionen som våbenhus i slutningen af 1700tallet. Selve åbningen er firkantet og indsat i en
muret gennembrydning, som er fladbuet og falset mod det ydre. Døren fra våbenhuset til skibet er udformet som en firkantet fløjdør indsat
i en blændmur vestligst i den middelalderlige
tårnarkade. Dette mønster svarer til forholdene
i en lang række af egnens kirker med tilsvarende
indretning af tårnrummet til våbenhus, f.eks. nabokirkerne i Ferring og Fjaltring (s.1487, 1645).

– †Døre. De oprindelige døre står blændede, men
synlige både ude og inde. Opgangen til skibets
†vestpulpitur fra 1700-tallet (s. 1716) skete fra en
udvendig dør, som var indsat i skibets nordside,
umiddelbart vest for den middelalderlige dør (jf.
fig. 16). Det er formentlig denne, der nævnes
1791 som forfalden i lighed med døren til tårnet;26 endnu 1796-98 kaldes den ‘gammel og forfalden’. 28 Døren er senest blændet kort tid efter
nedtagningen af pulpituret 1911, men åbnet som
en indvendig niche 1963-65.
Vinduer. I korets og skibets sidemure er brudt
nye vindueshuller. De fremstår med murede
indfatninger, der er fladbuede og falsede mod
det ydre, smigede mod det indre. De murede
åbninger er tydeligvis regulerede ved en nyere
istandsættelse, ligesom trækarmene er udskiftet.
De er ikke indsat samtidig og fremtrådte således også tidligere mere forskellige med hhv.
rund-, flad- og kurvehanksbuede afdækninger
(jf. fig. 24). Ved synet 1796-98 var vinduerne,
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formentlig kun rammerne, ‘gamle og brøstfældige’, men kaldtes 1804 ‘nye og gode’.28 Korets
søndre vindue stammer antagelig fra 1841, da
kvadrene omsattes, og et vindue ‘af passende
størrelse’ blev indsat.16 Skibets østligste vindue
på nordsiden blev indsat 1851 og opslugte herved det oprindelige vindue. – †Vinduer. Korets
oprindelige østvindue og skibets østligste mod
syd blev begge blændede 1851,16 mens skibets
vestligste endnu fungerede 1890 (Uldall 1890)
og formentlig først blændedes ved pulpiturets
nedtagning 1911 (jf. fig. 24). Korets nordre vindue blændedes 1963-65.
Tagværker. Kor og skib har egetræstagværker
fra 1400-årene (se ndf.), som dog præges af senere reparationer og rummer adskillige nyere led
af fyrretræ. Korets tagværk er på otte fag med
et enkelt lag hanebånd, som er tappet i spærene
og fastholdt med trænagler. Spærstiverne, der er
sømmet til spærene, er fornyede dels i eg og dels
i fyr. Spær og hanebånd er nummereret med øksehugne streger fra vest mod øst. – Skibets 15
fag har to lag hanebånd (bladet på østsiden), af
hvilke det nedre er udskiftet med led af fyrretræ. Spærstivernes højde varierer, og enkelte er
af krumvokset træ. Enkelte spær er udskiftet med
fyrretræ, og i sydsiden ses, at mange spær har udbladninger og sømrester på siden som følge af en
ændret opstilling. Også nummereringen afspejler
reparationerne,33 bl.a. 1834, da man nedtog ‘højkirkens overdel’. De gamle spær genbenyttedes,
men blev afkortet en kvart alen (dvs. 15 cm).31
– Tårnet har nyere tagværk af fyrretræ.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2011 er der udtaget boreprøver fra spær og spærstivere i kor og
skib.34 Prøverne fra koret skønnedes at stamme
fra træ, fældet i tidsrummet 1410-20, mens de for
skibets vedkommende var nogenlunde samtidige,
dvs. fra tidsrummet 1415-25.
Tagbeklædning. Alle tagflader er blytækkede, og
dette har formentlig været tilfældet fra opførelsestidspunktet. Således påvistes 1963-65 11 bly
smeltegruber, anlagt over en længere periode i området mellem skibets døre, og en af disse var etableret i forbindelse med kirkens opførelse (jf. fig.
12). Her mellem dørene var forholdene ideelle,
idet blymesteren kunne arbejde under tag, sam-

tidig med at der kunne etableres gennemtræk.35
Gruberne var runde, grydeformede fordybninger
foret med ler, bortset fra en enkelt, der var bygget af røde munkesten (26-28×12,5×8 cm), jf.
Fjaltring (s. 1647). En af gruberne blev overført
til Nationalmuseet. De ældst bevarede regnskaber
omtaler ofte vedligeholdelsesarbejder på tagene.
1590 arbejdede to blymestre ti dage på kirken og
tårnet, og 1601 oplagde to blymestre, som hentedes i Aulum, bly på tårnet.14 – †Tagbeklædning.
Endnu 1904 (jf. fig. 24) var samtlige tage blyklædte; men 1920 fik kor og skib tage af vingetegl (jf.
fig. 3),32 som 1977-78 atter afløstes af bly.
Varme og elektricitet. Kirken opvarmes med elektricitet siden 1977-78 (rørovne under stolestaderne og pladeovne langs væggene); anlægget er
fornyet 2006. 1956 installeredes elektrisk lys. –
†Opvarmning. O. 1900 opstilledes en kakkelovn
i skibets nordøstre hjørne med tilslutning til en
samtidig opmuret skorsten. Kakkelovnen fjernedes 1963 og afløstes af en oliefyret kalorifere, som
kasseredes 1977-78.
†glas- og kalkmalerier
Glasmalerier. I forbindelse med de arkæologiske
udgravninger 1963-65 fandtes fragmenter af
grønligt vinduesglas med dekorativ bemaling i
form af linjer eller bånd med indskrevne cirkler. 2004 er 31 *eksempler registreret i Nationalmuseets samlinger (inv.nr. D 16-44/2004, D
90/2004 og D 93/2004).
Kalkmalerier. 1963-65 registreredes et (halvt)
middelalderligt indvielseskors på skibets nordvæg
samt en rest af en, formentlig eftermiddelalderlig,
baldakinudsmykning eller rødfarvning på korets
østvæg. Begge dele fjernedes dog i forbindelse
med væggenes nyoppudsning.36 Det samme synes at have været tilfældet med ikke nærmere
beskrevne fragmenter af kalkmalerier på triumf
væggen.37 I forbindelse med kirkens istandsættelse 2006 registreredes rester af en senmiddelalderlig dekorativ udmaling i tårnhvælvet, hhv. på
ribber og buer; på ribberne sås smalle sparrer i
gråt med rød konturering og langs buerne bånd
med rektangulære felter med kryds, malet i skiftevis rødt og gråt.
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Fig. 25. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. To begivenheder i nyere tid har i høj grad
præget kirkens indre, dels en ødelæggende brand 1912
i koret, der nødvendiggjorde en fornyelse af alterpartiet (alterbord, altertavle og alterskranke) og altersølvet,
dels en gennemgribende hovedrestaurering i forbindelse med en arkæologisk udgravning i tidsrummet
1963-65, som ud over forskellige løsfund kastede vigtigt lys over den middelalderlige indretning.
Fra kirkens ældste tid hidrører den romanske døbefont af egnens vanlige bægerbladstype; endvidere påvistes ved udgravningen fragmenter af det søndre sidealter
og spor af murede vægbænke, både i kor og skib. En *(†)
alterbaldakin, udformet som en bygning med saddeltag,
hvoraf to stolper med tilhørende planker 1903 erhvervedes af Nationalmuset, blev i anden halvdel af 1200-tallet rejst over højalterbordet. Opbygningen, der både var
ramme om og led i alterudsmykningen, synes først nedtaget 1655 (jf. ndf.). En *bæreplanke fra sydsidens (†)
stoleværk er dendrokronologisk dateret til et tidspunkt
efter 1360. Fra senmiddelalderen stammer endelig kirkens *alterstager, der må dateres o. 1500-1550, mens
klokken, udført af Rasmus Lausen, bærer årstallet 1565.

Som anført på nu forsvundne indskrifter blev prædikestolen ligesom en ældre †altertavle fornyet 1655
med bidrag fra kirkeværgen, Henrik Krabbe til Damsgård, sognepræsten, Claus Olufsen Borch, og de menige sognemænd.38 Dette skete kun 50 år efter anskaffelsen af den forrige prædikestol. De følgende århundreder frem til o. 1900 har ikke efterladt sig væsentligere
spor i kirkens indretning.
Efter korets brand 1912 fornyedes *(†)alterpartiet
med nyt maleri af Kristen Bjerre. Samtidig erstattedes eller renoveredes kirkens altersølv og det øvrige
altertilbehør (alterkalk, disk, alterstager, alterkande).
Som led i hovedrestaureringen 1963-65 blev inventaret radikalt fornyet efter forslag af Poul Hansen og Ib
Lydholm, således at det for stoleværkets vedkommende
‘enkelt og djærvt’ faldt ind i det ‘stærke’ rum, placeret i
et vestjysk landskab med store, enkle linjer.39 I harmoni
hermed udformedes tillige et nyt alterparti. Både alterbord og stolestader blev i udformningen inspireret af
den middelalderlige *bæreplanke.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens inventar fremtræder i en begrænset farveskala, præget af de fornyede
genstande, der er udført i umalet lamineret fyrretræ.
Prædikestolen står i gråt, hvidt og blåt.
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Fig. 26. Indre, set mod øst, før kirkens nymøblering. Foto 1961. – Inneres gegen Osten, vor der Neumöblierung der Kirche.

Som nævnt ovenfor fik kirken 1655 ny altertavle
og prædikestol. En statusrapport fra 1770 nævner, at
kirkens ornamenter på daværende tidspunkt ‘befandtes i skikkelig god stand’ efter nogen brøstfældighed i
de umiddelbart foregående år. 40 1791 var manglerne
dog atter iøjnefaldende; det gjaldt bl.a. stolestadernes
‘ynkelige’ tilstand, skriftestolens manglende sæde, det
løse knæfald og det ‘forslidte’ altertøj.26 Trods gentagne
klager fra sognepræsten påbegyndtes en istandsættelse
imidlertid først 1799. 1800 og atter 1811 meldtes kirken omsider i tilfredsstillende stand ligesom nabokirken, Fjaltring.28
	Ved en brand i koret 29. sept. 1912 ødelagdes en
række af kirkens ældre inventargenstande. Ifølge kirkens daværende sognepræst gjaldt dette altertavlen og
alterbordet, knæleskamlen (vel også alterskranken),
alterbøgerne, alterkalken og disken samt alterkanden
med tilhørende skål, begge af porcelæn og alterstagerne, der hævdedes at være ‘vistnok uden nogen interesse’. 41 Sidstnævnte er dog bevaret, ligesom ældre
dele af kalken kunne tyde på, at denne ikke blev totalt
ødelagt. Savnet af kirkens ældste synsprotokol fra tidsrummet 1862-1910 vanskeliggør imidlertid en præcis
redegørelse for inventaranskaffelser eller istandsættelser
fra denne periode.42

Alterbord (jf. fig. 25), 1965, af lamineret fyrretræ,
omfattende en kraftig bordplade, hvilende på en
tværbjælke og sammenbygget med alterskranken (s.d.). 222×106 cm, 97,5 cm højt. Bordet og
skranken er placeret på et fælles, hævet podium.
*(†)Alterbord (jf. fig. 37, 56), 1913, i nyromansk
stil, af rødbrunt, bejset fyrretræ med tilhørende
alterramme og panelbeklædning langs korets østmur, jf. fig. 26. Selve bordet, der målte 182×85
cm og 103 cm i højden, fjernedes i forbindelse
med hovedistandsættelsen 1963-65. Nu i privateje i sognet.
†Alterbord. Middelalderligt, formentlig oprindeligt, opmuret af granitkvadre, idet bordpladen
dog bestod af jernal (myremalm).43 150×110 cm,
110 cm højt, 30 cm fra østvæggen. I bordpladen,
der havde skråkantprofil, var udhugget relikviegemme eller helgengrav, 11×12 cm; dækplade og
relikvie manglede. Bordet var dækket af kalkpuds; forsiden havde en kvaderfugning, angivet
med røde streger. Ødelagt ved branden 1912
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sammen med en tilhørende yngre †panelbeklædning og †alterbordsplade af fyrretræ.41
†Sidealterborde (jf. fig. 10). Ved udgravningen
1963-65 påvistes fragmenter af den nederste del
af skibets oprindelige, søndre sidealter. Dette var
opført af marksten, som i forsiden havde dannet
en facade af kløvede sten, hvorpå rester af kalkmørtelpuds. Et fotografi fra 1963 (jf. fig. 20) viser
desuden aftryk efter det nordre sidealter.
Alterdug, moderne. Af filt med applikationer og
broderier af aks i farverne hvid, lyseblå og grå.
†Alterklæder. 1629 anskaffedes 6 alen lærred
til alterklædet.14 1769 var klædet ligesom messeskjorten af kramlærred. 38 1791 nævntes altertøjet som ‘forslidt’,26 og alterklædet var ligefrem
‘ganske sønderrevet’ i 1800.28 Et nyt klæde anskaffedes 1822. 31 1840 noteredes det lovbefalede krav
om et nyt alterklæde af rød silke, fløjl eller andet tekstil med tilhørende dug af passende finhed.
Fornyelsen skete dog tilsyneladende først 1846.16
*(†)Alterbaldakin eller alterhimmel (fig. 27-35),
formentlig fra 1200-årenes anden halvdel.To stolper og to vægplanker af eg, som 1903 erhvervedes
af Nationalmuseet (inv.nr. D5436), er levn af en

Fig. 27. Rekonstruktion af formodet alterciborium (jf.
s. 1702). Tegnet af Elisabet Halgreen o. 1972. – Rekonstruktion von vermutetem Altarciborium.
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Fig. 28. Skematisk rekonstruktionsforsøg af et snit
gennem †alterbord, *(†)alterbaldakin og korets østvindue. Set mod baldakinbygningens nordre inderside
(s. 1702). 1: 50. Tegnet af Knud J. Krogh 2013. – Schematischer Rekonstruktionsversuch von einem Schnitt durch
†Altartisch, *(†)Altarbaldachin und Ostfenster des Chores.
Gegen die nördliche Innerseite des Baldachingebäudes gesehen.

baldakin, som hævede sig over alterbordet og indrammede korets østvindue. Baldakinen var formet
som en øst-vest orienteret bygning med saddeltag
og transparente, af billedskæringer udsmykkede,
vægge i syd og nord. I lighed med fritstående
ciborier over alterbordet skærmedes og fremhævedes herigennem kirkens liturgiske centrum,
der symbolsk havde status som en grav, både for
Kristus og for den eller de helgener, hvis relikvier
var nedlagt i bordpladens sepulchrum.44 Baldakinen
har samtidig muliggjort ophængning af liturgiske
genstande (hostieduer, lamper mv.). Muligvis først
demonteret o. 1655 i forbindelse med opstilling
af †altertavle, idet dele heraf genanvendtes som
støttestativ, til dels nedgravet i kirkegulvet, for den
nye alterprydelse (jf. s. 1704, 1707).
Stolperne (fig. 30-32, 34), hvis konstruktive detaljer er indbyrdes overensstemmende, udgjorde baldakinens østre hjørnestøtter. Nuværende højde er
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Fig. 29a-b. *(†)Alterbaldakin. a. Ydersiden af plankerne (s. 1701 f.). b. Indersiden af plankerne (s. 1701 f.). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – *(†)Altarbaldachin. a. Aussenseite von Planken. b. Innerseite von Planken.

ca. 225 cm af et anslået oprindeligt mål på mindst
280 cm, idet de nedgravede ender sekundært er
bortrådnede; gennemsnitligt tværsnit 19,5×22
cm. Nedre del og den ene smalside (dvs. stolpernes bagside) er glat, mens de øvrige sider er profilerede med brede tagformede led, mellem hvilke
der er bånd sammensat af tre led med rundstav
mellem flankerende tagformede dele. Stolperne
har foroven to gennemløbende huller til fæstnelse af de vandrette vægplanker, og herunder følger udstemninger (forneden delvis bortrådnede)
til fornaglede forbindelsesled mellem stolperne.

Nøjagtigt midt i mellem de to forbindelsesled har
været indskudt et løsholt, som det fremgår af taphuller på stolpernes indersider. Hvor den skårne
ornamentik på stolpernes sider hører op, er begge
på vestsiden udstyret med et taphul, hvis indre forløb peger skråt opad.Tilsvarende er på undersiden
af fodremmen i baldakinens nordside (jf. fig.32),
Fig. 30a-b. *(†)Alterbaldakin. a. Vestsiden af stolperne
(s. 1697 f.). b. Indersiden af stolperne (s. 1697 f.). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – *(†)Altarbaldachin. a. Westseite der Pfähler. b. Innerseite der Pfähler.
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Fig. 31. *(†) Alterbaldakin. Stolpernes vestside (s. 1697 f.) 1:20 samt rekonstruktionsplan 1:40. Målt og tegnet af C. M. Smidt o. 1911. – *(†)Altarbaldachin.
Westseite der Pfähle sowie Rekonstruktionsgrundriss.

lidt uden for dennes midte, et taphul, hvis indre
forløb er ført skråt indad mod stolpen. Begge huller viser, at der mellem hjørnestolperne og undersiden af fodremmene har været indpasset såkaldte knægte, der sikrede en stabil sammenhæng
mellem stolperne og den udkragede baldakin. At

dømme efter retningerne på forløbet af de pågældende taphuller (jf. fig. 32) har skråbåndet eller
knægten haft et svagt udadkrummet forløb og var
således formentlig tildannet af krumvokset træ.
Tæt ved stolpernes bagkant har der været indsat
endnu et løsholt, delvis skjult bag det øvre forbin-
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Fig. 32. *(†)Alterbaldakin. Sydsiden af nordre stolpe og de to tilhørende planker (s.
1697 f., 1701 f.) 1:20 samt bagside af nedre planke 1:40. Målt og tegnet af C. M.
Smidt o. 1911. – *(†)Altarbaldacin. Südseite des nördlichen Pfahls und die zwei zugehörigen
Planken sowie Rückseite der niederen Planke.

delsesled. I modsætning til dette var det ikke fornaglet, ligesom dets taphul heller ikke respekterer
stolpernes profilering. Det kan have været led i en
sekundær ændring af alterets udsmykning.
Øverst er alterbaldakinens to bærestolper på
ydersiderne affaset under en vinkel på 45o (jf. fig.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

30-31), hvilket formentlig antyder hældningen
på det †saddeltag, der må have rejst sig over den
lille bygning (jf. også ndf.).
	De to langsgående vægplanker (fig. 29, 32-33)
fra baldakinbygningens nordvæg måler for den
øvres vedkommende 197,5 cm i længden, 29 cm
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Fig. 33. *(†)Alterbaldakin. Detalje af øvre plankes inderside (s.1702). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –*(†)Altarbaldachin. Detail der Innerseite von der oberen Planke.

i højden og 4-7 cm i tykkelsen, mens de tilsvarende mål for den nedres vedkommende er 193
cm, 26,5 cm og 4,5-6,5 cm. Plankernes ene ende,
som er gjort lidt tyndere, er beregnet til nedfældning i den nordre hjørnestolpes top, hvortil de
har været fornaglet (jf. fig. 32). Den anden ende
er groft behugget for at muliggøre indtapning i
den søndre hjørnestolpe i forbindelse med den
sekundære opstilling som støttestativ. Længden er
på det nærmeste den oprindelige, idet undersidens ophør markeres af en lille vulst.
	Indersiderne af plankerne er profileret med et
bånd af små kvartcylindre. I den øvre planke forløber båndet foroven, i den anden langs underkanten. I den øvre planke er udskåret fire trekløverformede buer, hvis forløb fremhæves af en indskåret rille samt af små cirkelskiver.Ydersiderne er
alene prydet af en liste, der på den underste plankes forreste del afsluttes med en tvedeling, hvoraf
kun omridset er bevaret. Mellem buerne er i den
øvre plankes underside et firkantet taphul, som
kun delvis korresponderer med tilsvarende huller
i oversiden af den nedre planke. Heri har været

fæstnet led, som bandt de to planker sammen til et
hele. Hvorvidt der har været tale om små søjler eller en planke, som videreførte trekløverbuerne, lader sig ikke afgøre. I den nedre plankes underside
ses det lille skråtstillede taphul (jf. fig. 32), som har
rummet den øvre ende af den ovenfor omtalte afstivende knægt. Spor efter to skråt opefter borede
naglehuller ved enderne af den øverste vægplanke
kan have været led i fæstnelsen af saddeltaget. Om
sekundære farvespor, jf. ndf.
Rekonstruktion. På grundlag af den ovenstående
analyse af de bevarede tømmerstykker forekommer det sandsynligst, at overbygningen over alteret har fremtrådt som en baldakinagtig struktur
med ornamenterede, transparente sidevægge og
saddeltag, båret af to stolper ved alterets bagside
(fig. 28). Dermed må det afvises, at bygningen,
som tidligere antaget, har været formet som et
ciborium, båret af fire stolper (fig. 27).45 Baldakinen var med sine billedskæringer i første række
beregnet til at blive set indefra, det vil sige fra en
position umiddelbart foran det oprindelige alterbord, der blev ødelagt ved branden 1912 (s. 1696).
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Baldakinkonstruktionens bredde er ukendt, men
må have overgået alterbordets (150 cm), idet de
to krumme knægte har været placeret uden for
dettes sideflader. Baldakinens totale højde kan
skønsmæssigt have været ca. 380 cm. Det øverste
tværgående led i bagsiden har formentlig skullet fungere som et retabelbrædt, således som de
kendes fra en række tidlige alterprydelser.46 Det
har befundet sig lidt under østvinduet, der således
også gik fri af saddeltaget. Baldakinen har antagelig været fæstnet til korets østvæg og måske også
til en loftsbjælke; som nævnt er spor herefter eller
fra konstruktionens nedre del dog ikke bevaret.
Træbaldakinen kan betragtes som en parallel,
om end af mere beskeden art, til de fornemme
alterbaldakiner af sten, som bl.a. kendtes fra stiftskirken i Ribe eller ærkebiskoppens katedral i
Lund.47 En beslægtet arkitektonisk fremhævelse af
altret ses bl.a. i nabokirken i Fjaltring, hvor alterbordet er indrammet af en niche i korvæggen (s.
1638). En lignende alterniche fra Grindsted Kirke
(DK Ribe 2231) har tilmed tagformet afdækning
som alterbaldakinen i Trans. Direkte paralleller til
denne kendes fra to andre vestjyske kirker,Velling
(Hind Hrd.) og Stauning (Bølling Hrd.) samt Flade Kirke på Mors (DK Tisted 986). Dele af disse
er i lighed med Trans-baldakinen sekundært benyttet som støttestativer for en eftermiddelalderlig
altertavle. Alle er i nyere tid erhvervet af Nationalmuseet og publiceret af Chr. Axel Jensen. Tømmeret bag altertavlen i Trans bemærkedes allerede
af Uldall (Uldall 1890), men fremhævedes navnlig
af den kgl. bygningsinspektør Vilh. Petersen 1895,
hvis redegørelse gav stødet til en nærmere undersøgelse og til Nationalmuseets erhvervelse.48
Datering. 2012 er udtaget boreprøver af alle fire
tømmerstykker med henblik på en dendrokronologisk datering. 49 Da splintved ikke er bevaret,
giver dateringen af de yngste kærneårringe (fra
1188) dog kun en vejledende tidsgrænse (terminus post qvem) for baldakinens udførelse. Derfor
må en tidsfæstnelse i første række bero på en
stilistisk vurdering, især af sideplankernes kløverbuer med rundskiver – et karakteristisk motiv,
kendt navnlig i arkitektur fra 1200-tallets anden
halvdel i Østersøområdet fra Gotland til Lübeck.
Allerede Chr. Axel Jensen foreslog 1911, at bal-
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dakinen stammede fra dette tidspunkt.50 Det kan
heller ikke udelukkes, at den senromanske alterudsmykning, som baldakinen var ramme om og
led i, endnu kan have været mere eller mindre
intakt endnu o. 1655, da dele heraf genanvendtes
til støtte for en ny altertavle (jf. ndf.). I givet fald
må hentydningen til den ældre altertavle, der blev
fornyet 1655, bl.a. referere til alterbaldakinen.

Fig. 34. *(†)Alterbaldakin. Detalje af søndre stolpe med
sekundære farvespor (s. 1704). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – *(†)Altarbaldachin. Detail von südlichem Pfahl mit
sekundärer Farbspur.
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Sekundær anvendelse. Nedtaget senest ved opstillingen af †altertavlen 1655, idet saddeltaget og
søndre langsides planker m.m. blev kasseret, mens
det tiloversblevne omdannedes til støttestativ på
altertavlens bagside, ganske svarende til de tre
førnævnte alterbaldakiner. Stolperne blev drejet
90o, og den nordre langsides planker blev behugget, så de kunne indpasses i den søndre stolpes

taphuller. Herefter er stolpernes ender gravet ned
i korgulvet så tæt som muligt ved den nye tavles
bagside, og endelig har man efterglattet profileringen på den nedre del af stolperne, som kunne
ses under altertavlens sidevinger (jf. fig. 35, 38).
Spor af farver (hvid, rød og okker) på samme del
af stolperne stammer utvivlsomt fra tiden efter
omdannelsen til støttestativ (jf. fig. 34).

Fig. 35. Stolper fra *(†)alterbaldakin, opstillet som støttestativ bag †altertavle (s. 1704). Skitse
1895 af J. Magnus-Petersen. – Pfähle von *(†)Altarbaldachin, aufgestellt als Stützgestell hinter
†Altarbild.
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Fig. 36. Altermaleri, 1913, udført af Niels Bjerre (s. 1705). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altargemälde, 1913, von
Niels Bjerre.

Altermaleri (fig. 36), 1913, udført af Niels Bjerre;
signeret og dateret i nedre venstre hjørne: »Niels
Bjerre/ 1913«. Olie på lærred, 130×157,5 cm.
Maleriet viser den opstandne Kristus, der åbenbarer sig for Maria Magdalene. Scenen er henlagt
til klippegravens udmunding. I forgrunden står
Kristus, iklædt hvidlig klædning med nøgne fødder; han hæver højre hånd i en talegestus mod
Maria Magdalene, der ses i billedets venstre side;
denne, som er iført en blå kjole med hvid kappe,
løfter hænderne mod den genopstandne. Kristi hoved og overkrop tegner sig i silhuet mod
en glorielignende lysåbning uden for gravhulen.
I forgrunden ses blomstrende påskeliljer. I enkel
ramme af fyrretræ, ophængt på korets østvæg.

Maleriet var indtil 1963-65 indsat i en samtidig
udskåret, malet og forgyldt *(†)alterramme (fig.
37, 56) i skønvirkestil. Sidstnævnte omfattede et
topstykke eller overbygning med Helligåndsduen
i stråleglans, kronet af stiliseret bladværk, nært beslægtet med den omtrent samtidige (1909) ramme
fra Heldum Kirke, ligeledes anvendt som indfatning af et maleri af Niels Bjerre (s. 712). Denne
ramme var muligvis tegnet af arkitekt Hother Paludan, der var ansvarlig for den sidstnævnte kirkes genopbygning efter en brand året forinden.
Trans Kirkes relief af *Helligåndsduen kom 1992
til Fjaltring-Trans Lokalmuseum (i dag FjaltringTrans Lokalarkiv).51 Selve rammen opbevares ligesom alterbordet i privateje i sognet (fig. 56).
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†Alterudsmykning(?), middelalderlig. Som nævnt
s. 1703-04 kan det ikke udelukkes, at den o. 1655
nedtagne ældre alterudsmykning, indrammet af
den senromanske *(†)alterbaldakin, kan have rummet dele (bl.a. et retabelbræt), som endnu frem til
dette tidspunkt er indgået i alterets udsmykning.
†Altertavle (jf. fig. 38), 1655 ifølge malet eller
udskåret indskrift på topgavlen. Som angivet med
våbenskjolde og initialer på sidefløjene var tavlen
skænket af Henrik Krabbe til Damsgård, der også
var kirkeværge (jf. prædikestol), og hustru, Eva
Unger.38
Altertavlen var arkitektonisk opbygget med
storstykke, topstykke og postament. Storstykket
var tredelt med indrammende toskanske søjler
med prydbælter, opsat på kraftige postamenter
med markeret entasis. Sidevingerne havde volutsmykkede kartoucher og midtrosetter, der synes

Fig. 37. Alterparti, 1913, med *(†)alterbord og altermaleri i *(†)ramme. På bordet ses kalk, alterstager og
syvstage (s. 1707-09). Foto 1961. – Altar, 1913, mit *(†)
Altartisch und Altargemälde in *(†)Rahmen. Auf dem Tisch
Kelch, Altarleuchter und Siebenleuchter.

at have været udfyldt med evangelistsymboler
(tilsyneladende Lukas’ okse og Johannes’ ørn,
henholdsvis tv. og th.). Postamentet omfattede et
tværrektangulært felt, flankeret af kraftige tandsnitskonsoller og med indrammende volutdekorerede sidevinger. Topstykket havde ligeledes søjleindramning og udskårne sidevinger, antagelig
ligeledes med evangelistsymboler (vel Mattæus’
engel og Markus’ løve). Øverst en trekantgavl.
Som udførligt beskrevet 1769 var tavlens arkitektur på daværende tidspunkt malet i brogede
farver med partiel forgyldning. I sin seneste skikkelse, jf. fig. 38, fremtrådte den delvis marmorstafferet.
†Altermalerier og indskrifter mv. At dømme efter
ældre fotografier, der kan suppleres med fyldige
beskrivelser i præsteindberetningen fra 1769 og
den daværende sognepræsts omtale 1911, sås malerier i stor- og topstykkerne; disse var dog efter
sidstnævntes mening uden særlig kunstværdi. I
storfeltet sås Nadveren, trofast gengivet efter Magdalena de Passes kobberstik,52 mens sidefelterne
viste dydefigurer, hhv. Troen53 med kors i højre
hånd og kalk i den venstre og Kærligheden med
et nøgent barn på venstre arm. Også disse figurer var udført efter grafiske forlæg, svarende til
de anvendte på altertavlerne i Toftlund (o. 1620,
DK SJyll 835) og Kobberup (1633, Fjends Hrd.,
Viborg Amt).54 I topfeltet sås 1769 Korsfæstelsen,
en fremstilling, der dog på et senere tidspunkt
var erstattet med Opstandelsen (jf. også Uldall
1890). Som foreslået 1911 hentydede fremstillingen til de kristnes håb om saligheden og udgjorde dermed tredje led af trilogien Tro, Håb
og Kærlighed, samlet om Herrens Nadver, idet
der dog lakonisk tilføjedes: »Tanken maa siges at
være smuk. Gid det var muligt at sige det samme
om Udførelsen!«.55 Herudover var tavlen 1769
udsmykket med en række skriftsteder og våbenskjolde, der – som det fremgår af fig. 38 – siden
blev dækket af marmorstaffering. Over storfeltet
læstes: »Velsignelsens Kalk, som vi velsigne, er den
ikke Christi Blods Samfund? Det Brød, som vi
bryde, er det ikke Christi Legemes Samfund? 1
Cor: 10 v. 16«; under billedet af Håbet var Henrik Krabbes fædrene og mødrene våbenskjolde,
mens hustruen, Eva Ungers tilsvarende fandtes
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Fig. 38. Indre, set mod øst, før kirkens brand 1912. Foto 1903. – Inneres gegen Osten, vor dem Brand der Kirche 1912.

under gengivelsen af Kærligheden. På postamentfeltet læstes: »Saa elskte Gud Verden, at han
gav sin eenbaarne Søn, at alle de som troe paa
hannem ikke skulle fortabes, men have det evige
Liv. Joh. 3 v:16«. Over topfeltet sås: »See, det Guds
Lam, som bærer verdens Synd. Joh 1: v. 29«, mens
topgavlen viste giveråret: »Deo optimo maximo
1655«.
Altertavlens anskaffelse er i øvrigt ikke nærmere belyst i de bevarede regnskaber. 1824 omtaltes
den som forfalden, idet et stykke af den øverste
del ligefrem var faldet ned og noget heraf forsvundet. Den foresloges derfor året efter repareret eller forandret.31 Tilsyneladende var intet dog
sket, hverken 1837, da det nok en gang noteredes, at den øverste del af tavlen var borte, 16 eller
1840, da tavlen foresloges oppudset og malet. En
renovering synes først gennemført 1846.16 På al-

tertavlens bagside var som et støttestillads indtil
1903 fæstnet to stolper fra kirkens senromanske
*(†)alterbaldakin (jf. fig. 35). Tavlen ødelagdes i
forbindelse med branden 1912 (jf. ovf.).
Altersølv (fig. 39), omfattende kalk og disk af
forskellig alder. Kalken, 16 cm høj, er sammensat
af en ældre knop, vel fra 1500-tallet (jf. ndf.), og
en yngre fod, skaft og bæger, sidstnævnte antagelig fornyet 1913. Den sekstungede fod er drevet
stejlt op mod det sekssidede skaft, hvis øvre skaftled synes ældre end det nedre; den flade knop
har rudeformede bosser med indskrift i reliefversaler: »Ihesvs«. Glat bæger. Ingen stempler. Som
anført ovf. blev både kalk og disk beskadiget eller
ødelagt ved kirkens brand 1912. 41 Tilsyneladende
fornyedes dog førstnævnte med genanvendelse
af ældre dele, måske hidrørende fra den ødelagte
†kalk nr. 4. Nyforsølvet 1945. 32 Disk, 1913, 13,7
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Fig. 39. Altersølv, omfattende kalk, sammensat af dele
af forskellig alder, muligvis bl.a. med genanvendelse
af ældre knop fra †alterkalk nr. 4, og disk fra 1913
(s. 1707 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Silberne
Altargeräte, mit Kelch, aus Teilen verschiedenen Alters zusammengesetzt, möglicherweise mit wiederverwendetem älteren Knauf von †Altarkelch Nr. 4, und Patene von 1913.

cm i tværmål. Den sekstungede disk har cirkelkors i bunden og på fanen indgraverede konturlinjer, der indrammer de enkelte felter. Under
bunden er to stempler: Københavnsmærke for
1913 og guardejnstempel for C. F. Heise.
†Altersølv. 1) 1597 betaltes en guldsmed i Lemvig for en kalk på 24 lod sølv; i samme forbindelse
er disken omtalt, om end det ikke klart fremgår,
hvorvidt den blev anskaffet eller allerede fandtes
i kirken på det tidspunkt. 14 Begge dele blev dog
stjålet 1629, vel i forbindelse med de urolige tider
under Kejserkrigen, og sættet erstattedes med 2),
kalk (og disk) af tin, indkøbt 1629. 14 3) En kalk
af sølv er omtalt 1638 i forbindelse med en reparation. 14 4) En ny kalk af sølv blev skænket 1639
af sognemændene, men repareredes allerede 1645
‘(efter)som foden var frastødt’. Nævnt i inventariet med tilhørende disk 1650.14 Kalken er antagelig identisk med den, der endnu omtales 1769,
dog suppleret med en ny disk, mærket med givernavn (Gregers Daa, g.m. Jeanne Marie Rüse)
og -år (jf. Fjaltring s. 1655).38 En revne i disken
blev loddet 1840.16 Beskadiget eller ødelagt 1912.
Oblatæske (jf. fig. 40), antagelig 1913, af porcelæn, 7 cm høj, 15 cm i tværmål. Den enkle cylinderformede æske er sort med gyldent reliefkors

på låget og tilsvarende kanter. Under bunden
er mærke for Bing & Grøndahl. Æsken erstattede antagelig †oblatæske, ødelagt ved branden
1912, men kan måske også hidrøre fra Fjaltring (s.
1656).41
Alterkander. 1) Af tin, 26 cm høj, muligvis identisk med den, der foresloges anskaffet 1844. 16 2)
(Jf. fig. 40), antagelig 1913, af porcelæn (jf. oblatæske og skål). 34 cm høj med tilhørende låg.
Sort med gyldent reliefkors på korpus og tilsvarende kanter ved fod og mundingsrand. Under
bunden er mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik. †Vinbeholder og alterkande. En flaske af tin
til messevin indkøbtes 1641. 14 1912 ødelagdes en
nyere alterkande af porcelæn, vel svarende til den
senere anskaffede.
Sygesæt, jf. Fjaltring (s. 1657).
Skål (jf. fig. 40), antagelig 1913, af porcelæn.
11,5 cm høj, 16 cm i tværmål. Skålen er sort udvendig med gyldent reliefkors og kanter, indvendig hvid. Under bunden er mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik. †Skål. Nyere, af porcelæn,
ødelagt 1912.
Alterstager (fig. 41), 1913, af messing, 50 cm
høje inklusive lysetorn; lav klokkeformet fod
og spinkelt skaft. Som det fremgår af fig. 37, er
stagerne formentlig identiske med de alterstager, der anskaffedes efter branden 1912 og indtil restaureringen 1963-65 fandtes i kirken. Som
anført på indskrift med fordybet kursiv under

Fig. 40. Oblatæske, alterkande og skål, antagelig o. 1913
(s. 1708). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Oblatendose,
Altarkanne und Schale, vermutlich um 1913.
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Fig. 41. Alterstager, o. 1913 (s. 1708). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Altarleuchter, um 1913.

foden skænkedes (eller renoveredes(?)) stagerne
2002 af Esther Kirkegaard Hinrichsen og Svend
Kastberg Hinrichsen.
*Alterstager. 1) (Fig. 42), o. 1500-50, af messing,
antagelig identiske med de stager, der 1589 indkøbtes af ‘fru Ellen til Rammegård’, dvs. Ellen
Jensdatter Spend, g.m. Iver Skram til Voldbjerg. 14
Stagerne, der er uens både i højde, materiale og
forarbejdning, er hhv. 28 og 29 cm høje; begge
savner lysetorn. Lavt profileret fodled og lyseskål,
hvorimellem spinkelt skaft med tilhørende skaft
ringe. Den højeste af de to stager, der er udført i
et mere rødligt materiale, har på fodleddets øvre
del indgraveret et bomærke, et omvendt Z med
en tværstreg. Under foden er spor af †støtter. Stagerne, der hævdedes ødelagt ved kirkens brand
1912 (jf. ovf.), viser spor af sekundære istandsættelser, tilsyneladende dels af ældre dato, dels udført
efter 1912. Erstattet med de førnævnte og siden
opbevaret i privateje.56 2) O. 1965, af støbejern,
ca. 30 cm høje. Sortmalede. Tidligere opsat ved
alterbordets bagkant. I privateje.
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Syvstage (jf. fig. 37), nyere, af messing, 49 cm høj.
På ottekantet fod af pyramideformet opbygning.
†Alterbog. 1588 indkøbtes en alterbog.14
Alterskranke (jf. fig. 25), 1965, af ubehandlet,
lamineret fyrretræ. Skranken omfatter to rækker
knælebænke, hhv. mod nord og syd og er åben
mod vest, således at der er uhindret adgang til
selve alterbordet. Sorte læderbetrukne hynder.
†Alterskranker. Tidligst omtalt 1791, da det kon
stateredes, at sydsiden heraf var ‘løs og ringe’.26
1814 meldtes alt som ganske forfaldent.31 1856
anbefaledes skranken fornyet, om muligt i en
‘rundagtig form efter rådførsel med sognepræsten’. 57 En skranke, antagelig fra 1800-talles anden halvdel, med kraftige balustre ses på fig. 38.
Denne, der brændte 1912, fornyedes 191732 og
førtes i et lige forløb tværs over koret, idet den var
forsynet med spinklere balustre.
†Messehagler og -skjorter. En messehagel er tidligst nævnt 1641, da der indkøbtes rødt fløjl,
guldkniplinger til et rygkors, sølvgaloner til
kantningen og blåt lærred til underfor. Nævnt
i inventariet 165014 og endnu 1769. 38 1814 var
messeklæderne helt ubrugelige, og en ny hagel
med tilhørende skjorte anskaffedes 1817.31 1826

Fig. 42. *Alterstager nr. 1, 1500-50 (s. 1709). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – *Alterleuchter Nr. 1, 1500-50.
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branden 1912 placeret under korbuen i kirkens
midtakse, jf. fig. 26. Siden 1965 på sin nuværende
plads ud for buens nordre vange.
Dåbsfad, nyere, af messing, 37 cm i tværmål.
Det enkle fad med halvkugleformet fordybning
er antagelig identisk med det, der 1851-52 ønskedes anskaffet. 16
†Dåbsfade. Nævnt 1769 som værende ‘foruden
inskription’.38 Fontens ‘bækken’ omtaltes endnu
1811, 28 men synes siden forsvundet, eftersom
man 1836 ønskede anskaffet et ‘anstændigt døbekar’ i stedet for det daværende røde lerkar (!).16
Dåbskande, af messing, 24 cm høj, ifølge indskrift med graverede versaler på korpus under
hældetuden: »Skænket til Trans Kirke 1998 af
Aase og Karlo Ladoga Anneberg Pedersen« (jf.
også Fjaltring s. 1658). †Dåbskande. 1862 foresloges anskaffelse af en tinkande med låg til fonten.16
(†)Fontelåg. 1852 anbefaledes anskaffelsen af et
nyt låg, 16 antagelig identisk med det på fig. 43

Fig. 43. Døbefont, gengivet med (†)fontelåg, o. 1852
(s. 1710). Foto Chr. Axel Jensen 1903. – Taufe, mit
(†)Taufdeckel wiedergegeben, um 1852.

blev anskaffet en ny messehagel,31 der fornyedes
o. 1851. 16 En messeskjorte er tidligst omtalt 1614,
da der indkøbtes 14,5 alen lærred hertil.14 Skjorten erstattedes 1629 med en ny, da den forrige
blev stjålet af tyve (jf. †altersølv).14
Døbefont (fig. 43-44), romansk, af rødlig, storkornet granit, 95 cm høj. Fonten, som er en velformet repræsentant for egnens udbredte bægerbladstype (jf. Mackeprang, Døbefonte 156ff., 407),
har firkantet fod med markerede hjørneknopper og afsluttes foroven med en kraftig rundstav.
Kummen, som er 73 cm i tværmål, har kort skaft
og krans af bægerblade forneden; herover en attisk profil med flad vulst mellem platte og hulkehl. Afløbshullet ses.
Fonten, der antagelig oprindelig som vanligt
var placeret i skibets vestende (jf. s. 1692), blev i
nyere tid anbragt i korets nordvesthjørne, jf. fig.
43. Efter kirkens nyindretning i forbindelse med

Fig. 44. Døbefont, romansk (s. 1710). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Romanische Taufe.
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Fig. 45. Korbuekrucifiks (s. 1711). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chorbogenkruzifix.

gengivne. Låget, der var ophængt ved korvæggens nordvæg, omfattede et fladt trælåg, båret af
seks volutsvungne bøjler, der øverst var smykket
med en Helligåndsdue. 1911 omtalt som perlefarvet.32 Dele heraf opbevares på kirkens loft.
†Fontelåg. Udført 1637 samtidig med det tilsvarende i Fjaltring (s. 1658). 14
Korbuekrucifiks (fig. 45-46), muligvis eftermiddelalderligt, på nyere kors, 1924, begge dele af
fyr; naglerne er dog af jern. Den relativt groftskårne Kristusfigur, der måler 108 cm, følger en
senmiddelalderlig type. Frelseren hænger i strakte

arme i omtrent frontal stilling. Hovedet, der er
prydet med en tornekrone af flettede pilekviste,
hælder svagt mod højre side. De mandelformede
øjne er åbne med markerede øvre øjenlåg, men
uden pupiller. Bølgeskåret skulderlangt hår og
kort rillet fuldskæg. Brystkassens muskulatur og
ribber er kun summarisk antydet; som et påfaldende atypisk træk sidder naglesåret i venstre side. Lændeklædet er med v-formede folder svøbt
om hofterne med højre knæ frit og knude med
nedfaldende snip i venstre side. Fødderne med
krummede tæer er lagt med højre fod over den
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venstre. Det glatte korstræ er sekundært og skåret med cirkulære korsender. Den korsfæstede
Kristus er stafferet med gråhvid karnationsfarve,
idet en sort streg ved nedre øjenlåg markerer
øjnene som lukkede; nedre brunt hår og skæg,
grønlig tornekrone og røde naglesår med bloddråber. Lændeklædet er forgyldt, mens korstræet
er gråt.
Krucifikset blev restaureret 1924 af Poul Jensen,
der før istandsættelsen noterede en ældre, måske
oprindelig staffering, dog uden kridtgrund, med
kødfarvet karnation og en uægte forgyldning af
lændeklædet. Korstræet var brungråt med ådring;
dog stod korsafslutninger i hvidgråt (fig. 46);
fragmenter af et malet †skriftbånd anedes på den
øvre lodrette korsstamme. Ved istandsættelsen
rensedes de ældre farver, idet klædet fik en ægte
forgyldning. Samtidig rekonstrueredes tornekronen. Ud fra iagttagelserne omkring træsorten og
stafferingen skønnede Poul Jensen, at krucifik-

Fig. 47. Prædikestol, 1655, vist efter nyrestaureringen
1924 (s. 1712). Foto Poul Jensen 1924. – Kanzel, 1655,
nach der Neurestaurierung.

Fig. 46. Korbuekrucifiks (s. 1712). Foto Poul Jensen
1924. – Chorbogenkruzifix.

set ‘rimeligvis’ var eftermiddelalderligt, dvs. fra
1700-tallet. Til støtte for denne sene datering føjer sig de ovennævnte ikonografiske særtræk.
Korset, der på ældre fotografier ses placeret hen
holdsvis på triumfvæggen og skibets sydside, er i
dag ophængt på nordvæggen.
Prædikestol (fig. 47-48), ifølge malet †indskrift
anskaffet 1655 med bidrag fra Henrik Krabbe til
Damsgård, daværende kirkeværge, sognepræsten
Claus Olufsen Borch og sognemændene (jf. †altertavle).
Prædikestolen tilhører karnaptypen, svarende
til den i området hyppigt forekommende, udført
i århundredets første halvdel af Lemvigmesteren
Kristen Spend (jf. bl.a. Ramme, s. 1618). Stolen
har fem fag (af oprindelig seks), hvoraf de tre
midterste udgår i en tresidet karnap, flankeret af
et enkelt (oprindelig to) fag mod sydmuren og
et tilsvarende mod opgangen. De respektive arkadefag, der indrammes af enkelte eller dobbelte
søjler med markeret skaftring og prydbælte med
karvskåren stjerne foroven, har kannelerede pilastre med tandsnitsborter i bueslaget; i sviklerne
hvirvelrosetter. Postamentet har glatte fyldingsfelter, mens frisen har beslagværksmønstrede felter
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mellem de i øvrigt glatte fremspring. Som påvist i
forbindelse med restaureringen 1924 fandtes oprindelig hængeornamenter og englehoveder under kurven. Øverst afsluttes denne med en tandsnitsprofil. Nyere bogstol. Muret opgang med syv
trin gennem åbning i triumfvæggens sydside, svarende til adgangen til den tidligere prædikestol,
jf. ndf. Et kort opgangspanel med balustersøjler
er tilføjet ved kurven mod nordøst, formentlig i
forbindelse med stolens flytning fra sydvæggen til
triumfvæggen. Panelet blev dog afkortet i forbindelse med restaureringen 1924. Nyere bærestolpe.
Stolens arkitektur er stafferet i to nuancer af
gråt, mens kurvens fyldingsfelter står i en klar blå
farve med spredt forgyldning. I nyere tid er afdækket enkelte fragmenter af indskrifter fra 1924
(jf. ndf.).
	Det er bemærkelsesværdigt, at prædikestolen allerede synes fornyet kun halvtreds år efter den
ældre stol (jf. ndf.), ligesom kurvens beslagværksornamentik bærer en påfaldende lighed
med prædikestolen i Hygum, dateret 1605-06
(s. 1399). Det kan derfor ikke udelukkes, at den
nyopsatte stol enten genanvender dele fra eller
direkte kopierer den ældre.
†Malerier og indskrifter. Kurvens midtfelt var ifølge præsteindberetningen fra 176938 smykket med
en malet fremstilling af ‘en (…) gammel mand
med en globo i hånden’, dvs. Kristus vist som Salvator Mundi, hvilket yderligere var angivet under
gengivelsen (dvs. i fodfelterne); tillige fandtes, vel
i det tilstødende felt, følgende indskrift: »Ao 1655
haver ærlig og velbyrdig mand, Henrich Krabbe
til Damsgaard, som da var Kirke=Værger[!], ladet Alter-Tavlen og denne Prædike=stoel giøre
til Trans Kirke«. Sidstnævnte to ord, malet i gylden fraktur på sort bund, påvistes i fodfeltet af det
sydligste fag, ligesom fragmenter af adelsvåbener,
vel for Henrik Krabbe og Eva Unger (jf. altertavlen), anedes i det midterste felt (Poul Jensen
1925). I de flankerende felter var billeder af de
fire evangelister. I forbindelse med restaureringen
1924 (fig. 47) tilføjedes skriftsteder, anført i hvid
kursiv på blå bund, hhv. Hebr. 13,8 (første og andet felt fra nord); Es. 40,8 (tredje felt) og Joh. 8,31
(fjerde og femte fag). Heraf er enkelte fragmenter
afdækket i nyere tid.
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†Himmel, 1655. Himlen var som omtalt 176938
smykket med følgende indskrift: »Ao 1655 haver hæderligen mand, Claus Olesøn (Olufsøn)
Borch, givet til denne Himmel og Prædike=Stoel
3 Slette Daler, iligemaade gav og meenige
Sogne=Mænd hver efter sin gode Villie«. Jf. prædikestolen i Fjaltring, der 1653 ligeledes stafferedes på sognepræstens og menighedens bekostning, dog for et større beløb (s. 1660). 1822 blev
himlen istandsat. 31
Stolens ældre historie er ud over de anførte
indskrifter og beskrivelsen 1769 kun sparsomt
belyst i kilderne. 1840 foresloges den ‘oppudset
og opmalet’, hvilket dog først skete 1846. 16 1851
beordredes stolen beklædt foroven med rødt fløjl
eller klæde med tilhørende frynser.16 En anstændig trappe med tilhørende rækværk foresloges
anskaffet 1855 som erstatning for den gamle
‘ubekvemme’ stentrappe. 16 Disse ændringer kan
være gennemført i forbindelse med stolens flytning fra sydvæggen til triumfmuren, hvilket dog
også kan være foregået tidligere i forbindelse
med indsætning af nye vinduer og udhugning af
triumfvæggen o. 1605. Jf. også Ramme (s. 1620).
Prædikestolen var genstand for en forundersøgelse og efterfølgende restaurering 1923-24 ved
Poul Jensen, jf. også versalindskrift på bagsiden af
det sydligste fag. I denne forbindelse fornyedes
underbygningen, ligesom opsætningen reguleredes således, at stolen placeredes parallelt med triumfvæggen. Ved istandsættelsen påvistes enkelte
fragmenter af ældre farvelag, vel den farverige
staffering, omtalt 1769. Over denne var en grå
marmorering, der endnu iagttoges 1911.32 Stolens
staffering, herunder fodfelternes indskrifter, blev
helt fornyet 1924. I forbindelse med en gennemgribende istandsættelse 1961 blev stolen nystafferet i grå farver, ligesom den fik en ny underbygning af træ, der senere erstattedes med en muret
sokkel. 2002 foresloges en fornyet restaurering af
snedkerarbejdet og stafferingen, herunder en undersøgelse af ældre farvelag og indskrifter. Bortset
fra en afdækning af enkelte dele af indskriften fra
1924 er dette dog endnu ikke gennemført.
†Prædikestol, 1605. D.å. indkøbtes tømmer hertil, herunder stolper og træ til at stille stolen på;
endvidere aflønnedes en murermester, der hug-
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Fig. 48. Prædikestol, 1655 (s. 1712). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kanzel, 1655.

gede hul i muren, og en snedker, som var på kost i
45 dage, mens han udførte arbejdet.Yderligere er
anført en transportudgift, da prædikestolen kørtes fra Fjaltring Præstegård til kirken.14
Stolestader (jf. fig. 49), 1965, af lamineret fyrretræ. I alt er 12 stader mod nord og 13 i syd.
Hynder af beigefarvet uldstof.
†Stolestader. 1) Kirkens oprindelige indretning
omfattede murede vægbænke af marksten, påvist
ved korets nord-, syd- og vestvæg samt ved skibets nord- og sydside (fig. 10). Ved undersøgelsen
1963-65 konstateredes, at bænkene havde haft en

‘finish’ af kalkmørtelpuds (jf. †sidealter), som påbegyndtes 5-10 cm under oversiden af det tilhørende
gulv (s. 1692), der således er lagt efter opbygningen
af bænkene. Bænken langs skibets sydvæg havde
sin østre afslutning 1,3 m fra forsiden af sidealteret
af hensyn til betjeningen ved dette. 2) Fragment
af senmiddelalderlig stol i form af en *bæreplanke
eller rem af eg, dendrokronologisk dateret til et
tidspunkt efter 1360 (fig. 50).58 Remmen var indtil
1963-65 sekundært anvendt som støtte for de eftermiddelalderlige stader, jf. ndf. Som påvist finder
bæreplanken en række paralleller.59 I Nationalmu-
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Fig. 49. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Westen.
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seet (inv.nr. D1421). 3) Tidligst nævnt 1586, da to
snedkere arbejdede i ni dage med kirkens ‘skamler’
samt i alt fire paneler, vel de tilhørende for- og
bagpaneler; supplerende arbejde er registreret 1590
og 1601.14 1769 fandtes i sydsiden 13 mandsstole,
hver med fem sæder, og 16 kvindestole i nord, ligeledes med fem sæder. Ud for disse var yderligere
en lille stol til en enkelt person. 38 Samtlige stole,
alle uden våbenskjolde og indskrifter, omtaltes dog
1766 som værende i ‘slet tilstand’; bl.a. manglede
alle knæleskamler. Selvom tilstanden bedredes kort
efter, 1770,40 klagedes der atter 1791 over stolenes
ynkelige tilstand. 26 En istandsættelse er dog tidligst nævnt 1823, da stolene fik nye fodstykker.31
1835 anskaffedes nye kvindestole af samme højde
som mandsstolene,31 og 1837 samt 1842 fornyedes
mandsstolene og den øverste kvindestol.16 Det er
muligvis disse, udformet med vasedannede topstykker på gavlene (jf. fig. 38), der endnu fandtes i
kirken frem til hovedrestaureringen 1963-65. Antallet udgjorde 1911 i alt 29, heraf to med dobbelte
sæder.32
Præstestol. En moderne armstol af lyst træ med
blåt, polstret sæde er placeret i korets sydøsthjørne.
†Skrifte- og præstestol. Tidligst nævnt 1791, da
der klagedes over, at præstens sæde heri mang-

Fig. 51. Klokke, 1565, støbt af Rasmus Lausen (s. 1717).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke, 1565, gegossen
von Rasmus Lausen.

Fig. 50. *Planke fra †middelalderligt stolestade, dendrokronologisk dateret til efter 1360 (s. 1714). Foto
Erik Skov 1963. – *Planke von †mittelalterlichem Gestühl, dendrochronologisch auf nach 1360 datiert.

lede.26 Anbefaledes fjernet 1909 ligesom sin pendant i syd, †degnestol. Begge omtaltes 1911 som
»alt andet end Prydelser for Kirken«.32
†Degnekonestol. Som nævnt af Uldall 1890 fandtes under korbuen ‘en ret ejendommelig kirkestol
for degnekonen’. Stolen, der var udført i rokokostil og endnu da havde bevaret sin oprindelige
staffering, ses dog ikke på fig. 38.
†Bænke. To nye oliemalede bænke anbefaledes
1857 opstillet i våbenhuset.16 Måske identiske med
de 1911 omtalte.32
Pengeblok, 1965, af ubehandlet fyrrelaminat; pengeslids i låg, sammenbygget med ryggen af nederste stolestade i nordsiden og salmebogshylde.
†Pengeblok. Omtalt 1848 som placeret på alteret,
hvilket dog påtaltes som upassende.57 †Pengebøsser.
1911 omtalt to fattigbøsser i skibet. 32 †Pengetavler.
1836 anbefaledes anskaffelse af fattigtavler.16
†Pulpitur. 1769 er nederst i kirken omtalt et
pulpitur af ‘meget ordinær skikkelse’ uden be-
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maling. Herpå var i alt seks mandsstole, hvoraf
de tre i sydsiden kunne rumme fire personer
og de tre i nord tre personer. Endvidere fandtes
sammesteds en tilsvarende ordinær og umalet,
lukket stol, opsat af etatsråd og amtmand Jørgen Rasmussen Seerup, da han ejede og beboede
Herpinggård (jf. s. 1677).38 1798 var pulpituret
ganske løst. 28 Den såkaldte ‘Herpinggårdstol’ er
endnu nævnt 1852 og var tilsyneladende placeret på pulpiturets nordside. 16 Uldall 1890 omtalte
pulpituret som værende i rokokostil med opgang
gennem en dør i nordmuren. Antagelig nedtaget o. 1909 som anbefalet; det fastsloges 1911, at
den brøstfældige opbygning »forhaabentlig aldrig
faar en Afløser«, da der var siddepladser nok, og
pulpituret i øvrigt kun tjente til at mispryde kirken.32
Orgel (jf. fig. 49), 1971, med fire stemmer, ét
manual og anhangspedal, bygget af P. Bruhn &
Søn, Årslev, til Karlslunde Strandkirke, Københavns Amt. 1983 flyttet til Trans Kirke af samme
firma. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal
4', Rørfløjte 4', Oktav 2'; manuelt betjente låger.
Pedal: anhang. Orgelhus af umalet fyr. I kirkens
nordvestre hjørne, med sydvendt facade og spillebord. Indtil 1983 anvendtes et †harmonium.
†Hatteknager, 1927 foreslået erstattet med kroge.32
Salmenummertavler (jf. fig. 25, 49), 1800-tallet. Tre enkle egetræstavler med buet overkant,
sortmalet og beregnet til påskrift med kridt, er
ophængt hhv. på triumfvæggens nordside samt
på skibets nord- og sydvæg. †Salmenummertavler.
1836 anbefaledes anskaffelse af større tavler (dvs.
i stedet for ældre eksisterende) til salmenumre.16
De nye tavler er muligvis identisk med de endnu
bevarede. Antallet udgjorde 1911 syv. 32
Præsterækketavle, nyere, i profileret ramme, svarende til tavlen i Fjaltring (s. 1665). I tårnrummet.
Lysekroner (jf. fig. 49). Moderne hjulkroner af
messing, hver med 12 lys, ophængt i skibet. Endvidere er opsat spotlys i koret. - †Lysekroner. 1965
ophængtes fire PH-koglelamper af kobber.
Kirkeskib (fig. 52), 1939, »Christine«. Tremastet
fuldrigger, skænket af kirkens daværende sognepræst, E. J. O. Helmig.60 Kobberfarvet under og
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Fig. 52. Kirkeskib, 1939 (s. 1717). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kirchenschiff, 1939.

sort over vandlinjen med detaljer i hvidt og rødt.
Indskrift med reliefversaler. I skibets midte.
†Ligbårer. Tidligst nævnt 1641.14
Klokke (fig. 51), 1565, signeret af Aalborgstøberen Rasmus Lausen (Lauridsen, (1546-82)).
Klokken, der måler 66 cm i tværmål, har øverst
på legemet samt forneden på slagringen indskrifter i reliefminuskler, der dog vanskeligt kan ses
i den nuværende ophængning. Indskriften læses
her, til dels efter Uldall 1890: »Varbom [!] domini
manet in eternom [!] mdlv (Herrens ord forbliver i evighed 1565)«.61 På klokkens nordvendte
side ses et vinget skjold med støberens indridsede
bomærke (jf. også Hygum, s. 1404), mens selve
navnet: »rasmvs lavsen« er angivet forneden. Selve
kronen er delvist fornyet, jf. ndf. Klokken er ophængt i en nyere slyngebom.
Tidligst nævnt i kirkeregnskaberne 1613, da
den blev nedtaget og repareret. 14 Klokken var
1766 i forfalden stand, både hvad angik jern og
træværk.40 1791 var tilstanden af klokken, der
hang midt i tårnet, åbenbart så ringe, at man ikke
længere tog betaling for ringning.26 Kronen blev
1941 erstattet af en smedejernskrone; i samme
forbindelse blev den kvartvendt. Arbejderne blev
udført af Thubalka, Vejle. 1977 anbefaledes en
udskiftning af det øvre led med et tilsvarende af
bronze samt monteringen af en ny knebel.
Klokkestolen. Tømmer til klokkestolen og stangjern ‘til at binde klokken’ indkøbtes 1596, mens
man 1648 betalte for egetræ til en ny aksel.14
Klokken hænger i det østre glamhul.
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gravminder
Ifølge præsteindberetningen fra 1769 fandtes
hverken epitafier, ligsten eller åbne begravelser i
kirken. 38
Middelalderlige grave. I forbindelse med den arkæologiske udgravning 1963-65 (jf. s. 1681 og fig.
11) påvistes under den nuværende kirkebygning
hen ved 35 grave fra tidlig middelalder.62 Gravene hører til den nordre del af den †kirkegård, der
knyttede sig til †trækirken. Alle viste plankekister
i rektangulær eller trapezoid form samt udhulede trækister, dannet efter den dødes skikkelse.
I syv af de påviste grave fandtes hasselkæppe.
Kæppene, der muligvis skal tolkes som symbolske hentydninger til de afdødes genfødsel i det
himmelske, kendes også fra Lund og Svendborg
†Gråbrødrekirke (DK Svendborg 574).63 Også i
førkristen tid er skikken påvist (jf. Hørning).64 I
alt påvistes hen ved 20 velbevarede skeletter, der
for de voksne individers vedkommende angav
en gennemsnitshøjde på 174 cm. Ved et af skeletterne var en brakteat, o. 1030, fæstnet til den

dødes højre håndled (jf. s. 1678). Skeletmaterialet
opbevares i Københavns Universitets antropologiske laboratorium
Kirkegårdsmonumenter. Familiegravsted (fig. 53). På
kirkegårdens sydlige del er et gravsted, indhegnet
af hvidmalet stakit, for medlemmer af familien
Stokholm og Kastberg fra Herpinggård. Blandt
de ældste gravminder kan nævnes to liggesten. 1)
O. 1836, for Niels Stokholm, ejer af Herpinggård,
*2. juli 1764, †6. juli 1836, med hustruen, Zidsel
Cathrine Andersen, *16. jan. 1776, †24. nov. 1814.
Af norsk marmor, 188,5×126 cm. I hjørnerne
udsparede kvadratiske felter, vel til påmontering
af dekoration i andet materiale. Indskrift i fordybet kursiv. 2) O. 1849 for Jens Rudolph Jermiin
Kastberg, *på Herpinggård 12. juni 1849, †9. nov.
1849. Af rødlig sandsten, 63×42 cm, indskrift i
kursiv og fraktur, opmalet med rødt. Under personalia fordybet oval med et blomsterornament.
	I indersiden af det vestre kirkegårdsdige, lidt
syd for porten, er indsat en gravsten over tyske
marinesoldater, omkommet under Første Verdenskrig og begravet på kirkegården.

Fig. 53. Familiegravsted for medlemmer af familien Stokholm og Kastberg fra Herpinggård (s. 1718). Foto Hugo Johannsen 2012. – Familiengrabstätte für die Familie
Stokholm und Kastberg von Herpinggård.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1987 ff. (Synsprot.) .
Privateje. Kirkeprotokol 1911-24 (Synsprot.) .
Fjaltring-Trans Lokalarkiv. Diverse korrespondance mv.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Trans Kirkes
regnskaber 1584-1653 (C-KRB-455-56); Pastoratsark.
Liber Daticus for Fjaltring og Trans Pastorat 1838-65,
1866-1933 (C 496-25-26); Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1903-94 (M-19 310-1);
Synsprotokol 1926-86 (Synsprot.) (M-19 310-5); Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711-17, vedr. 22.
juni 1713 (B24-672); 1717-20, vedr. 29. juni 1718
(B24-674); 1737-45, vedr. 4. maj 1740 (B24-684);
Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde- og Panteprot.
1799-1808, vedr. 19. nov.1801 og 14. okt. 1802 (B77bSP 4).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, V, 1890, 334-38 (Uldall 1890): Chr. Axel Jensen
o. 1911 (div. notater og korrespondance vedr. alterbaldakin). Notebøger. Abildgaard, VIII, 170 (Abildgaard).
Indberetninger. J. B. Løffler 1880 (bygning, inventar og
gravminder, Løffler 1880); J. Magnus-Petersen 1895
(alterbaldakin); Chr. Axel Jensen 1903 (alterbord, altertavle, alterbaldakin, korbuekrucifiks); Poul Jensen 1923
og 1925 (korbuekrucifiks og prædikestol); K. Søndergaard Nielsen 1996 (nyere inventar); Karin Vestergaard
Kristiansen 2002 (prædikestol og korbuekrucifiks);
Lise Thillemann 2004 (indvendige murflader); Maria
Baastrup 2004 (nyregistrering af arkæologiske fund fra
1964-65); Kirsten Trampedach 2006 (†kalkmalerier i
tårnhvælv); Mogens Vedsø 2012 (alterbaldakin); Knud
J. Krogh 2012-13 (udgravning 1963-65, alterbaldakin).
Tegninger. NM. C. M. Smidt u.å., o.1911 (stolper fra
alterbaldakin); Poul Hansen 1961-62 (plan og snit samt
stole, tryk); Knud J. Krogh 1963-65 (opmålinger fra
den arkæologiske undersøgelse); Poul Hansen og Ib
Lydholm 1988 (plan og snit, tryk). Poulsen & Partnere,
Thisted. Poul Hansen 1961-63 (plan og snit samt udhus
og forslag til ombygning af samme); Poul Hansen og
Ib Lydholm 1962, 1964-66, 1975-76, 1982 (plan og
snit samt alterbord, alterskranke, alterstage, stolestader,
dørfløj og orgel)
Litteratur. Tage Christiansen, »Landsbyfolk fra omkring år 1000«, Berlingske Aftenavis, 1964 (27. juni);
»Fire kirker i Trans«, NMArb 1965, 127; Knud Krogh,
»Det grønne æg«, Skalk, 4, 1965, 13-15; »Tre trækirker ved Trans«, Holstebro Dagblad, 1965 (21. juni); Ulrik
Gräs, »Kirken i Trans var en arkæologisk guldgrube…«,
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Vejle Amts Folkeblad, 1965 (18. dec.); Orla Hylleberg
Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over
Trans kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 13, 2012
(Hylleberg Eriksen 2012a) ; samme, Dendrokronologisk
undersøgelse af Ciborium fra Trans kirke, Ringkøbing amt,
NNU rapport nr. 14, 2012 (Hylleberg Eriksen 2012b);
samme, Dendrokonologisk undersøgelse af prøve fra stoleværk i Trans kirke, Ringkøbing amt. NNU rapportblad
2012 (Hylleberg Eriksen 2012 c) .
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Hugo Johannsen og Knud J. Krogh, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen,
heraf dog alterbaldakin ved Hugo Johannsen og Knud
J. Krogh samt middelalderlige begravelser ved Hugo
Johannsen; endvidere orgel ved Ole Beuchert Olesen.
Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og Mirjam
Gebauer (tysk). Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2013.
1

Oldemoder 112.
Repert II, nr. 1751 (27. maj 1464).Til stede ved handlingen var kirkens sognepræst, Christiern Bolofssen.
3
Kronens Skøder II, 343-44.
4
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711-17,
lyst 22. juni 1713 (B24-672).
5
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1717-20,
lyst 29. juni 1718 (B24- 674); 1737-45, lyst 4. maj 1740
(B24- 684).
6
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. SkodborgVandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808,
lyst 19. nov. 1801 (B77b-SP 4).
7
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. SkodborgVandfuld Herreders Skøde- og Panteprot. 1799-1808,
lyst 14. okt. 1802 (B77b-SP 4).
8
LAVib. Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1903-94 (M-19 310-1), møde 14. jan. 1914.
9
Tang Kristensen, Danske Sagn II, nr. 199.
10
Tang Kristensen, Danske Sagn V, nr. 897.
11
Omtaler af fundet fremkom tidligst i dagspressen, jf.
Tage Christiansen, »Landsbyfolk fra omkring år 1000«,
Berlingske Aftenavis, 27. juni 1964; »Tre trækirker ved
Trans«, Holstebro Dagblad, 21. juni 1965; Ulrik Gräs,
»Kirken i Trans var en arkæologisk guldgrube …«,
Vejle Amts Folkeblad, 18. dec. 1965. Fundet er desuden nævnt i Nationalmuseets journaler (j.nr. 391/64;
637/67). Jf. også en kort præsentation, »Fire kirker i
Trans«, NMArb 1965, 127 samt Knud J. Krogh, »Det
grønne æg«, Skalk 1965, 4, 13-15; samme, »Tag af bly«,
NMArb 1976, 157 f. For en oversigt, jf. senest Henriette Rensbro, Spor i kirkegulve. De sidste 50 års arkæologiske undersøgelser i kirkegulve som kilde til sognekirkernes
indretning og brug i middelalder og renæssance. Upubliceret Ph.-d.-afhandling fra Afdeling for Middelalder- og
2
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Renæssancearkæologi, Aarhus Universitet 2007, 8688. Eksemplar i NM.
12
Den kongelige Mønt- og Medailleesamling, FP 3008.
Som anført blev i forbindelse med mønternes konservering sammenblandet fund fra Trans og Hvidding
kirker (FP 3029), således at tre mønter fra Trans var
registreret sammen med de øvrige fra den sidstnævnte
kirke.
13
Keld Grinder-Hansen, »Dødemønter fra danske kirker og kirkegårde«, hikuin 17, 1990, 150.
14
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. 1584-1653 (C-KRB455-56).
15
Jf. Birgitte Kragh, »Vestjysk særpræg i skikke om død
og begravelse?«, Ribe Stiftsbog 2004, 84-99.
16
LAVib. Provsteark. Ringkøbing amts nordre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1826-74 (C 402-4).
17
Ved syn 1796-98 var porte og stetter ‘ganske nedfaldne’, jf. LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn

Fig. 55. Profiler af kvadre under korbuens nordvestre
hjørne, jf. fig. 6, samt af kvader i syddørens østre karmside, jf. fig. 54 (s. 1685-86). 1:10. Målt og tegnet af
Knud J. Krogh og Joost Dahlerup 1964. – Profile von
Quadern unter der nordwestlichen Ecke des Chorbogens sowie Quader in der östlichen Leibung der Südtür.

Fig. 54. Detalje af østre vange i den oprindelige syddør
med genbenyttede profilkvadre (s. 1685). Foto Hugo
Johannsen 2012. – Detail von östlicher Leibung in der ursprünglichen Südtür mit wiederverwendeten Profilquadern.

1793-1815 (C 4-704-09); 1814 manglede stetterne på
kirkegården, jf. LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre
Amtsprovsti. Synsprot. for kirker og præstegårde 181235 (C 39-H1).
18
Sporene efter et fritstående klokkehus havde udgraveren påvist ved Hørning Kirke, jf. Knud J. Krogh
og Olfert Voss, »Fra hedenskab til kristendom i Hørning. En vikingetids kammergrav og en trækirke fra
1000-tallet under Hørning kirke«, NMArb 1961, 19 f.
Jf. endvidere St. Drotten i Lund, jf. Anders W. Mårtensson, S:t Stefan i Lund, Lund 1980, 40.
19
Et lignende forhold mellem trækirken og dens
stensatte afløser er f.eks. påvist ved udgravningen af
S. Maria Minor i Lund, jf. Elna Møller og Olaf Olsen,
»Danske trækirker«, NMArb 1961, 42.
20
Sådanne ‘byggestop’ anes f. eks. i Tørring og Hygum
(s. 673, 1373).
21
Ved murværkets afdækning 1963 blev de på fotografiet synlige kvadre beklageligvis ikke undersøgt.
22
Ved denne del af udgravningen inddroges som en
særlig konsulent museumsinspektør Olfert Voss.
23
Sådanne karmsten forekommer ofte på Randersegnen, jf. M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh.
1948, 197f.. Dog ses formen undtagelsesvis benyttet i
Thy og på Mors, jf. Heltborg og Blistrup (DK Tisted
686, 871 f.).
24
En enkelt af skråkantsoklens kvadre skiller sig ud ved
at have en rille under skråkanten (jf. fig. 19), således
som det kendes fra Hygum og Dybe (s. 1373, 1538) og
sporadisk i Ramme (s. 1592).
25
Oftest omfatter de udflyttede kvadre betydeligt færre skifter, jf. f.eks. Hove, Vandborg og Dybe (s. 1418,
1457, 1539), og ved en umiddelbar betragtning omfatter antallet af kvadre i Trans flere end de til en gavl
nødvendige. I mellemstokværket ses i øvrigt to kvadre
med skråside fra gavltrekanten.
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26

LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
Jf. Ferring (s. 1491) med henvisning til andre eksempler.
28
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4- 704-09).
29
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H1). Tilsvarende gavlkamme opsattes også på kirkerne
i Ferring (s. 1490) og Ramme (s. 1599), tilsyneladende
dog lidt senere i århundredet De er endnu bevarede i
Ferring Kirke.
30
Der blev beklageligvis ikke udarbejdet en rapport,
hvilket dog i nogen grad afhjælpes af en serie fotografier af de afklædte mure.
31
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Nordre Amtsprovsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1812-35 (C 39H1).
32
Synsprot.
33
I sydsiden ses både på spær og spærstivere en nummerering med udstemmede romertal, som også omfatter de udskiftede led af fyrretræ; tallene i nord er derimod hugget med økse. Begge steder er rækkefølgen
nu uden orden.
34
Hylleberg Eriksen 2012a.
35
Jf. Knud J. Krogh, »Tag af bly«, NMArb 1976, 154-66.
36
Notat af 15. juli 1963 fra Egmont Lind i NM.
37
Brev af 22. maj 1963 fra arkitekt Poul Hansen til
Egmont Lind, NM.
38
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775).
39
Jf. ændret forslag af 8. april 1964 til kirkens hovedistandsættelse ved Poul Hansen og Ib Lydholm,Thisted.
40
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
41
Om branden, jf. avisudklip i NM, 30. sept. 1912.
Branden opstod antagelig, fordi alterlysene ikke var
slukket efter gudstjenesten. En redegørelse for brandens omfang fremgår desuden af et notat fra sognepræst K. L. J. Petersen 26. okt. 1912 i NM. Jf. også
Synsprot.
42
Protokollen er forgæves eftersøgt ved kirkens arkiv,
på Landsarkivet i Viborg og hos en efterkommer af kirkens tidligere ejere.
43
Indb. 1903 ved Chr. Axel Jensen. Præsteindb. fra
1769 nævner dog bordet som opmuret i tegl, jf. LAVib.
Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69
(C 4-775).
44
Alterbaldakinens funktioner er omtalt i den grundlæggende publicering af stolperne: Chr. Axel Jensen,
»Alterstolper fra jydske Landsbykirker. Bidrag til Kirkeudstyrets og Tømmerhaandværkets Historie i Middelalderen«, ÅrbOldkHist 1911, 206-32 (Jensen 1911).
Se endvidere Joseph Braun, Der christliche Altar, 2,
München 1924, 185-275; senest Justin E.A. Kroesen
& Regnerus Steensma, The Interior of the Medieval Village Church, Leuven,Paris,Walpole MA 2012, 51-56.
For en udførlig beskrivelse af baldakinens enkeltdele,
27
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herunder detailmål og teknisk-konstruktive særtræk, jf.
indb. ved Knud J. Krogh 2013.
45
Erkendelsen af at baldakinen kun har været båret
af de to bevarede stolper og ikke af fire som i et ciborium skyldes Mogens Vedsø, jf. indberetning ved
samme 2012.
46
Tolkningen af den øverste tværplanke som et retabelbrædt (‘superfrontale’) fremsattes allerede af Chr.
Axel Jensen, jf. Jensen 1911 (note 45), 231. Om tidlige,
tømrede alterprydelser, se Ebbe Nyborg, »Retabler
med to spir. Et bidrag til altertavlens tidlige udvikling«,
Poul Grinder-Hansen (red.), Arvesølvet. Studier fra Nationalmuseet tilegnede Fritze Lindahl 2003, Nationalmuseet 2003, 27-46; engelsk udgave af samme i Justin E.
A. Kroesen & Victor M. Schmidt (eds.), The Altar and
its Environment 1150-1400, Turnhout 2009, 183-202.
47
Chr. Axel Jensen nævner disse baldakinopbygninger og karakteriserer dem som ‘en Art simplificerede
Ciborier’, men knytter ikke de vestjydske alterstolper
sammen med dem, da han opfattede sidstnævnte som
levn af en firesøjlet, fritstående opbygning, jf. Jensen
1911 (note 45) 228. Alt taler dog for, at de tre andre
par alterstolper, som Jensen publicerede sammen med

Fig. 56. *(†)Alterbord med tilhørende ramme, 1913,
nu i privateje (s. 1696). Foto Hugo Johannsen 2012.
– *(†)Altartisch mit zugehörigem Rahmen, 1913, jetzt in
Privatbesitz.
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Trans-tømmeret, også har været baldakiner af en tilsvarende karakter. Jensen selv antydede denne mulighed,
da han mange år senere ved beskrivelsen af alterstolperne fra Flade Kirke vendte tilbage til temaet, jf. DK
Tisted 986.
48
Uldall anså stolperne for at stamme fra en ældre altertavle, mens Vilh. Petersen i sit brev af 29. sept. 1895
til Nationalmuseets direktør, Henry Petersen, tegnede
en skitse af stolpernes profilering og sammenlignede
dem med Velling-stolperne, publiceret i ÅrbOldkHist
1894. Han nævnte desuden, at skolelæreren mente, at
de stammede fra »en Bænk eller et Stade med Udskæringer paa som Provsten engang havde beordret fjernet
fra en Plads i Trans Kirke. Tiendeeierne havde derfor
taget den hjem paa sit Loft. Det er vel egentlig ikke
den rette Plads for den slags Ting«. Stolperne var dog
i kirken, da Vilh. Petersen besøgte den, og beretningen
må formentlig referere til en †stol.Vilh. Petersens brev
gav anledning til, at Henry Petersen, der opfattede
stolperne som værende levn af en forsvunden trækirke,
bad J. Magnus-Petersen om at udfærdige en beskrivelse
(jf. fig. 35). Dennes indberetning er dateret 28. okt. s.å.
og efterfulgtes af en korrespondance mellem Nationalmuseet og de kirkelige myndigheder om erhvervelsen
af stolperne.
49
Hylleberg Eriksen 2012b.
50
Foruden de mange eksempler, som opregnes af
Chr. Axel Jensen, jf. Jensen 1911 (note 45) 218-19,
kan næves sydportalen til Helligåndshospitalet i Lübeck og gavlen på forhallen, det såkaldte ‘Paradis’ til
domkirkens smst., begge dateret til 1200-tallets anden
halvdel jf. Die Bau- und Kunstdenkmäler der Freien und
Hansestadt Lübeck, II,1906, 462 og III,1920, 44 f. Endvidere portaler på en række gotlandske kirker, dateret
til 1200-tallets anden halvdel såsom Ekeby og Roma
samt Andre, jf. SvK Gotland I, 1914-31, fig. 514, 655
samt IV, 1947-64, fig. 859.
51
Jf. avisudklip af 3. febr. 1992 i NM og korrespondance mellem Jens Kristian Lings, Fjaltring og Erik
Skov smst.
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Christie, Ikonografi II, 92.
Dog er i præsteindb. nævnt Håbet, jf. LAVib. Ribe
bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C
4-775).
54
Beslægtede gengivelser af de to dydefigurer ses på
kobberstik af Crispijn de Passe den Ældre (1590 - o.
1637). Begge i teksten nævnte eksempler viser dog en
gengivelse af Troen med kalk i højre og kors i venstre
hånd. I altertavlen i Hjerting Kirke (1619, DK SJyll
785) er forlægget til Kærligheden genanvendt til Troens
personifikation, her dog med korset i højre hånd og
en bog i venstre.
55
Jf. Synsprot. med sognepræst K. L. J. Petersens beskrivelse.
56
I brev af 13. marts 1992 til Erik Skov, NM, anførte
stagernes daværende ejer dog, at disse kasseredes ved
kirkens overgang til selveje 1917 (læs: 1914) og derefter foræredes til ejerens morfar.
57
LAVib. Pastoratsark. Liber Daticus 1838-65 (C 49625).
58
Hylleberg Eriksen 2012c.
59
Erik Skov, »Almuebænk og herremandsstol? Bidrag
til kirkestolens historie i Danmark«, Robert Egevang
(red.), Strejflys over Danmarks bygningskultur. Festskrift til
Harald Langberg, Kbh. 1979, 235-49, spec. 249 (note
26).
60
Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt, Ringkøbing 1992, 93.
61
Om klokkestøberen, jf. Nyrop, Kirkeklokker, 243, dog
med en afvigende læsning, der korrigeredes af F. Uldall
i hans eget eksemplar i NM.
62
Ved undersøgelsen af skeletmaterialet medvirkede
antropologen Jørgen Balslev Jørgensen.
63
Krogh 1965 (note 11), 13-15; Mårtensson 1980 (note
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die kirche von trans
Die Kirche lag vermutlich ursprünglich mitten
in der Gemeinde, doch thront sie jetzt hoch über
der Nordsee, die sich durch jahrhundertlangen
Küstenabbruch weit an die Kirche herangearbeitet hat (vgl. Abb. 2, 4). Die Grenzen des Friedhofs, die von steingesetzten Erddeichen markiert
werden und ständig umgesetzt werden mussten,
sind wohlbewahrt. Die Eingänge in Ost und West
wurden im 19. Jahrhundert erneuert, und unmit-

telbar östlich des Friedhofs liegt die alte Schule
(vgl. Abb. 4) als die einzige Nachbarin der Kirche.
	Den Kern der Kirche bildet eine aus Chor
und Schiff bestehende romanische Granitquaderkirche, wozu sich im Spätmittelalter ein Turm
gesellte. Bei der archäologischen Untersuchung
der Kirchenböden 1963-65 (vgl. Abb. 9-12, 23)
wurden Überbleibsel einer †Holzkirche mit freistehendem †Glockenhaus sowie zugehörigem
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†Friedhof nachgewiesen. Diese Untersuchung
ergab weitere wichtige Informationen zur Aufführung der Steinkirche, zu den Böden, der ursprünglichen Einrichtung und Begräbnissen (S.
1680, 1692, 1696, 1714 und 1718).
	Die mit Quadern verkleideten Fassaden, die
oft umgesetzt wurden, erheben sich über einen
Schrägkantensockel (s. 1246, vgl. 10), während die
weißverputzten Rückmauern aus flachen Kalkund Feuerstein sowie einzelnen Quadern bestehen (vgl. Abb. 20-22 und 54). Die archäologische
Untersuchung zeigte, dass die Mauern auf zwei
Meter breiten, mehrmals gelegten Fundamenten
errichtet wurden. Der Bau vollzog sich also in
mehreren Etappen, und der Chor stand eine Zeit
lang mit selbständigem Dachgiebel allein (vgl.
Abb. 14). Die Südseite des Schiffes wurde erst
nach Entfernung einer provisorischen, gezimmerten Schirmwand errichtet. Die verblendeten Türen sind, wie gewöhnlich, rechteckig nach außen.
Doch die innere Niche, die im Norden intakt ist,
hat einen rundbogigen Stich (vgl. Abb. 21). Vier
ursprüngliche Fenster, das östliche des Chores
und drei des Schiffes sind jetzt zugemauert. Dagegen wurde der schmale Chorbogen (c. 1,8 m),
dessen Breite 1963-65 nachgewiesen wurde, vermutlich noch im Mittelalter unter Beibehaltung
des Granitkämpfergesimses erweitert (vgl. Abb.
22). Unter der ältesten Bodenschicht des Chores
fand man Überbleibsel einer †Schmiedewerkstatt
(vgl. Abb. 9) für die Herstellung und Wartung von
Geräten wie Hammer und Meißel, mit denen die
Steinhauer die Granitquader herausarbeiteten.
	Der Turm aus Feldsteinen, Backsteinen sowie
Quadern von dem abgerissenen Westgiebel am
unteren Teil von Süd- und Westseite (vgl. Abb.
19) wurde vermutlich Ende des 15. Jahrhunderts
hinzugefügt (vgl. Fjaltring S. 1640). Der Turmraum, der um 1800 zur Vorhalle mit Eingangstür
im Süden eingerichtet wurde, war ursprünglich
von einem (†)Gewölbe bedeckt, das im 18. Jahrhundert teilweise von einer Balkendecke abgelöst
wurde (vgl. Fjaltring S. 1644). Es gibt zwei Zwischenstockwerke und ein Glockenstockwerk mit
flächbogigen Schallöchern. Das westliche Schalloch wurde als Abschirmung gegen den Wind zugemauert. Die nord-südgewandten Verblendungs-
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giebel waren ursprünglich vermutlich mit pinakelverzierten Kämmen versehen (vgl. die †Südkapelle in Holstebro von um 1468 und der Turm in
Lomborg, S. 194, 432), die aber bei Reparaturen in
nachmittelalterlicher Zeit verschwanden.
	Die bewahrten Rechnungsbücher geben so wie
bei anderen Kirchen der Umgebung detailliert
Auskunft über Reparationen und Handwerksarbeiten in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts,
u.a. am Aufgang zur Kanzel, für deren Durchbruch im südlichen Teil der Triumphmauer der
Maurermeister 1605 bezahlt wurde. Am Ende des
18. Jahrhunderts war die Kirche allerdings durch
einen zunehmenden Verfall geprägt, und bei einer
Besichtigung 1791 wird der teilweise Abbruch
des Turmraumgewölbes erwähnt. Im Laufe des
19. Jahrhunderts verbesserten sich die Verhältnisse allmählich, und 1963-65 wurde eine äußerst
umfassende Restaurierung und Instandsetzung
durchgeführt, welche den jetzigen Zustand der
Kirche prägt. Bei archäologischen Untersuchungen wurden große Teile des ursprünglichen †Feldsteinbodens gefunden, der im Chor unter dem
Hochaltar sowie am Westende des Schiffes erhoben war, vermutlich um die Taufe hervorzuheben.
Eine 1911 verblendete †Tür in der Nordseite des Schiffes ermöglichte ursprünglich den
Zugang zu einer Empore und kann am Anfang
des 18. Jahrhunderts eingesetzt wurden sein. Die
flachbogigen Fenster, welche in den Seitenmauern von Chor und Schiff eingesetzt sind, wurden mehrmals geändert und können schon im
17. Jahrhundert durchbrochen worden sein. Die
mittelalterlichen Dachwerke aus Eichenholz von
Chor und Schiff wurden durch dendrochronologische Analyse auf die Zeiträume 1410-20 und
1415-25 datiert. Alle Dächer sind bleiverkleidet,
was sicherlich auch der Fall zum Zeitpunkt des
Baus war. 1963-65 wurden 11 †Bleischmelzgruben
nachgewiesen, von denen eine gleichzeitig mit
dem Bau der Kirche existierte.
Inventar. Die gegenwärtige Einrichtung der Kirche ist hochgradig von zwei Ereignissen in neuerer Zeit geprägt: ein zerstörerischer Brand im
Chor 1912, der die Erneuerung des Altarbereichs
(Altartisch, Altarbild und Altarschranke) und der
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silbernen Altargeräte notwendig machte, und eine Hauptrestaurierung im Zuge einer archäologischen Ausgrabung 1963-65.
	Die archäologischen Untersuchungen (1963-65)
ergaben außer verschiedenen einzelnen Funden
auch Spuren von der mittelalterlichen Einrichtung
der Kirche. Doch schon 1902 hatte das Nationalmuseum zwei Pfähle mit zugehörigen Planken erworben, die von einem *(†)Altarbaldachin (vgl.Abb.
27-35) stammen, der sich als ein von Pfeilern getragenes Gebäude über den Hochaltartisch erhob,
so wie das im älteren Mittelalter verbreitet war.
Bei der Ausgrabung wurden Spuren des südlichen
Seitenaltars nachgewiesen. Aus der ältesten Zeit
der Kirche stammt außerdem die romanische Taufe
des für die Umgebung typischen Kelchblatt-Typs
(vgl. Abb. 43-44). Weiterhin zeigten sich bei der
Ausgrabung Spuren von gemauerten Wandbänken,
sowohl im Chor als auch im Schiff. Dazu kommt
eine *Trägerplanke vom (†)Stuhlwerk der Südseite,
welches dendrochronologisch auf nach 1360 datiert wurde (vgl. Abb. 50). Aus dem Spätmittelalter
stammen die *Altarleuchter (Nr. 1) der Kirche von
um 1500-1550, während die Glocke, von Rasmus
Lausen die Jahreszahl 1565 trägt (vgl. Abb. 42, 51).
Wie in jetzt verschwundenen Inschriften angeführt, wurde die Kanzel wie auch ein älteres †Altarbild 1655 durch Stiftung des Kirchenvorstehers,
Henrik Krabbe zu Damsgård, Gemeindepfarrer,
Claus Olufsen Borch, und die Gemeindemitglieder (vgl. Abb. 38, 47-48) erneuert. Dies geschah
nur 50 Jahre nach der Neuanschaffung der vorigen
Kanzel, was darauf hindeuten kann, dass diese und
evtl. auch das frühere Altarbild zerstört oder beschädigt worden waren. Dagegen hinterließen die
folgenden Jahrhunderte bis um 1900 keine wesentlichen Spuren in der Einrichtung der Kirche.

	Nach dem Brand des Chores 1912 wurde der
*(†)Altar mit einem neuen Gemälde von Niels
Bjerre (vgl. Abb. 36-37, 56) erneuert. Gleichzeitig
wurden die silbernen Altargeräte und das übrige
Altarzubehör (Altarkelch, Patene, Altarleuchter, Al
tarkanne) ersetzt oder renoviert. Im Zuge der
Hauptrestaurierung 1963-65 wurde das Inventar
nach Vorschlägen von Poul Hansen und Ib Lydholm radikal erneuert, so dass z.B. das Stuhlwerk
‘einfach und derb’ in den ‘starken’ Raum eingeht,
gelegen in einer westjütländischen Landschaft mit
großen, einfachen Linien. Damit in Harmonie
wurde ein neuer Altarbereich (vgl. Abb. 25) hergestellt.
Grabmale. In der Kirche sind keine älteren Grabmale, weder Epitaphe noch Grabsteine, bewahrt.
Bei der archäologischen Ausgrabung von 196365 (vgl. S. 1718 und Abb. 11) wurden unter dem
jetzigen Kirchengebäude ca. 35 frühmittelalterliche
Gräber nachgewiesen. Die Gräber, die sowohl
Bohlenkisten als auch ausgehöhlte Holzstämme
umfassten, waren unter der ältesten Bodenschicht
der Steinkirche angelegt und erstreckten sich in
einzelnen Fällen bis unter deren Fundamente. Sie
gehörten also zu einem †Friedhof, der nördlich
von der †Holzkirche lag. In sieben der Gräber
fanden sich Haselstöcke, vielleicht symbolische
Andeutungen der Wiedergeburt im Himmel,
wie sie aus vorchristlicher Zeit und auch später
aus Lund und Svendborg, z.B. †Gråbrødrekirke,
bekannt sind. An einem der Skelette fand sich ein
Brakteat, um 1030, am rechten Handgelenk des
Toten befestigt (vgl. S. 1678).
Eine Reihe jüngerer Friedhofsmonumente umfassen u.a. Grabmale für die Familie Stokholm
und Kastberg aus Herpinggård.
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HJERM HERRED o. 1800. Herredet talte dengang 15 sognekirker, Måbjerg, Mejrup, Borbjerg, Handbjerg, Hjerm,
Gimsing,Vejrum, Ølby, Fovsing, Asp, Navr, Sir, Gørding,Vemb og Bur. I 1899 rejstes siden Hogager Kirke, tidligere anneks
til Borbjerg. Hertil kom nye kirker i Hjerm (Hjerm Østre Kirke), opført 1904 og anneks til Hjerm (Vestre) Kirke og i
Ellebæk, opført 1979-80 og tidligere anneks til Måbjerg. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Skivehus, Bøvling
og Lundenæs amter 1800. 1:250.000. – Die Harde von Hjerm um 1800. Die Harde zählte damals zu 15 Pfarrkirchen: Måbjerg,
Mejrup, Borbjerg, Handbjerg, Hjerm, Gimsing, Vejrum, Ølby, Fovsing, Asp, Navr, Sir, Gørding, Vemb und Bur. 1899 wurde Hogager
Kirche errichtet, früher ein Pfarrbezirk von Borbjerg. Dazu kamen neue Kirchen in Hjerm 1904 (Hjerm Østre Kirche, Annex zu Hjerm
(Hjerm Vestre Kirche)) und in Ellebæk 1979-80, früher ein Pfarrbezirk von Måbjerg.
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Hjerm Herred, af granit. 1:10. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2013. Fig. 1-11. Korbuekragbånd og -sokler. 1. Måbjerg. 2. Mejrup. 3. Hjerm. 4.Vejrum. 5. Ølby. 6.-7. Fovsing. 8. Asp.
9. Navr. 10. Gørding. 11. Bur. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von Hjerm. Kämpfer des Triumphbogens.
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Hjerm Herred, af granit. 1:10. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2013. Fig. 12-25. Bygningssokler. 12.-14. Måbjerg. 15. Mejrup. 16. Borbjerg. 17. Handbjerg. 18.-25. Hjerm. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von Hjerm. Sockel.
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Hjerm Herred, af granit, 1:10. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2013. Fig. 26-36: Bygningssokler. 26.-28. Gimsing. 29.-30.Vejrum. 31.-32. Ølby. 33. Fovsing. 34. Asp. 35. Navr. 36.
Gørding. 37-38. Bur. – Romanische Gebäudeprofile aus Granit in der Harde von Hjerm. Sockel.
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Hugo Johannsen 2011. – Äußeres aus Südosten.

måbjerg kirke
hjerm herred
En samlet omtale af Hjerm Herreds kirker fremgår
tidligst af en bekendtgørelse fra Ribebispen 1274. Heri
bekræftes, at fru Lucie som sjælegave havde bortskødet
sin gård i Vinderup (Ginding Hrd.) til gengæld for, at
der blev ydet vin og oblater til kirkerne både i Hjerm
og Ginding herreder; af disse fremhævedes Stubber
Nonnekloster særligt. Som en del af modydelsen skulle
der desuden holdes årtider for hende selv og ugemesser for afdøde troende.1 Selve kirken (»mobiergh«)
er tidligst nævnt o. 1350 i Ribe Oldemoder med en
taksering på 4 skilling sølv, svarende til gennemsnittet

blandt herredets kirker.2 1496 omtaler et sognevidne,
at to kirkeagre havde ligget til kirkegården i 50 år.3
1720 blev kirken på auktion og uden kaldsret solgt
til sognepræst Jens Henriksen Jermiin i Hjerm og
Gimsing, der tillige var ejer af Avsumgård i Vejrum
Sogn.4 Herefter havde kirken ejerfællesskab med denne hovedgård og indgik dermed i det i 1777 af provst
Thomas Just Jermiin oprettede stamhus Avsumgård,
som kirken hørte under, indtil den i 1912 overgik til
selveje.5 Om tilhørsforholdet til Jermiinfamilien, jf. altertavle, alterkalk og alterskranke.
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Sognet stod siden middelalderen i et anneksforhold til
kirken i Holstebro (s. 162, jf. også s. 1840 (Borbjerg)),
idet Holstebro i hvert fald efter reformationen havde
status som hovedsogn.6 Bortset fra et kortvarigt intermezzo i årene 1807-18,7 da Måbjerg var annekteret til
Mejrup, udgjorde de to sogne ét pastorat frem til 1974,
da Måbjerg blev selvstændigt.8 I tidsrummet 19802010 var Ellebæk Kirke anneks til Måbjerg (s. 1935).
Arkæologiske fund. Tæt op ad kirken blev ved en arkæologisk undersøgelse 1987 fundet ganske få anlægsspor samt enkelte genstande.9
Sagn. På trods af den specifikke betydning af stednavnets første led som refererende til en slette eller eng
(‘mó’)10 er kirken i den folkelige sagndannelse ligesom
Møborg og Mejrup (s. 932, 1774) blevet associeret

med en særlig overlevering, ifølge hvilken disse skulle
være bygget af tre møer eller jomfruer. Kvinderne, der
også var søstre, var tilsvarende ifølge traditionen begravet på de respektive kirkegårde, enten i en fællesgrav
eller hver for sig.11 Ud for kirkens syddør fandtes 1879
en mindre gravhøj, hvorpå var en mængde kampesten.
Blandt disse var en kvader, hvori var udhugget fire
skålformede fordybninger.12 Relieffet af den liggende
figur på kirkens nordmur (s. 1733) har givet anledning
til flere sagn. Bl.a. hævdedes den at forestille en trold,
der skulle forhindre problemer med kirkens fundering,
ligesom den identificeredes med ‘kong Lauring’.13
Endelig tolkedes den som gengivelse af et lille barn,
afbildet af kirkens bygmester som en humoristisk hentydning til det ovennævnte jomfrusagn.

Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra nord. Foto Lis Helles Olesen og Esben Schlosser Mauritsen 2013. – Luftfotografie der Kirche aus Norden.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Luftfotografie der Kirche aus Süd
osten.

Kirken ligger på en lav højning vest for hovedvejen til Struer, godt tre km nord for Holstebros
centrum. Kun kirkens allernærmeste omgivelser er

holdt fri af de industri- og boligkvarterer, der siden
1970’erne har været en del af købstadens ekspansion; således er der nu kun åbent land mod nord.

Fig. 4. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1799 af C. M. Winther, kopieret 1867
af E. Jacobsen. Tegnet af Merete Rude 2012. – Katasterkarte.
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Fig. 5. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Holger Sørensen 1935 (jf. fig. 10a-e), tegnet
af Anders C. Christensen 2013. – Querschnitt durch das
Schiff aus Osten.

Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
formentlig bevaret de gamle grænser mod nord,
øst og vest, men er 1992-93 udvidet mod syd,
hvorved arealet fordobledes. Som adskillelse mellem den nye og gamle sektion er bibeholdt det
oprindelige, stensatte syddige, der ved denne lejlighed omsattes. Indhegningen består i nord af
brede, ensidige jorddiger med stensatte fronter. På
digernes inderside er plantet træsorter i den ældste del, mens de nye diger, der står med stensatte

bagsider, dækkes af vedbend. Mod vest er inden
for diget et læhegn, der suppleres af en bøgehæk.
Ældst af kirkegårdens fire indgange er de to
køreporte i den nordlige del, hhv. mod øst og
vest. De murede og hvidkalkede piller står på en
høj sokkel og er afdækket med sadeltage af tegl
over let udkragende gesims. De er muligvis opsat i 1810, hvor ‘de manglende stetter meldtes at
være under istandsættelse’.14 Den nordlige pille i
øst flyttedes 1905 to alen mod nord, så en dobbelt tremmelåge kunne anbringes.15 Åbningerne
lukkes nu af dobbeltlåger af galvaniseret jern.
Fodgængerlågerne mod syd og vest i den sydlige
sektion er opsat i takt med kirkegårdsudvidelsen
og består af galvaniserede jernstolper med tilhørende tremmelåger.
†Hegn. Et ‘ganske ødelagt’ dige er nævnt 1704,16
og ved midten af århundredet var kirkegården
hegnet med et »Dige af Kampesteen«.17 †Indgange.
Indgangene eller stetterne i nord er tidligst omtalt
1698 og 1703, hvor de blev repareret med anvendelse af ‘firkantet egetræ’, og hvor der anvendtes
20 skålpund jern til †drejekors.16 1708 omtaltes
portene som ‘meget slette’, og først 1718 blev de
renoveret.16 1774 ønskedes drejekorsene dog udskiftet med låger, idet de ikke kunne holde ‘svin
og andre kreaturer’ ude af kirkegården; ønsket
blev dog først efterkommet o. 1791.18 Dobbeltlågerne var 1862 udført af jern og træ.15
Bygninger på og ved kirkegården. I kirkegårdens
nordvesthjørne opførtes 1951 et kapel af røde tegl-

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2013. – Plan.
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Fig. 7. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm
1967, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2013. – Schnitt gegen Süden.

sten med toiletfaciliteter af murermester Kjeldal.18
En graverbygning ligeledes i røde tegl, der siden er
udbygget mod nord, opførtes 1993 vest for kirkegården i forbindelse med anlæggelsen af en ny parkeringsplads. Vest for kirkegården blev 2003 bygget en ny præstebolig i røde teglsten med tilhørende
mindre kontorbygning og værkstedsbygning, og året
efter anlagdes endnu en parkeringsplads nord for
kirken, mens en mindre plads øst for kirken blev
renoveret (Søren Andersen Arkitekter, Holstebro).
Op til det østre dige lå sognets †fattighus, hvori en
enkemand og en enke havde bopæl 1875.19
Bygning
Den romanske granitkvaderbygning består af kor og
skib, der muligvis har erstattet en ældre †trækirke, hvilket antydes af sammenbygningen mellem de to afsnit.
Endnu i ældre middelalder er tilføjet en ca. 5 m lang
kvadersat vestforlængelse. Før tårnets opførelse o. 1500
er den vestre taggavl ombygget, og i samme periode er
korhvælvet og våbenhuset på skibets nordside opført.
Kirken er orienteret omtrent solret.

Kirkens oprindelige længde kendes ikke med
sikkerhed, idet hjørnekvadrene mod vest er forsvundet som følge af skibets udvidelse. Antages
hjørnekvadrene at have været ca. 0,5 m lange (jf.
fig. 8), ville skibets oprindelige længde i det ydre

have været dobbelt så lang som det kvadratiske
kor (inkl. triumfmur), hvilket har givet anlægget
en samlet længde på ca. 20 m – en forholdsvis
beskeden størrelse.
Bygningen er opført af veltilhuggede granitkvadre, der rejser sig over en profileret sokkel.
Denne, der mod sædvane ikke suppleres af en
skråkant,20 afveksler i udførelse, idet korets består
af en forenklet attisk profil, mens soklen under
skibet har en mere udarbejdet attisk profilering
(fig. 13, 46, s. 1727 fig. 12-13).21 Skiftet i sokkeludformningen er betinget af et byggestop, der ligger
mellem de to bygningsafsnit med koret som det
ældste; således støder skibets sokkel op til korets
på sydsiden, mens en enkelt af korets sokkelsten
på nordsiden er ført videre på skibets østgavl. Det
homogene murværk med lige gennemløbende
skifter har kun overfalsninger omkring de oprindelige vinduer og rejser sig 12 skifter over soklen
på begge bygningsafsnit, der dermed er jævnhøje.
På korets nordside, i tredje skifte over soklen, ses
en billedkvader (fig. 11-12) i højrelief forestillende en liggende, formentlig kronet person iklædt
kjortel, jf. s. 1730. Figuren måler 100×32 cm.22
Mens skibets bagmure er af rå kamp, ses triumfmurens vestside at indeholde adskillige råt tildannede kvadre, hvis tilstedeværelse understreger
byggestoppet mellem kor og skib, idet triumfmu-
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Fig. 9.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. – Äußeres aus Nordosten.

rens vestside oprindelig således var facade; som en
konsekvens heraf må det overvejes, om koret var
tilsluttet en ældre †trækirke(?) jf. forholdene i Møborg (s. 935) og Vorgod (Bølling Hrd.).23
Døre og vinduer. Kirkens oprindelige døre er
i lighed med flertallet af egnens romanske døre
opbygget af hjørnehugne kvadre, dækket af en
retkantet monolitoverligger, som det er tilfældet
i f.eks. Fabjerg (s. 1093), Mejrup (s. 1779), Handbjerg og Navr. Norddøren, der endnu er i brug,
står med hvidtede vanger og er formentlig udvidet.
Syddøren (fig. 16), hvorigennem der nu er adgang
til kirkens fyrkælder, bryder profilsoklen og var
tidligere blændet. Således var åbningen 1879 lukket med kvadre, der i det nedre var suppleret med
en rundbuet monolitoverligger samt et vievandskar.
Sidstnævnte er siden indmuret i våbenhusets vest-

Fig. 8. Plan og facade. 1:300. Målt og tegnet af Emanuel Fleischer 1890. – Plan und Fassade.

mur (jf. s. 1756 og fig. 21).12 Vinduesoverliggeren
og vievandskarret er muligvis identiske med de
‘huggede sten’ fra kirkegårdsdiget, der 1703 blev
‘eftermuret’ under den søndre dør.16 I det indre
stod åbningen blændet indtil varmeanlæggets installering 1926 (jf. fig. 8 og s. 1746).
På kirken ses endnu fire oprindelige, rundbuede
og smigede vinduer, der sidder på korets øst- og
nordside samt to på skibets nordside. Overliggeren
på korets østvindue, der er blændet i murflugten,
er tilsyneladende sammensat af to sten, men er delvist dækket af cementmørtel. Korets nordvindue
med monolitoverligger, der er blændet i lysningen
med sten i normalformat, hviler på en sammensat sålbænksten og måler udvendigt 152×70 cm,
mod det indres 194×75 cm. Skibets vinduer, hvis
overliggere og sålbænksten alle er sammensatte,
stod en tid blændede, og blev ved genåbningen
muligvis udvidet lidt mod kirkerummet (jf. fig.
15). De måler i det ydre 155 cm i højden, mens
det østlige vindue er 70 cm bredt, det vestre 68 cm.
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Fig. 10a-b. Nordfacade og længdesnit. 1:300. Målt og tegnet af Holger Sørensen 1935. Danmarks Kunstbibliotek.
– Nordfassade und Plan.

I det indre, hvor skibet står med fladt loft, mens
koret har senere indføjet hvælv (jf. ndf.), er de
hvidtede bagmure af rå kamp. Murene dækkes
af et tykt pudslag, hvoraf der kan iagttages re-

ster på loftet over koret. I triumfmurens sydlige
del ses dog enkelte, råt tildannede kvadre jf. taggavlen herover (jf. ndf.). Korbuen af veltilhugne
kvadre hviler på en sokkel med svagt hulet skrå-
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Fig. 10c-e. Øst- og vestfacader samt plan. 1:300. Målt og tegnet af Holger Sørensen 1935. Danmarks Kunstbibliotek. – Fassaden und Plan.

kant, hvorover kragbåndene i vederlagshøjde er
profilerede, om end kun mod åbningen (fig. 39, s.
1726 fig. 1). Udformningen varierer, idet det øvre, retkantede led over en vulst suppleres med en

rille, dog kun i syd. Det bemærkes, at kragstenen
i nordre vange er forskudt opefter, hvorfor buen
muligvis er omsat. Koret er i forhold til skibet
hævet med et granittrin.
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Fig. 11. Billedkvader på korets nordside (s. 1733). Tegnet af J. B. Løffler 1879. – Bildquader an der Nordseite des
Chores.

Taggavle. Korets østre gavltrekant er omsat i nyere tid. Murværket er udvendig af granitkvadre,
indvendig af tegl i krydsforbandt; omtrent midt
på er gavlens inderside trukket en halv sten tilbage.24 Triumfgavlen er af groft tilhuggede kvadre,
adskillige med dybe kløvehuller. Forarbejdningen står i kontrast til frontmurenes fint tildannede sten, men har dog muliggjort en oplægning
i nogenlunde vandrette skifter. De brede fuger er
spækket med hånd- og hovedstore marksten i en
lys, gråhvid kalkmørtel med indslag af småsten og
kalkstumper, idet indholdet svarer til murkernernes. Mod korets loft er brugt store, utildannede
marksten. Ved skibets tilføjelse er trekanten forhøjet med rå kamp i en grå kalkmørtel med stort
indhold af småsten, og sandsynligvis er på samme
tid brudt en irregulær forbindelse mellem kor og
skib (115×70 cm).
Vestforlængelse. Endnu i romansk tid blev tilføjet en ca. 5 m lang kvadersat forlængelse mod
vest. Udbygningen af veltilhugne kvadre lader
sig klarest erkende ved forlængelsens sokkel, der
modsat det oprindelige parti blot er udformet
med skråkant (s. 1727 fig. 14).25 Denne er på
flankemurene forholdsvis dyb og udført med en

lav hældning, idet den er tilpasset størrelsen på
skibets attiske profil; på vestmuren er skråkanten
smallere med en stejlere hældning. Uregelmæssigheder på murværket vest for våbenhuset afslører vanskeligheder ved sammenføjningen af de to
afsnit og understreger desuden, at nordsiden i tidens løb er knap så omsat som sydsiden (fig. 17).
Forlængelsen fik formentlig fra starten et smiget
og rundbuet vindue på sydsiden, der nu kun erkendes som konturer under bagmurens pudslag.
Åbningen blev senere ommuret med tegl i det
ydre, hvorved formen blev fladbuet med fals (jf.
fig. 8). Forlængelsens gavltrekant var mod loftet
af rå kamp, men erkendes nu kun i det allernederste som følge af en senmiddelalderlig ombygning af gavlen (jf. ndf.). Fronten var muligvis beklædt med kvadre jf. en genanvendt, skråt affaset
gavlkvader i tårnets nordre bagmur.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I senmiddelalderen blev kirkens vestgavl fornyet i
teglsten i munkestensformat.26 Den en meter
tykke gavltrekant er opført med en halvstensskal
af hovedsagelig hårdtbrændte, mørkerøde tegl
i munkeforbandt med skråt skårne fuger, mens
kernen består af mindre marksten og teglbrok-
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Fig. 12. Billedkvader på korets nordside (s. 1733). Foto Anders C. Christensen 2013. – Bildquader an der Nordseite
des Chores.

ker støbt i en grå kalkmørtel. En fladbuet og fem
skifter høj åbning med nu afhugget fals mod loftet blev indsat i den nedre del, mens en korsformet glug, hvorunder et savskifte, pryder toppen
af trekanten (fig. 18). Den fladbuede åbning, der
oprindelig blot var ca. en sten bred, er udvidet i
nyere tid og fungerer nu som adgang til tårnets
øvre del (fig. 19).

Fig. 13. Sokkel på skibets nordøsthjørne (s. 1733). Foto
Hugo Johannsen 2011. – Sockel in der Nordostecke des
Schiffes.

Tårn. Efter vestgavlens ombygning opførtes i
vest et tårn, hvis østre mur hviler på skibets ombyggede gavl. Den hvidkalkede og omtrent kvadratiske tilbygning, der hviler på et fremspringende fundament af rå kamp, dog uden en egentlig
sokkel, er hovedsagelig teglsat. Dog er kvadre genbrugt på hjørnerne og i et par irregulære skifter i
det nedre. Mod syd og vest er murværket stærkt
ombygget i nyere tid, hvor også en bindering til
klokkerebet monteredes på nordsiden; endvidere
ses på alle murene umiddelbart under gesimsen
tre blændede bomhuller fra et hængestillads.
Det hvælvede tårnrum med bagmure af munkesten åbner sig mod skibet via en spidsbuet arkade, hvis vederlag markeres af retkantede kragbånd med affaset underside. Krydshvælvet, der
med forlæg i væggene er opført samtidig med
tårnet, har halvstens brede ribber, der i sviklerne
flankeres af spygatter. I den nordre kappe er to
cirkulære klokkerebshuller, det nordre mindst og
formentlig ældst, det andet foret med træ. Den
oprindelige, nu sløjfede adgang til tårnets øvre
stokværk sidder i den østre kappe i form af en
rektangulær åbning, der er lukket med en lem.
Hvælvet er på oversiden forstærket med helstens
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Fig. 14-15. 14. Korets nordvindue (s. 1735). Foto Anders C. Christensen 2013. 15.Vindue i skibets nordside, øst (s.
1735). Foto Hugo Johannsen 2011. – 14. Nordfenster des Chores. 15. Nordfenster des Schiffes, Osten.

brede, lette overribber. Rummet belyses fra vest
gennem et fladbuet vindue, der i det ydre sidder
i et spidsbuet spejl, indvendigt smiget.
Adgangen til tårnet sker gennem den udvidede
åbning i skibets vestgavl, der nås via en lem vestligst i skibets loft. Mellemstokværkets bjælkelag
af fyr hviler på et helstens tilbagespring i bagmurene og er nu kun dækket af etageadskillelse i den
søndre del, der nås via en trætrappe. Rummet
krydses af en kraftig, diagonalt stillet ankerbjælke,
der forbinder tårnets sydvest- og nordøsthjørner.
Kun i øst og nord er bagmurene bevarede, idet
murene i syd og vest er ommuret i nyere tid, i syd
helt i små sten. Tårnets bagmur i øst består af tegl
i munkestensformat og er ved en lodfuge tydeligt adskilt fra skibets vestgavl (fig. 18). Bagmuren
i nord er derimod irregulært opmuret og indeholder flere genanvendte kvadre samt kompenserende, ufuldstændige skifter af kantstillede sten

foruden smalle, kun få cm høje skifter. †Vinduer
i tårnets søndre og vestre side er nævnt 1701.16
Klokkestokværket, der nås via en trappestige
langs østmuren, har mod alle verdenshjørner
dobbelte, spidsbuede glamhuller, der er falset til
begge sider. Åbningerne står med indbyrdes afstand på tre sten og er i lighed med glamhuller på
flere af egnens kirker delt af en i dette tilfælde to
sten bred midterpille (f.eks. Mejrup (s. 1783) og
Navr). I forbindelse med nyophængning af kirkens gamle klokke (jf. s. 1767) nedtoges pillen
i nordmurens østre glamhul. Stokværkets bjælkelag af fyr, der ligeledes hviler på en helstens
tilbagetrækning i bagmurene, blev fornyet i forbindelse med installeringen af klokke nr. 2 1987
(jf. s. 1767). Det indvendige murværk i tårnets
klokkestokværk er senest udbedret 2007.27
Våbenhus. En nøjagtig datering af det teglsatte
våbenhus på skibets nordside er vanskelig, men
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skal som tårnet formentlig henlægges til tiden o.
1500. Den hvidkalkede tilbygnings særlige kendetegn i det ydre, gavlens egnstypiske blændingsfelt, er her spidsbuet og indrammer den fladbuede dør (fig. 20, 47); lignende blændinger ses f.eks.
i Nørre Nissum (s. 644), Bøvling (s. 826), Dybe
(s. 1541) og Asp samt Ulfborg (Ulfborg Hrd.).
Buen er mod døren i det nedre ledsaget af tre
kopstillede sten i hver side over vederlaget, der
består af en affaset og en rundet sten. En kvadratisk glug er indsat øverst i feltet, og mellem
denne og døren anes en blændet, fladbuet åbning.
Tilbygningens hjørnelisener er på flankemurene
forbundet via en falsgesims. I det indre er rummet i hver side udstyret med seks nicher, der har
bund omtrent tre skifter over gulvhøjde, og som

Fig. 17. Lodfuge mellem skibet og vestforlængelsen (s.
1738). Foto Hugo Johannsen 2011. – Senkrechte Fuge
zwischen dem Schiff und der Westverlängerung.

Fig. 16. Skibets syddør (s. 1735). Foto Anders C. Christensen 2013. – Südtür des Schiffes.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

indbyrdes er adskilt af en halv sten (fig. 21). Den
nedre del springer en halv sten frem for den øvre
afslutning, der er indsnævret til omtrent helstens
bredde. Et romansk vievandskar (s. 1756) er nu
indmuret i vestmuren, hvor det skærer de sydligste nicher. Rummet belyses gennem østmuren af
et rundbuet og udvendigt falset vindue, hvis smig
skærer nicherne, og som formentlig er identisk
med det vindue, der nævnes indsat 1703 (jf. ndf).
Ligesom gavlblændingen er også nicherne typiske for egnens våbenhuse, idet paralleller ses i en
række af herredets kirker (Asp, Navr, Gimsing,
Vejrum), foruden i Råsted og Vinding (Ulfborg
Hrd.).28
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Fig. 18. Skibets vestre gavltrekant set fra vest (s. 1738). Foto Mogens Vedsø 2013. –
Das westliche Giebeldreieck des Chores aus Westen.

Hvælv. Korets ottedelte hvælv med retkantede halvstensribber er opført i samme tidsrum
som kirkens to tilbygninger. Kapperne hviler på
spidsbuede, helstens gjordbuer, der understøttes
af enkeltfalsede piller, idet ribberne udspringer
fra et affaset led i vederlagshøjde. Pillen i nordøst
understøttes af en kraftig kampesten, mens den
nordvestre pille er trukket en smule mod nord –
muligvis for at holde skjoldbuen fri af korbuen.
Hvælvet er forstærket med lette, helstens overribber.29

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. Kendskabet til kirkens vedligeholdelse kendes med lakuner siden 1683, hvorfra de ældste
bevarede regnskaber stammer. De tidligste poster omhandler hovedsagelig udbedringer af
tårnmurene samt reparationer af kirkens tagværker og tagbeklædning. 1690 udførte Hans
Nielsen således omfattende reparationer af ‘tømmerværk’ og blytage over skibet og tårnet, mens
Niels Hanssøn supplerede med ditto arbejder på
kor og skib 1695.16 Udbedringerne af kirkens
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tage syntes at være forarbejdet til en etapevis
istandsættelse, påbegyndt 1699 under ledelse
af Mickel Murmester.16 Ved denne udbedredes
tårnets syd- og vestmure, ankre indsattes, kirken
blev nykalket og et vindue indsat ‘ved prædikestolen’.30 Uheldet var dog ude allerede året efter
med et lynnedslag i tårnets sadeltag,31 hvorefter
nye murremme, hanebjælker og spær indsattes
1701.16 Tømmeret blev hentet ‘8 mil fra Salting
Skov’, og ved samme lejlighed oplagde blytækker
og murermester Christen Jensen, ‘bo(e)nde ved
Madum Kirke’ hhv. ½ skippund og 4 lispund
bly over tårn og kirke.32 Til arbejderne, der også
inkluderede reparationer af tårnets vinduer i
syd og vest, anvendtes desuden et læs mursand
hentet i Holstebro.16 1703 var turen kommet til
‘lavkirken’ samt yderligere reparationer på tårnets syd- og østside. I skibet blev sydsidens murkroner repareret med kamp i en mørtel af halvt
ler og halvt kalk, og loftsbjælkerne omlagt. På
korets østmur blev indkilet ‘kampfliser’ i det formodentlig udskredne murværk, og ved samme
lejlighed blev store dele af kirkens træ- og teglgulve omlagt, sidstnævnte med 400 mursten,16
bekostet af Christen Linde til Volstrup, der tre år
senere endvidere indkøbte træ til udbedringer
af tagværkerne.16 Et nyt vindue blev ‘tilslagen’
på våbenhuset, hvortil brugtes tre læs kampesten
og 350 mursten.16 Arbejdet udførtes af murermester Michel Pedersen, Holstebro og tømrer
Jens Nielsen, Måbjerg.
I de følgende år koncentreredes renoveringerne til tag og loft, der 1706 blev repareret i to
omgange af snedkerne Christen Vang og Christen Christensen. Allerede 1708 regnede det dog
gennem blytag og loft i kirkens sydside.16
I 1700-tallets sidste del synes kirken at have
overvundet de værste besværligheder, idet en
ikke nærmere beskrevet istandsættelse 1766 efterlod kirkens ydre i god stand; dog blev der de
følgende år klaget over gulvene, der trængte til
forbedringer.18 Mellem 176617 og 1862 ombyggedes tårnets tag, idet pyramidespiret blev opsat.15
En hovedreparation 1809 er heller ikke udspecificeret, men kirken benævntes 1810 som værende i ‘upåklagelig’ stand.33 Karakteristikken stemmer ikke overens med skudsmålet året efter, hvor
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muren i det sydvestlige hjørne havde ‘betydelige
revner’, der ‘truer med udfald’, ligesom revner
fandtes i kirkens østlige del; i det indre kunne
loftet ‘ej uden fare betrædes’.34 Endnu 1814 var
manglerne ikke udbedret.35
1857 opførtes en adskillelse mellem skib og
tårnrum, der nu blev forbundet via en dør (jf.
fig. 8, 40).36 Adskillelsen blev oprindelig tilsyneladende kun opført til vederlagshøjde, idet en ‘fuld
opmuring’ blev foretaget 1888. Muren blev atter
nedrevet 1971.15
En restaurering 1890 (arkitekt E. Fleischer, Aarhus) er ikke beskrevet i detaljer, men fuldført
dette år ‘på den søndre som på den nordre side’.
Formentlig blev kvadrene omsat og kirkens nuværende, granitindfattede vinduer indsat på sydsiden, mens nordsidens blev genåbnet.15
I de første årtier af 1900-tallet koncentreredes
vedligeholdelserne hovedsagelig om kirkens loft
og gulve; 1918 gennemførtes således en istandsæt-

Fig. 19. Detalje af åbning mellem tårn og skibets loft (s.
1739). Foto Mogens Vedsø 2013. – Detail der Öffnung
zwischen Turm und Schiffsdecke.
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telse, der omfattede malerarbejde og nyt træ- og
flisegulv i koret.37 Kirkens vedligeholdelsestilstand
blev i de følgende år vurderet som ‘rigtig god’.15
1967-71 gennemgik kirken en hovedrestaurering
(arkitekt Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted),
hvorved muren mellem skib og tårnrum blev
nedtaget, nye gulve og vinduer indsattes, kvadermurene blev fuget og en revne i tårnets nordfacade udbedret.15
Kirkens seneste istandsættelse (Søren Andersen
Arkitekter A/S) fandt sted 1996, og var betinget
af omfattende fugtskader. Kirkens mure blev i det
indre afrenset, istandsat og kalket, skibets teglgulve delvis udskiftet, samt inventaret istandsat (jf. s.
1747).
Gulve. Gulvet i skib og tårnrum er belagt med
røde og gule teglsten i sildebensmønster, og er
repareret og suppleret 1969-70, hvilket gentoges

1996. Korets gule teglgulv blev udlagt 1969, ligesom trægulvene under stolestaderne.38 I skibet
blev 1969 fremdraget dele af et †teglgulv af røde
munkesten. Gulvet er muligvis rest af en belægning omtalt 1703, fra hvilken 350 sten blev
optaget og brugt til reparation af tårnets mure,
hvorefter nye sten blev nedlagt.16 I tårnrummet
fandtes 1969 rester af (†)pikstensgulv i kalk.
Døre. Kirkens oprindelige døre er endnu i brug
(jf. ovf.), den sydlige nu blot som indgang til fyrkælderen under skibet. †Dør. En dør forbandt
1857-1971 tårnrummet og skibet.
Vinduer. Kirken belyses mod syd gennem de
1890(?) indsatte, rundbuede og granitindfattede
åbninger, der lukkes af rudeformet glas i støbejernsrammer. Mod nord belyses skibet gennem
de genåbnede romanske vinduer, der er afdækket
svarende til sydsidens. Tårnets glamhuller lukkes

Fig. 20. Våbenhuset set fra nord (s. 1740). Foto Anders C. Christensen 2013. – Die
Vorhalle aus Norden.
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Fig. 21. Våbenhusets indre set fra nordøst (s. 1740) og vievandskar (s. 1756). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Das Innere der Vorhalle aus Nordosten und das Weihwasserbecken.

i det indre af jalousier. †Vinduer. Vinduerne på
kirkens sydside blev 1861 fornyet i tegl og udvidet i højden (jf. fig. 8).34 1866 besluttedes det at
anbringe †tagvinduer i korets nordside og skibets
sydside.15
Tagværker. Koret har bevaret store dele af det
middelalderlige tagværk af egetømmer fra o.
1410-15 (jf. ndf.), mens skibets egetagværk, der
formentlig er omsat og i nogen grad udskiftet
med fyr og eg, sandsynligvis indeholder middelalderlige dele.Våbenhusets tagværker af fyrretømmer er nyere som pyramidespirets, hvor der
dog er enkelte, genanvendte egespær.
Korets tagværk består af otte spærfag med to
lag hanebånd, hvoraf størstedelen af det nedre
lag er af fyr, samt afskårne bindbjælker forsænket i den oprindelige murkrone. Spærene støttes af korte, let skrånende spærstivere. Hanebånd
og spær er samlet med fornaglede bladninger på
vestsiden. Nummereringen på de oprindelige
dele starter fra øst, mod nord i form af indhugne
streger, i syd som udstemmede, rektangulære fordybninger. Bindbjælkerne i øst og vest er udskiftet 1905.15

Skibets 19 spærfag er opbygget på samme vis,
men med sporadisk og ofte manglende nummerering på det gamle egetømmer. Loftet er oplagt
1906.15 Spirets opskalkede tagværk består af en
kongestolpe, der er tappet ned i en tværgående
bindbjælke, som er kæmmet over tårnets øvre
bjælkelag. Tre hanebånd er tappet ind i kongestolpen fra alle fire sider, og fra det midterste og
fra bjælkelaget udgår skråstivere, ligeledes tappet i
kongestolpen.Våbenhusets tagværk består af seks
nyere spærfag af fyr med et lag hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra korets tagværk er 2013 udtaget ni prøver, heraf otte boreprøver fra spær og stivere samt en afsavet bjælkeende fra en spærsko. Syv af prøverne kunne
dateres, idet tømmeret er fældet o. 1410-15.39
Tagbeklædning. Kirken er blytækt bortset fra våbenhuset. Beklædningen er oplagt ad to omgange, idet korets og skibets blytage fornyedes 1993
(Kurt Stoffregen, Struer), mens tårnets er fra
1995. Våbenhusets vingetegl er senest udskiftet
2003.36 †Tagbeklædning. Blytage er nævnt i de tidligst bevarede regnskaber fra 1683 (‘højkirken’)
og 1686 (‘lavkirken’ og tårnet), mens våbenhu-
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des en kakkelovn med et af Svendborg Jernstøberi leveret centralvarmeanlæg i den til formålet
nyudgravede kælder under skibet, hvortil der var
adgang gennem den genåbnede syddør. I forbindelse med kælderens anlæggelse etableredes i
sydvæggen en fremspringende luftskakt, der atter
nedtoges 1967-71. Anlægget blev fornyet 1953,
før det 1963 blev udskiftet med et i kapellet installeret oliefyr, der 1969 blev erstattet af et luftvarmeanlæg (Horwath & Skou,Viby).40
Vindfløj. Tårnspiret krones af en vindfløj, hvis
fane bærer årstallet 1779 (fig. 22). Stangen er omtrent på midten beriget med en kugle, der senest
1946 erstattede en krans (jf. fig. 8).15
Belægning. Kirken omgives på alle sider af en
pikstensbelægning, første gang anlagt 1889 og
benævnt ‘brolægning og rendesten’.15
†kalkmalerier

Fig. 22.Vindfløj (s. 1746). Foto Mogens Vedsø 2013. –
Wetterfahne.

sets tagsten er nævnt første gang 1699.16 Herefter
nævnes hyppige, mindre reparationer. Korets og
skibets forrige blytage blev oplagt 1926 og 1940
(Bøjle Bøjlesen, Stauning), mens der udførtes betydelige tækninger sidst i 1960’erne (Michaelsen,
Hvidbjerg).
Farveholdning. Kirken er indvendigt kalket, mens
skibets loft er holdt i en mørk, blå farvesætning,
efter forslag af Bodil Kaalund (jf. s. 1747). †Farveholdning. Skibets loft var 1862 malet i lys perlefarve.15 1870 ønskedes korbuen ‘omhyggeligt
renset fra kalken’ og fuget med portlandcement.15
Opvarmning. Kirken har siden 2002 haft fjernvarme. †Opvarmning. Et ‘varmeapparat’ i den søndre mur med tilhørende varmekammer med ovn,
skorsten og pibe er nævnt 1890.15 1926 udskifte-

Kalkmalerier fra senmiddelalder og renæssance
blev påvist både 1901 og 1969 i koret, skibet
og på våbenhusets vægge. Alt blev dog sidenhen
overkalket, ligesom en yngre dekorativ udsmykning fra slutningen af 1800-tallet.
1) Spor af senmiddelalderlige malerier blev 1969
påvist på triumfvæggen af Olaf Hellvik. Udsmykningen blev imidlertid ikke nærmere beskrevet. 2) Rester af en renæssanceudmaling blev
1901 af Eigil Rothe iagttaget på korets, skibets og
våbenhusets vægge. Dekorationen blev ikke nærmere beskrevet, men af de ‘usammenhængende’
fragmenter fremhævedes navnlig en ‘i farvekraften ret levende figurlig renæssancedekoration’ på
skibets vægge (jf. også Mejrup s. 1792). Malingen
sprang dog ‘totaliter’ af ved afdækningen. Heller
ikke de øvrige spor egnede sig efter konservatorens opfattelse til bevaring. 3) Nyere opmaling af
korets hvælv (jf. fig. 26) blev antagelig gennemført 1891 samtidig med en udsmykning af altervæggen15 og muligvis til dels udført på grundlag
af ældre, dvs. middelalderlige spor. Skjoldbuerne
var smykket med rankeslyng, mens ribberne hav
de sparremønster; omkring slutstenen var en
roset, mens ‘murstensfigurer’ dækkede støttepillerne. Dekorationen stod i okkergult, gråligt og
brunrødt.
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Fig. 23. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Den romanske døbefont, der er af en ganske
enkel form (dog med sekundært skaftled), udgør kirkens ældste inventargenstand sammen med klokken,
dateret o. 1300; denne er forsynet med et støbermærke,
svarende til den store klokke i Skt. Petri Kirke i Lund.
Fra tiden efter reformationen hidrører alterstagerne,
dateret o. 1550, mens alterbordspaneler, altertavle og
prædikestol først er anskaffet efter 1600, sidstnævnte
antagelig leveret af Lemvigsnedkeren Kristen Spend.
1700-tallets indretning er præget af en række gaver fra
skiftende ejere af Avsumgård. Således lod Jens Jermiin
(†1742), sognepræst i Hjerm Kirke, altertavlen opmale
i 1722 og skænkede siden, 1733, et nyt altersæt til kirken, da det forrige var ‘fortæret af ilden’ ved en af de
mange bybrande i Holstebro (jf. s. 162). Mesteren var
Lemvig- og senere Holstebroguldsmeden Villads Lauridsen Lund. Kirkens alterskranke skænkedes o. 1775 af
Thomas Jermiin og hustru, Karen Poulson.
I løbet af 1800- og 1900-tallet fik kirken flere nye
inventargenstande, en række skænket som gaver fra
medlemmer af menigheden. Til fornyelserne hører
det tidligere altermaleri, udført af Otto Bache 1861,
et dåbsfad (o. 1864) samt en alterbibel (1891, skænket
1903). I forbindelse med fredsslutningen efter Anden

Verdenskrig skænkedes en syvstage og et kirkeskib,
mens kirken 1971 modtog en oblatæske og en dåbskande, begge udført af Bent Exner. I forbindelse med
hovedrestaureringen 1971 anskaffedes et orgel, der dog
allerede 1978 udskiftedes med et nyt instrument; ved
samme lejlighed sløjfedes det ældre orgelpulpitur. 1988
ophængtes en ny klokke (nr. 2), udført af Petit & Fritsen, Eijsbouts. 1997 udførte Bodil Kaalund figurmalerier på prædikestol og stolestader. Ud over forskellige
messehagler har kirken senest 2007 modtaget en ny
disk.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens inventar er
farvemæssigt præget af to hovedrestaureringer, gennemført 1967-71 og 1996-2000. Ved førstnævnte
fremdroges en staffering fra 1700-tallet på altertavle,
alterskranke og prædikestol. Rummets farveholdning
er senest blevet farvesat i harmoni med nye figurmalerier af Bodil Kaalund på prædikestol og stolestader,
udført 1997.
Kirkens inventarfortegnelse og de tilhørende regnskaber er først bevaret fra 1683.16 Derfor kan anskaffelsestidspunktet for det ældre inventar ikke præcist fastslås, ligesom kilderne fortsat flyder sparsomt for de følgende godt 75 år. 1703 skænkede sognepræsten, Christian Solberg, dog et †alterklæde. 1766 karakteriseredes
den indvendige tilstand som mangelfuld, idet navnlig
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stolestaderne behøvede forbedring.18 En istandsættelse
kort før 1791 havde dog rettet op på status, om end
klokken omtaltes som brøstfældig.41 Kirken var genstand for en hovedreparation 1809, der vel også berørte
inventaret. Dog er intet nærmere specificeret herom.14
Enkelte dele, således prædikestolsopgangen og stolestaderne, stod perlefarvede o. 1862, men herudover synes
egetræsbemaling at have domineret på hovedinventarstykkerne i århundredets sidste del (jf. altertavle, alterskranke og prædikestol). 1890 omtales en restaurering
af kirken, der dog heller ikke er nærmere beskrevet.15
1909 og 1917-18 gennemførtes istandsættelser af altertavle og det øvrige historiske inventar. Restaureringen omfattede en nystaffering i renæssancefarver på
altertavle og prædikestol.

Alterbord (jf. fig. 24), hvis alder og materiale ikke
lader sig nærmere afgøre, måler ca. 188×104 cm,
98 cm højt og ca. 85 cm fra østvæggen. Bordet er
på de tre sider dækket af alterbordspaneler, o. 1600,
vel samtidige med altertavlen. Foroven er en
sammensat gesims med kronliste med æggestav
og leddelt frise; arkitrav med tandsnit, der bæres af piller med dukatmønstret skaft. Herimellem er rundbuede arkader, på forpanelet tre og
på hver af smalsiderne en enkelt samt et tomt
smalfag. Arkadernes bueslag, der bæres af kannelerede pilastre, har udsmykning med neglesnit og
diamantbosse i toppunktet. Stafferingen er senest
harmoniseret med farvesætningen af kirkens indre efter tilkomsten af Bodil Kaalunds malerier
1997, men er i øvrigt tilpasset altertavlens farveskala, dvs. med rødt, olivengrønt og gråhvidt
samt enkelte detaljer i forgyldning, mens de store
pilastre og bueslagene står i to nuancer af blåt
samt hvidt. Arkadefelterne er rødmarmorerede.
På bordets bagside er i nyere tid indfældet en
række skabe.
En istandsættelse af ‘alterets forbeklædning’ blev
1850 påtalt, fordi den var udført på en anden måde end bestemt af kirkesynet.42
†Alterklæder. 1683 er anført et lærredsalterklæde. 1703 forbedredes inventaret med et nyt alterklæde af stribet silke med blå silkefrynser, ‘Gud
til ære og alteret til prydelse’, foræret af kirkens
sognepræst, Christen Soelgaard.16 1766 omtaltes
klæderne dog som ‘ringe og ordinære’,17 og tilstanden var de følgende år yderligere forværret,
navnlig hvad angik alterdugen (og messeskjor-

ten), der var gennemtæret af rust(!) og på det
nærmeste ubrugelig på grund af ælde. 18 1791
synes status dog forbedret, hvad angik alterklæderne.38 O. 1862 var alterforhænget af rødt klæde
med guldkors.15 Betegnet som mølædt 1872, om
end et nyt af højrødt silkefløjl først beordredes
anskaffet 1881.15
Altertavle (fig. 24-26), o. 1600, med malerier fra
1700-tallet. Den nuværende staffering, suppleret
1996-2000, blev fastlagt 1967-71 i harmoni med
disse.
Den enkle tavle er arkitektonisk opbygget og
omfatter stor- og topstykke, sidstnævnte kronet
af en trekantgavl; postament og hovedgesims med
markerede fremspring. Det tredelte storstykke
indrammes af høje kompositte søjler med karakteristiske prydbælter, formet som fliget bladværk,
der udgår fra rosetter. Diamantlister indrammer
de enkelte felter. Hovedgesimsens fremspring er
smykket med kerubhoveder. Det noget undersætsige topstykke flankeres ligeledes af kompositte søjler; herover den profilindrammede trekantgavl (sekundær). Kugleprydelser kroner såvel
stor- som topstykkets yderste søjler. Langs sidefelter og topstykke er sekundært indsat kantlister
af fyrretræ, der skjuler mulige spor efter oprindelige top- og storvinger. På tavlens bagside er indridset forskellige navnetræk, dog ingen daterede.
Det arkitektoniske rammeværk fremtræder med en staffering, der så vidt muligt følger
1700-tallets bemaling. Farveskalaen omfatter lys
olivengrønt, okkergult, hvidgråt og rødt, herunder med marmormaling i røde nuancer i top- og
postamentfrise. En spinkel vinranke snor sig om
de yderste storsøjler. Altermalerierne, antagelig udført i 1700-tallet, om end af forskellige hænder
og næppe samtidige, viser figurmalerier, olie på
træ, hhv. 115×78 cm og 125×33 cm (lysmål), I
storfeltet ses Kristus på korset, antagelig 1700-tallets tredje fjerdedel. Den korsfæstede Frelser,
hvis underkrop er påfaldende underproportioneret i forhold til overkroppen, hænger i svagt
skrånende arme med hovedet ludende mod højre
skulder; lændeklædet har kort snip i venstre side;
venstre fod er lagt over højre. På korset er foroven
fæstnet skriftseddel med kursiverede versaler, forneden ses Abrahams kranium og knogler. Kors-

Måbjerg kirke

Fig. 24. Alterparti med alterbordspaneler, o. 1600 (s. 1748), altertavle, o. 1600, med figurmalerier fra
1700-tallet (s. 1748) og alterskranke, o. 1775, med våbenskjolde for Thomas Just Jermiin og Karen
Poulson (s. 1755). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Der Altarbereich mit Altartischpaneelen, um 1600,
Altartafel, um 1600, mit Figurengemälden aus dem 18. Jahrhundert und Altarschranke, um 1775, mit Wappenschilden von Thomas Just Jermiin und Karen Poulson.
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Fig. 25. Ældre altermaleri, udført af Otto Bache 1861
og skænket til kirken det følgende år af H. H. Jermiin
(s. 1750). Foto Anders C. Christensen 2013. – Älteres
Altargemälde, von Otto Bache, 1861, der Kirche im folgenden Jahr von H.H. Jermiin gestiftet.

træet er placeret på en grønsvær og træder frem
foran en lyseblå himmelbaggrund med lysstråler
og grålige skyformationer. Fremstillingen er beslægtet med J. Baltzar Reinats korsfæstelsesbillede
i Mejrup (s. 1810), men er dog af ringere kvalitet. Maleriet, der er indsat i en karnisprofileret
ramme, er lavere end sidefelterne og tydeligvis
udført af en anden hånd end disse. Sidefelterne,
muligvis 1722 (jf. ndf.), viser hhv. i nord og syd
Moses og Kristus som Salvator Mundi. De to figurer, der er primitivt udført, har langstrakte skikkelser med små fødder; klædedragternes skematisk gengivne foldekast er markerede med grove
konturer. Moses i gråhvid kjortel med rød kappe
støtter lovtavlerne med højre hånd. Kristusfiguren har kontrasterende rød klædning og hvidlig
kappe. Højre hånd er løftet til velsignelse, mens
den venstre holder den korsprydede jordkugle.

Landskabsbaggrunden bag begge har en højtliggende horisont, hvorover en skydækket himmel
i grå, blå og rødlige nuancer. De simple malerier
er antagelig udført af en lokal mester og har mindelser om bl.a. altermalerierne i Nees (1713, s.
1001 f.). Topfeltet har indskrift i gyldne versaler
på sort grund (Joh. 3,16), malet i forbindelse med
hovedrestaureringen 1967-71.
Det tidligere altermaleri (fig. 25), der som det
nuværende viser Kristus på korset, er udført 1861
af Otto Bache (jf. signatur i antikva i nedre højre
hjørne) og skænket året efter af kaptajn H. H.
Jermiin.15 Olie på lærred, 115×77 cm (lysmål).
Kristus hænger tungt i armene med hovedet
hældende mod venstre skulder. Hvidligt lændeklæde med knude på højre hofte. Glat kors med
skriftseddel på øvre korsarm, hvorpå: »INRI« i
versaler. Den centrale fremstilling oplyses skråt
fra højre af et ensartet lokallys, mens baggrunden
henligger i mørke. I nyere ramme, stafferet i sort
og blåt med spinkel forgyldt profilliste inderst.
1971 opsat på vestvæggen, senere flyttet til skibets nordvæg. Istandsat 1988.
†Malerier. 1767 omtaltes i topfeltet en fremstilling af Opstandelsen.17 Erstattet o. 1861 af et
skriftfelt, jf. ndf. Maleriets farvelag blev antagelig
ved denne lejlighed helt afslebet (E. B. Rosing
Holm 1972). I forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71 konstateredes spor efter sekundære og i øvrigt ukendte malede felter på lærred,
der havde dækket de ældre. (†)Indskrifter, o. 1861.
Skriftsted (Luk. 23, 44-46), malet på sidefelterne i ‘salmebogsfraktur på simpelt kassetræ’ (E. B.
Rosing Holm 1969). Fjernet i forbindelse med
hovedrestaureringen 1967-71 og deponeret på
loftet. †Indskrifter mv. 1) Som anført i Danske Atlas
fandtes på tavlen, vel på postamentet, navnene for
Jens Jermiin til Avsumgård og hustruen, Mette
Cathrine Svane, begges våbenskjolde samt årstallet 1722 (jf. alterkalk).43 2) O. 1861, indskrifter,
svarende til sidefelterne, hhv. i postamentfelterne
(Matt. 14,4,30; Es. 53,5; Sl. 103,1), i gesimsfelterne (Es. 53,5) og i topfrisen (Fil. 2, 10). Topfeltet
havde samme indskrift som den nuværende (Joh.
3,16).
Tavlen er tidligst omtalt 1704 i forbindelse
med en mindre reparation, både af denne og af
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Fig. 26. Altertavlen, vist før Niels J. Termansens restaurering 1909 (s. 1752). Ukendt fotograf og år. – Altartafel, vor
Niels J.Termansens Restaurierung von 1909 gezeigt.
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Fig. 27. Alterkalk og tilhørende disk, udført 1733 af Villads Lauridsen Lund og skænket af sognepræst Jens Jermiin, efter at det forrige altersæt var ødelagt ved en bybrand
i Holstebro (s. 1752). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarkelch und zugehörige Patene,
1733 von Villads Lauridsen Lund, gestiftet von Gemeindepfarrer Jens Jermiin, nachdem die
vorigen Altargeräte bei einem Stadtbrand in Holstebro zerstört worden waren.

prædikestolen (s.d.). Til istandsættelse, der dog
ikke er nærmere specificeret, anvendtes egetømmer samt seks smalle jernstænger til at ‘hænge
englehoveder i’, sidstnævnte dog sandsynligvis
en henvisning til prædikestolens istandsættelse.16
1766 karakteriseret som ‘et gammelt snedkerarbejde med tre fyldinger, hvorpå i midten var
malet Kristus på korset’. På siderne sås Salvator
Mundi og Moses, mens topstykket viste Opstandelsen.17 Ved en gennemgribende istandsættelse
o. 1861 erstattedes stor- og topstykkets malerier
med Otto Baches korsfæstelsesbillede og indskriftfelter med skriftsteder, mens det arkitektoniske rammeværk, hvoraf flere dele antagelig ved
denne lejlighed blev fornyet i fyr, blev egetræsmalet med bronzerede lister og mørk marmorering på søjleskafterne. 1909 restaureret af Niels
Termansen efter en forundersøgelse 1908. Ved
denne lejlighed suppleredes en række dekorative
detaljer i fyr, mens rammeværket opmaledes efter

de yderst sparsomme spor af renæssancestafferingen (jf. fig. 26). 1967-71 gennemførtes en radikal
istandsættelse ved E. B. Rosing Holm. Herunder
suppleredes eller udskiftedes sekundære led i fyr
eller eg. En ligeledes sekundær †topprydelse i form
af et kors blev fjernet. Ved fremdragelsen af storstykkets 1700-talsmalerier blev farveholdningen i
disse, sammenholdt med samtidige spor på rammeværket, lagt til grund for en nystaffering. Ved
undersøgelsen konstateredes i øvrigt ikke mindre end seks farvelag, svarende til prædikestolen;
heraf var dog intet ældre end 1700-tallet.
Altersølv (fig. 27), omfattende kalk og disk; heraf
er førstnævnte ifølge en påskrift skænket 1733
af Jens Jermiin til Avsumgård og hustruen Mette
Cathrine Svane. Kalken, 19,5 cm høj, har cirkulær
fod, hvorpå seks buetunger, der i en pyramidestub
er drevet op mod et sekssidet skaftled; mellemfaldende flad knop med spidsblade og bæger med
skrå sider. Både fod og knop smykkes med ind-
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Fig. 28. Altersølv, omfattende oblatæske, 1971 (s. 1753), disk, 2007 (s. 1753) og alterkande, 1926 (s. 1754). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Silberne Altargeräte, mit Oblatendose, 1971, Patene, 2007 und Altarkanne, 1926.

graveret ornamentik, på foden spidsblade, bladborter og båndakantus, mens knoppen har korsblomster og fliget bladværk. På fodens nedre del
er indpræget omløbende giverindskrift i kursiv
med navne i kursiverede versaler: »Anno 1733/
Gav Jens Hier/miin til Aus/um Gaard og hans
/Hustrue Met(t)e Cathrine/Svane da Eiere/ af
Maaberg Kiærche de/nne Kalch og Dick(!) til/
Kieerchen efter at det For/rige var Samme aar
ved d/en Store Ildebrand/ I Holstebroe Fortæret«. To mestermærker for Villads Lauridsen Lund
(1706-50) på det ene fodled (Bøje nr. 6699). Under foden er vægtangivelse: »W: 29 lod« og nyere
ejermærkning, »Måbjerg Kirke«, graveret i skriveskrift. Kalken blev 1969 restaureret af Bent Exner.
Diske. 1) (Jf. fig. 27), antagelig 1733, 11,5 cm
i tværmål, med sammenskrevet Jesumonogram
i cirkelfelt på fanen, mens der under bunden er
to ejerpåskrifter, dels svarende til kalken, dels et,
antagelig ældre, indprikket: »Maabjerg Kirke«. 2)
(Jf. fig. 28), 2007, 16,5 cm i tværmål, med firdelt,
korsprydet bånd i lueforgyldning lagt på fanen,
der ligesom selve skålen/disken er udført med en
kontrasterende udhamring af materialet. Under
bunden er mærke for guldsmeden, Dorte Lau-

sten, lødighedsstempel for sterlingsølv, årstallet
2007 og ejermærkning.
†Altersølv. 1) 1683 er omtalt en kalk og disk
af tin; sættet, der 1700 ‘forbedredes’ med nr. 2,
blev d.å. omstøbt til en ny disk og en flaske til
messevinen (jf. †alterkande).44 2) 1699 bekostede
kirkens sognepræst Christen Soelgaard sammen
med sognemændene en ny sølvkalk og tilhørende disk.16 Som anført på den nuværende kalk
blev dette sæt dog fortæret af ilden ved Holstebro
Kirkes brand. Et †futteral eller »huus giort af leder
til at bære Kalch og disk udi« erhvervedes 1705.16
Oblatæske (jf. fig. 28), udført 1971 af Bent Exner og skænket af anonym (jf. dåbskande). Den
cylinderformede æske, der er 10,5 cm i tværmål
og 5,5 cm høj, har på det flade låg en udsmykning i form af et fordybet cirkelkors, fremhævet
med lueforgyldning. Under bunden er mesterog lødighedsmærke, hhv. for Bent Exner og sterlingsølv, tillige med en graveret versalindskrift:
»Skænket til Maabjerg Kirke 1971«.
†Oblatæsker. 1) 1700 anskaffedes ‘en lille æske’
af uvist materiale, til alterbrødene.16 2) Af sølv,
o. 1800, stemplet af Christian Christensen Sahl,
Holstebro (1770-1821). Stjålet 1967.15 3) 1858 øn
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skedes endnu en æske, helst af tin,33 vel identisk
med den, der omtales o. 1862 og endnu. 1892.15
Sygesæt, nyere, af tin, med stempel for Just Andersen. Sættet, der opbevares i en grå læderbetrukket kuffert med blåt fløjlsfor, omfatter følgende: Kalk, 12,5 cm høj; under bund mestermærke
for Just Andersen, fabrikationsnummer og lødighedsstempel (93 %) for tin. Disk, 9 cm i tværmål;
mærker under bund som kalk. Oblatæske, 6,5 cm i
tværmål, 3 cm i højde; på låget ligearmet kors og
under bunden mærker som kalken. Flaske, af glas,
16,5 cm høj. Skruelåg af plastic.
Alterkander 1) 1892,15 af tin, 27 cm høj og af
vanlig form, dog uden låg. 2) (Jf. fig. 28), 1926, af
sølv med forgyldning både af kandens indre og
udvalgte detaljer på hank og hældetud. Cirkulær
fod, todelt korpus, nederst sekssidet og foroven
med konkave sider; flad bøjlehank. På korpus’
øvre del er præget indskrift i versaler: »Skærtorsdag 1. 4. 1926«. Under bund Københavnsmærke
for 1926 og guardejnstempel for Christian Fr.
Heise.
†Alterkander. 1) Af porcelæn, omtalt o. 1862 og
1892 (jf. fig. 38).15 2) Af tin, nævnt 1892.

Fig. 29. Alterstager, o. 1550 (s. 1754). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarleuchter, um 1550.

†Flaske, 1700, af tin, omstøbt af †altersæt nr.
1.

16

Ske, anskaffet 1896.15 14 cm lang med snoet
skaft, afsluttet med liljeornament. Under laf sikkerhedsmærkning og »M« i tværovalt felt, antagelig mesterstempel.
Alterstager (fig. 29), o. 1550, 35,5 cm høje. Stagerne, der hviler på fødder i form af små løvefigurer, har lav profileret fod med konkavt midtled, cylinderskaft med to skiveled og lyseskål, svarende til
fodens udformning. Heri er sekundært indsat lysetorn og støtteled til alterlysene. På foden er nyere
graveret ejermærkning med skriveskrift: »Måbjerg
Kirke«. Stagerne tilhører en udbredt type, der er
repræsenteret i flere kirker i området, heriblandt
på Venø (s. 1228), Harboøre (s. 1279, begge dog
uden de oprindelige fodstøtter) og Trans (s. 1709).
Stagerne er påfaldende nok ikke nævnt i kirkens ældste inventarium fra 1683, der alene omtaler et par †alterstager af tin,16 og de kan derfor
principielt være kommet til kirken på et senere
tidspunkt. De er tidligst nævnt o. 1862. En †lyseslukker er anført 1892. 15
Syvstage (jf. fig. 23), skænket 1945 af lærerinde,
frk. M. Gade i taknemmelighed over Danmarks
befrielse.15 42,5 cm høj. På det ottekantede fodled er med fordybede versaler anført: »5. maj
1945«. Endvidere ejermærkning i skriveskrift.
Nyere †trestager, jf. fig. 36.
Bibel. En udgave af Den Hellige Skrift (…), med
illustrationer af Gustav Doré m.fl., trykt i Boston,
Massachusetts 1891, er skænket 25. aug. 1903 af
Maren Jensen Krog (1838-1919), umiddelbart
før hun forlod landet »i saa fremskreden en Alder,
at jeg neppe kommer tilbage …« som angivet i
en giverpåskrift. Biblen, der er indbundet i læder
med indprægede motiver fra Det Gamle og Nye
Testamente, rummer også portrætfotografier af
Maren Krog og hendes ægtemand, gårdejer Andreas Jensen Krog, Store Døs.45
†Alterbøger. Anskaffelsen af et »Kirche Ritual«
er noteret 1686; 1688 tilføjedes en ny alterbog.16
Messehagler. Kirken har syv messehagler, alle –
bortset fra nr. 1 – nyere eller moderne. Fire hagler (nr. 2-5) i de fire liturgiske farver er udført af
Ane Marie Hanghøj Petersen o. 1980, mens de to
yngste (nr. 6-7) er udført af søskendeparret Gitte
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Fig. 30a-b. Detalje af alterskranke, o. 1775, med alliancevåbener og initialer for giverparret, Thomas Just Jermiin og
Karen Poulson (s. 1755). Foto Arnold Mikkelsen 2011. a. Alliancevåbener, vist på forsiden. b. Giverinitialer, vist på
den østvendte bagside. – a-b. Detail von Altarschranke, um 1775, mit Allianzwappen und Initialen des Stifterpaares,Thomas
Just Jermiin und Karen Poulson.

Thorsen og Rita Andersen: 1) Skjoldformet, af
rødt fløjl med rygkors og kanter af guldgaloner.
Hagelen er muligvis identisk med den, der allerede 1876 anbefaledes anskaffet, udført af højrødt
silkefløjl, kantet med ægte guldgaloner og prydet
med et kors af guldbrokade,15 ligesom det kan
være den røde fløjlshagel med guldbesætning, der
registreredes 1892.15 2) Rød, af strukturvævet råsilke med rygkors i guld og smykket med borter
i en mørkere rød nuance. 3) Hvid, af groft vævet
hørlærred med besætning af guldlidser; på ryggen
korsdekoration samt Alfa og Omega. 4) Grøn, af
silke med guldkors og Jesumonogram som rygprydelse. 5) Violet, af strukturvævet tekstil med
besætning af guldlidser; på ryggen Jesumonogram
i cirkelmedaljon. 6) 2008, grøn, af damask med
kors af brede og smalle guldborter samt besætning på ryg og forside af vævede bånd i guld og
grønt. Tilhørende stola, 2012.7) 2008, hvid, af damask med korsmønster samt kors på ryg og forside af gyldne lidser med violette borter.
†Messehagler. 1683 er registreret en gammel
brun fløjlsmessehagel og en tilsvarende messesærk.
1715 er anført en ny hagel af fint rødt fløjl med
guldkniplinger.16 Begge dele synes endnu intakte
1717.32 O. 1862 fandtes en messehagel af rødt fløjl
med sølvkors. Omtalt 1876 som falmet og plettet,
hvorfor det anbefaledes at anskaffe en ny (jf. nr. 1).

Alterskranke (jf. fig. 24, 30a-b), o. 1775. Som
angivet med kronede initialer og våbenskjolde
skænket af de daværende kirkeejere, Thomas Just
Jermiin (†1778) og Karen Poulson (†1777).
Skranken, der omfatter fem fag, er i forbindelse
med hovedrestaureringen 1967-71 genopstillet
i et lige forløb mellem korets nord- og sydvæg.
De enkelte fag har flade, udskårne balustre i gennembrudt arbejde. Heraf er dog de to yderste fag
nyere ligesom hen ved halvdelen af rammeværket omkring de næstyderste fag (E. B. Rosing
Holm 1972). I midtfaget er mellem volutslynget
bladværk indsat to højovale tavler, hvorover en
femtakket krone. Profileret håndliste og knælebænk. Skranken står med hvidlig staffering med
marmorering og enkelte accenter i blåt. Midtfagets ovalfelter (fig. 30a-b) har på den vestvendte
side kronede og bladindrammede våbenskjolde
for Jermiin og Poulson, malet i blåt, rødt og gråt
med forgyldning. På siden mod alteret ses parrets
monogrammer i kursiverede versaler: »TJJ« og
»KP« for Thomas Just Jermiin og Karen Poulson.
Knæfaldet er betrukket med gult stof.
En ældre †beklædning var o. 1862 af skind, hvilket
dog 1872 anbefaledes fornyet i rødt silkefløjl.15 O.
1862 er desuden registreret en †knæleskammel med
rødt klædesbetræk. Skranken omdannedes 1909 til
en femkantet form (jf. fig. 10e),15 men førtes i for-
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Fig. 31. Dåbskande, udført 1971 af Bent Exner (s. 1756).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Taufkanne, 1971, von
Bent Exner.

bindelse med restaureringen 1967-71 tilbage til sin
ældre skikkelse; ved samme lejlighed konstateredes
fire velbevarede farvelag, nederst det oprindelige
og herover to lag egetræsådring og brunt samt senest en grå staffering med brunt rammeværk.
Døbefont (fig. 32), romansk, af rødlig granit.
Den 90 cm høje font med tværmålet 65 cm
(kummen) er sammensat af tre dele, hvoraf skaftet i en afvigende grålig granit er sekundært tilføjet.
Kummen er glat bortset fra en svagt antydet
dekoration med buetunger ved mundingsranden.
Foden har form som en omvendt terningkapitæl,
der foroven går over i et cirkulært led; overgangen til skaftet er fremhævet med en enkel profilering. Hjørneblade er svagt antydet.
1906 anbefaledes forhøjning af fonten med en
12 tommer (ca. 25 cm) høj granitsøjle mellem
fodstykket og kummen; endvidere foresloges opmuret et underlag under fonten. 1918 flyttedes
fonten til koret;15 dog i forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71 placeret ved triumfbuens
nordvange.15

Dåbsfad, af messing, tidligst omtalt o. 1862.15
Det enkle fad, der måler 56,5 cm i tværmål, har
halvkugleformet fordybning og glat fane, er under bunden mærket med ejermærke i skriveskrift:
»Måbjerg Kirke«.
Dåbskande (fig. 31), udført 1971 af Bent Exner og skænket af anonym (jf. også oblatæske);15
af messing. Den 33 cm høje kande er stejlt drevet op mod mundingen. Korpus er udhamret og
danner kontrast til den glatte, bøjleformede hank.
Under bunden mærke for Exner og giverindskrift som oblatæske (s.d.). †Dåbskande, anbefalet
anskaffet 1863.15
†Fontelåg, af træ, tidligst omtalt o. 1862.15
Vievandskar (fig. 21), romansk, af granit.46 Karret, der er ca. 41,5 cm højt og hen ved 64 cm i
tværmål, er forneden delvis behugget og sekundært suppleret i cement. Karret var o. 1875 indsat
i den tilmurede syddør (betegnet som »en gammel raa tilhugget Døbefond«).13 I dag indsat i den
sydligste niche i våbenhusets vestvæg.

Fig. 32. Døbefont, romansk, af granit (s. 1756). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Romanisches Taufbecken aus
Granit.
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Fig. 33. Prædikestol, 1600-tallets begyndelse, tilskrevet Kristen Spend. Malede dekorationer, 1997, af Bodil Kaalund
(s. 1757). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kanzel, Anfang des 17. Jahrhunderts, Kristen Spend zugeschrieben. Gemalte
Dekorationen, 1997, von Bodil Kaalund.

Prædikestol (fig. 33-36), 1600-tallets begyndelse,
tilskrevet Lemvigsnedkeren Kristen Spend. Stolen omfatter oprindelig kurv, dog reduceret fra
seks til fem fag, med nyere bærestolpe samt moderne opgang og læsepult. Figurmalerier og farvesætning ved Bodil Kaalund 1997.
Kurven har den for snedkeren velkendte karnapform og arkitektoniske udstyr (jf. bl.a. tidlige
eksempler i Tørring, Rom, Bøvling, Harboøre,
Dybe, Ramme og Trans, s. 688, 797, 839, 1282,
1564, 1618 og 1712). Stolen har ændret placering
og er i forbindelse med en flytning – forment-
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lig fra skibets sydvæg til hjørnet mellem sydvæg
og triumfvæg – blevet reduceret fra seks til fem
fag, idet det oprindelige femte fag (regnet fra opgangen) er fjernet med et deraf følgende disharmonisk sammenstød mellem det fjerde og femte
(oprindelig sjette) fag. Kurven omfatter således
et tresidet fremspring eller karnap, flankeret både
ved opgangen og sydvæggen af enkeltfag. De respektive fag indrammes af enkelte eller koblede
joniske søjler med prydbælter i beslagværksornamentik og skaftringe med karvskårne stjerner.
De enkelte arkader bæres af kannelerede pilastre,
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Fig. 34. Detalje af prædikestol, o. 1600. Maleri af første arkadefag, regnet fra nord,
udført af Bodil Kaalund 1997 og forestillende Herrens besøg hos Abraham (s. 1759).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Besuch des Herren bei Abraham. Detail von Kanzel, 1997
von Bodil Kaalund gemalt.

mens bueslagene er dekoreret med æggestav og
tandsnit. I sviklerne hvirvelrosetter. Postamentet
har glatte felter, mens kronfrisens frisefelter smykkes med en fantasifuld beslagværksornamentik,
der er varieret mellem de enkelte fag. Hængestykkerne har dobbelte volutornamenter, hvorimellem kerubhoveder (fig. 35). Moderne læsepult
og opgang, dannet af enkle trin af ubehandlet fyrretræ og med gråmalet håndliste af metal. †Himmel. Endnu omtalt o. 1862;15 som nævnt ndf. blev
den omgjort eller måske ligefrem fornyet 1702.30

Stafferingen af de arkitektoniske dele fastlagdes i
hovedtræk i forbindelse med restaureringen 196771, så vidt muligt som en gentagelse af bemalingen
fra 1700-tallet. En lys grå bundfarve er suppleret
med grønt, blåt, okkergult og rødt med spredt
marmorering (søjleskafterne). 1997 udførtes i arkadefelterne fem malerier med motiver både fra Det
Gamle og Det Ny Testamente af Bodil Kaalund.
Fire af billederne følger nøje de respektive illustrationer i kunstnerens bibeludgave fra 1992. Fra
nord mod syd ses følgende: 1) (Fig. 34), Herrens
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besøg hos Abraham, jf. 1 Mos. 18,2 f.47 Scenen viser de tre mænds måltid, siddende ved et bord
og opvartet af Abraham. I baggrunden ses den
lyttende Sara i teltdøren. 2) Hyrderne på marken,
jf. Luk. 2,8 ff.48 De vogtende hyrder ses i et nattelandskab med lav horisont. Herover hvælver sig
en stjernehimmel, domineret af den hvidklædte
engel. 3) Indtoget i Jerusalem, jf. Matt. 21,1-11.49
Den rødklædte Jesus gengives i midten, ridende
på et æsel, mens repræsentanter for folkeskaren
breder en kappe foran ham eller hylder ham med
palmegrene. 4) En kvist skyder fra Isajs stub, jf. Es.
11,1.50 Et frisk skud med grønne blade skyder
fra en kraftig rodstub, vist i billedets centrum.
5) De tørstende hjorte, der skriger efter rindende vand,
jf. Sl. 42, 2.51 En hjort, gengivet i feltets centrum,
drikker af en flod, der bugter sig mellem høje
klippevægge. De tilhørende postamentfelter er
smykket med frugter, blade og grene, svarende til
stolestadernes udsmykning.
†Indskrifter. I postamentfelterne var skriftsteder
i gylden fraktur på sort bund (1 Pet. 4,11; 1 Tim.
1,15; 1 Kor. 5,20; 1 Tim. 6,12; Luk. 12,36), formentlig hidrørende fra restaureringen 1918.
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Stolen er tidligst omtalt 1702, da overdelen blev
‘omgjort’, vel i forbindelse med en istandsættelse
eller fornyelse af himlen.30 Endvidere 1704 i forbindelse med en mindre uspecificeret reparation
(jf. også altertavlen). Til istandsættelse medgik
egetømmer samt seks smalle jernstænger til at
‘hænge englehoveder i’, hvilket kunne referere
til dekorationer enten på himlen eller på kurvens
hængestykke. 1711-12 er atter omtalt en istandsættelse af stolen.16 1767 nævnt som af mådeligt
snedkerarbejde og med ordinær bemaling.17 Kurven havde o. 1862 en †beklædning med rødt klæde, mens opgangen med tilhørende dør var malet
perlefarvet.15 En ny †opgang anbefaledes opsat
1869, måske den trappe, prydet med balustersøjler, der ses fig. 36.15 Efterfølgende bemalinger før
1918 (jf. ndf.) af stolen, der af Uldall 1880/1896
omtaltes som værende af ‘dårlig renæssancestil
uden al interesse’, er ikke dokumenteret, men
kan udledes af farveundersøgelser i forbindelse
med restaureringen 1967-71, jf. ndf. En †skammel
‘til at stå på’ anskaffedes 1893, mens en †læsepult
beordredes opsat 1903; fornyet 1935.15 1918 blev
stolen gennemgribende renoveret efter en forun-

Fig. 35. Kerubhoved. Detalje af prædikestol, 1600-tallets begyndelse (s. 1758). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. Cherubkopf. Detail von Kanzel, Anfang des 17. Jahrhunderts.
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Fig. 36. Prædikestol, 1600-tallets begyndelse, vist med ældre egetræsstaffering før restaureringen 1918 (s. 1759). Foto Niels J. Termansen 1909. – Kanzel, Beginn des 17.
Jahrhunderts, mit älterer Eichenholzbemalung vor der Restaurierung von 1918 gezeigt.

dersøgelse 1913 ved Niels J.Termansen. I den forbindelse blev vinklen mellem det fjerde og femte
fag reduceret i et forsøg på at harmonisere det
uheldige sekundære sammenstød mellem de to
dele. Samtidig flyttedes en søjle herfra til væggen
som erstatning for en †søjle. Savnet af oprindelig
renæssancestaffering søgtes afhjulpet med en rekonstrueret bemaling med malet tekstilmønster
i storfelterne, udført af Johannes Malling, efter
forbillede i prædikestolene i Borbjerg (s. 1892)
og Sevel kirker. Ved hovedistandsættelsen 196771 under ledelse af E. B. Rosing Holm sænkedes

kurven, og trappen fornyedes. Samtidig konstateredes i alt seks farvelag, svarende til altertavlen
(s.d.), hvoraf det ældste fra 1700-tallet som nævnt
fremdroges og suppleredes. Bundfarven var grå
med enkelte grønne profiler med marmorering i
røde nuancer i arkadefelterne, mens søjleskafterne stod i blåt; i øvrigt var detaljer i blåt, grågult og
brunrødt. Stafferingen er tilpasset Bodil Kaalunds
udsmykning.
Stolestader (fig. 23, 39), delvis fornyet med anvendelse af ældre dele (bl.a. gavle) i forbindelse med
hovedistandsættelsen 1967-71. Stolene omfatter
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17 sæder i syd, idet første stade mod øst er omdannet til sæde for kirkesangeren, mens der i nord er
13 stader. Gavlene har halvcirkulær øvre afslutning;
forpanelerne har tværrektangulære fyldinger.
Stafferet i lysegrønt. Udvalgte gavle i begge
rækker har motiver, fortrinsvis af den lokale flora,
udført 1997 af Bodil Kaalund. Enkelte malerier
adskiller sig dog herfra, således nr. 1 i nordrækken, der viser Bebudelsen (fig. 37) med den siddende rødklædte Maria og en svævende engel
over hendes hoved.
2011 reduceredes antallet af stader i nordrækken, nærmest døbefonten, med tre stolestader. Disse, der opbevares med de tilhørende gavle på loftet,
erstattedes med et antal løse stole med fletsæde.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1703, da gulvet under mandsstolene, placeret både på syd- og nordsiden, istandsattes. Endvidere lagdes en planke til et
af sæderne, ligesom der føjedes to deller til knæfald
på kvindestolene.41 1767 omfattede beholdningen
18 mands- og 16 kvindestole.17 1766 og 1771 anbefaledes eftersyn og forbedring af stolene. 1791
var status tilfredsstillende.18 1862 var staderne, der
var uden dør men havde fyldingsbagklædning,
stafferet i perlefarve.1887 forandredes stadernes
rygstykker, der fik en skrå hældning og samtidig
en nystaffering. O. 1875 omfattede beholdningen
36 stole, 1890 reduceret til 34 stole.15
Præstestol, 1800-tallets sidste fjerdedel. Armstol
i historiserende stil, rødbejset med betræk af rødt
læder. Muligvis identisk med den, der anbefaledes fornyet 1870 og senere omtaltes 1892 som
‘en lænestol’.15
†Skrifte- og præstestole. Tidligst nævnt 1819 og
betegnet som ‘åben, men ikke indrettet til at sidde i’. Præsten ønskede derfor anskaffet en lukket
stol, som han også kan klæde om i.33 En lukket
stol til præst og degn var o. 1862 placeret på hver
side af alteret; af fyr med egetræsbemaling. Begge
var antagelig nyanskaffelser fra den mellemliggende periode.15
†Degnestol. Jf. omtale o. 1862 i forbindelse med
skrifte- og præstestol. Sædet anbefaledes 1872
forsynet med et rygpanel. En gammel lænestol til
degnen er nævnt 1892.15
†Brudestole anbefalet anskaffet i forbindelse med
hovedrestaureringen 1967-71.15
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†Skamler. Seks skamler er nævnt o. 1862, de to
placeret ved alteret (jf. også †knæleskammel).15
1892 havde kirken 11 løse bænke, hvortil kom to
ligskamler.

Fig. 37. Stolestadegavl, østligst i skibets nordrække, med
maleri af Bebudelsen, udført af Bodil Kaalund 1997 (s.
1761). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gestühlgiebel,
östlich in der Nordreihe des Schiffes, mit Gemälde von der
Verkündigung, 1997, von Bodil Kaalund.
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Fig. 38. Interiør mod øst, vist før 1909 (s. 1748). Efter ældre foto ved Poulsen, Vejen. – Interieur gegen Osten, vor
1909 gezeigt.

†En (jern)beslået kiste til messeklæderne er nævnt
1683.16
Pengebeholdere. To pengebøsser anskaffedes i forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71. Af
messing, kasseformede med pengeslids i toppen.
På for- og bagpanelerne af stolestaderne ved indgangen. †Pengeblok, omtalt o. 1862.15
†Klingpung, omtalt som en »taufle pung at gaae
med i Kirchen«, erhvervedes 1705.16 En tilsvarende (den samme?) er nævnt o. 1862.15
Dørfløje. Våbenhusets yderdør er en dobbeltfløjet fyldningsdør fra 1877(?), der istandsattes 1982.
Døren er i det ydre suppleret af en gitterdør fra
1877,15 hvortil man 1896 ønskede en ‘forsvarlig
lås’.15 Skibets ligeledes dobbeltfløjede fyldingsdør
er muligvis samtidig, og er holdt i farver svarende til stolestaderne (jf. s. 1760). †Dørfløje. 1696
fornyedes låsen på kirkedøren, og der noteredes
samtidig et ønske om at placere et »h(ier?)te« (et
hjerte?) på døren.16 En ny ‘indgangsdør’ indsattes
1857.34 En dørfløj indsattes 1885 mellem skibets
loft og tårnets mellemstokværk.15

†Pulpitur (fig. 40), opsat i skibets vestende (jf.
fig. 10), muligvis 1857, da en mur opsattes mellem
skib og tårnrum,34 eller 1888, da en ‘fuld opmuring’ blev foretaget.15 Pulpituret, der var båret af
retkantede piller, havde mod skibet brystning med
højrektangulære fyldingsfelter. Nedtaget 1971.15
Orgel (jf. fig. 39), 1964, oprindelig med otte
stemmer, ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby, til Asmild Kirke, Viborg Amt. Opstillet i Måbjerg Kirke 1978. Udvidet 2009 af Th. Frobenius & Sønner. Oprindelig
disposition: Manual: Rørfløjte 8', Spidsgamba 8',
Principal 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Scharf. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Koppel M-P. Disposition efter udvidelsen: (13 stemmer, to manualer
og pedal): Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8',
Oktav 4', Gedaktfløjte 4', Oktav 2', Scharf II. Svelleværk: Blokfløjte 8', Unda maris 8', Principalfløjte

Fig. 39. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Inneres gegen Westen.
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Fig. 40. †Orgel o. 1916 (s. 1764) og †pulpitur o. 1857 eller 1888 (s. 1762) Plan og opstalt. 1:50.
Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967. – †Orgel um 1916 und †Orgelempore um 1857/1888.

4', Tværfløjte 2', Sesquialtera II; svelle, tremulant.
Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Kopler: SV-HV, HVP, SV-P. Facaden, der har prospektpiber af tinlegering og eg, er tegnet af Leopold Teschl og er udført
af eg. I tårnrummet.

†Orgel (fig. 40), o. 1916, med tre stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.52
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional
8'; oktavkoppel. Pneumatisk aktion og vindlade.53
Facaden bemaledes o. 1917.15 På †pulpitur i ski-
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bets vestende, med spillebord i orgelhusets søndre
gavl.
*Orgel, 1971, med fire stemmer, bygget af Th.
Frobenius & Sønner. Disposition: Rørfløjte 8',
Principal 4', Gedaktfløjte 4', Spidsfløjte 2'. Tegnet
af Poul Hansen & Ib Lydholm. I skibets nordvestre hjørne, med østvendt facade. Orglet står nu i
korøverummet i Sejs-Svejbæk Kirke, Gjern Hrd.,
Aarhus Amt.54
Salmenummertavler (jf. fig. 23, 39), antagelig identiske med de to tavler, der anbefaledes anskaffet 1913-14.15 Arkitektonisk indramning i nybarok med svejfet topgavl, hvori Jesumonogram og
spinkle korintiske søjler som indramning af skriftfelt med hængetal af metal. Bemaling i mørkeblåt
med detaljer i lyseblåt og lyst rødbrunt samt forgyldning. Ophængt på triumfvæggens nordside og
på skibets nordvæg, vest for indgangen til våbenhuset.

Fig. 41. Præsterækketavle, skænket 1947 (s. 1765). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Pastorentafel, 1947 gestiftet.
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Fig. 42. Kirkeskib, betegnet »Pax«, skænket 1945 (s.
1766). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kirchenschiff,
bezeichnet »Pax«, 1945 gestiftet.

†Salmenummertavler. Tre tavler er tidligst omtalt
1906.15 En af disse er antagelig identisk med en
enkel tavle med halvrund overkant, der ses på fig.
38, placeret i skibets nordøsthjørne ved triumfvæggen. Sortstafferet og beregnet til påskrift med
kridt.
Præsterækketavle (fig. 41). En ny tavle skænkedes 1947 af Søren Madsen og hustru fra Dollerup; udført af billedskærer Petersen fra Holstebro
og malet af Karl Petersen, ligeledes Holstebro.15
Tavlen har skriftfelt, indrammet af slanke joniske
søjler på postamenter med dukatmønster, svarende
til alterbordspanelerne. Topstykke med trekantgavl og svejfede sidevinger, smykket med kuglespir. Staffering i gråt, blåligt og rødligt samt sort og
gulligbrunt; søjleskafterne er marmorerede, mens
skriftfelterne har hvidlig skriveskrift på sort grund.
Stafferingen fornyedes o. 1997 i forbindelse med
en samlet farvesætning af det indre, bestemt af Bodil Kaalunds dekorationer. På nordvæggen.
†Præsterækketavle. Skænket 1912 af stamhuset
Avsumgård.15
Relieffer, 1989, udført af Poul Hofmeister, Hjørring. Fire tavler af træ og metal, 68×40 cm, med
motiver, der illustrerer kirkeårets højtider, hhv.
jul, langfredag, påskedag og pinsedag. Ophængt
på sydvæggen.
Belysning. Kirken har tre ensartede lysekroner, ophængt i skibet; heraf er de to (nr. 1-2) fra 1900-tal-
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Fig. 43. Klokke nr. 1, o. 1300 (s. 1767). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke Nr. 1,
um 1300.

lets første halvdel, mens en tredje (nr. 3), anskaffedes i forbindelse med hovedrestaureringen
1967-71. Alle har 2×6 arme, samt øverst prydarme. Knoppen er formet som en pinjekogle. I
våbenhuset hænger en pendel, en såkaldt ‘Fibonaccilampe’, tegnet af Sofus Frandsen og udført
af firmaet Fog & Mørup; anskaffet ligeledes ved
hovedrestaureringen.

Lampetter, 1958, af Knud Eibye.15 Toarmede
lampetter er opsat i koret og ved prædikestolen.
En trearmet lampet findes i våbenhuset.
Kirkeskib (fig. 42), betegnet »Pax«, skænket 1945
af Søren Madsen og hustru fra Dollerup og indkøbt i Randers. 55 Skibet, en tremastet fregat, er
grønstafferet under vandlinjen og sort og hvid
ovenover. Oprindelig ophængt midt i skibet, men
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i forbindelse med hovedrestaureringen 1967-71
og anskaffelsen af lysekrone nr. 3 flyttet til kirkens
nordside.15
†Ligbåre, omtalt 1683.16
Klokker. 1) (Fig. 43), o. 1300, tværmål 71 cm.
Klokken, der er af tidlig gotisk form, er tilskrevet samme mester, som udførte den store klokke i Skt. Petri Kirke i Lund.56 Begge klokker
bærer et karakteristisk støbermærke, dannet af
vokstråde, der er oprullet i spiraler i korsform.
Mærket ses både i Måbjerg og Lund placeret
over for hinanden på klokkelegemets nord- og
sydside. Et profilkantet bånd, dog indskriftløst,
ses både på halsen og nederst på legemet. Ophængt i slyngebom af eg, istandsat og omhængt
1988 i forbindelse med anskaffelsen af klokke
nr. 2.
Klokken, der tidligst er registreret 1683,16 omtaltes 1791 som så brøstfældig, at der ikke skulle
betales for ringning ved begravelser.38 Klokken
var tidligere ophængt i en vuggebom, fornyet
1936 af August Nielsen, Roslev i forbindelse med
en istandsættelse; indtil 1988 placeret i glamhul i
tårnets nordside.
2) (Fig. 44), 1988, udført af Petit & Fritsen.
Tværmål 107 cm. Indskrift i reliefversaler øverst
på klokkelegemet med skriftsted fra Luk. 14,17:
»Kom! For nu er det rede«. Ophængt i slyngebom. Automatisk kimeanlæg er installeret 1993.
gravminder
Som fastslået 1767 fandtes hverken epitafier, indskrifter, ligsten eller åbne begravelser i kirken.17
Dog registreredes på kirkegården følgende:
†Gravsten, o. 1748, over Niels Pedersen Quistgaard i Lille Tradsberg, †1748.57
Kirkegårdsmonumenter. Bauta, o. 1887, over Andreas Krog, * i Hjerm 27. juni 1815, † i Store Døes
27. marts 1887; endvidere over Gustav Krog, vel
en søn af ovennævnte, *1875, †1963. Jf. bibel (s.
1754).
Af grå, storkornet granit med polering, 71×47
cm. Indskrift i antikva, udfyldt med hvidt. Placering på kirkegårdens søndre del, ud for koret.
Støbejernskors. På kirkegårdens østlige del er opstillet fire ensartede støbejernskors (fig. 45), ud-

1767

Fig. 44. Klokke nr. 2, 1988 (s. 1767). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke Nr. 2, 1988.

ført i gennembrudt arbejde, 58 for medlemmer af
familien Seiberg (Sejbjerg). Højde uden sokkel
ca. 74 cm. Indskrifter i reliefantikva. Korsene, der
formentlig er samtidige, dvs. o. 1881, svarende til
det senest angivne årstal, er sat over følgende, her
anført efter dødsår:
1) Laust Andersen Seibjerg, * i Asp 1762, † i
Sønderlund i Måbjerg 20. marts 1851. 2) Maren
Madsen Seibjerg, *17. juli 1832, †1. aug. 1864.
3) Mette Lauritsen Seibjerg, * i Fousing 12. aug.
1806, † i Måbjerg 4. marts 1879. 4) Anders Lauritsen Seibjerg, * i Fousing 24. aug. 1811, † i Måbjerg 19. juni 1881.
†Støbejernskors. Seks kors, hhv. fra 1849, 1852,
1858 (to eksemplarer), 1870 og 1875, er endnu
omtalt i nyere tid.59
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Fig. 45. Støbejernskors, antagelig opsat o. 1881, for fire medlemmer af familien Seibjerg i Måbjerg (s. 1767). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Gusseiserne Kreuze, vermutlich um 1881 errichtet, für vier Mitglieder der Familie Seibjerg in
Måbjerg.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.).
Lokalhistorisk Arkiv, Holstebro Museum. Gravminderegistrant med rapport vedr. bevaringsværdige monumenter på kirkegården.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Måbjerg Kirkes regnskaber 1683-1717 (C-KRB-284); Provsteark.
Gejstlig skifteprot. for Hjerm Herred 1682-1750 (C
39F-2, vedr. 25. feb. 1685); Pastoratsark. Liber Daticus;
Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot.
1903-94 (M-19 310-1); Synsprotokol 1926-86 (Synsprot.) (M-19 310-5); Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711-17, vedr. 22. juni 1713 (B24-672); 1717-20,
vedr. 29. juni 1718 (B24-674); 1737-45, vedr. 4. maj
1740 (B24-684); Skodborg-Vandfuld Herreders Skøde-og Panteprot. 1799-1808, vedr. 19. nov.1801 og 14.
okt. 1802 (B77b - SP 4); Godsark. Avsumgård. Dok.
tiender vedkommende 1758-1913 (G 418-32).

NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1880/1896, 15-86 (Uldall 1880/1896). Notebøger. Abildgaard,VIII, 162 (Abildgaard). Indberetninger.
J. B. Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder,
Løffler 1879); Eigil Rothe 1901 (†kalkmalerier); Niels
J.Termansen 1909 (altertavle); Niels J.Termansen 1914
(prædikestol); E. B. Rosing Holm 1967 (historisk inventar); Olaf Hellvik 1969 (†kalkmalerier); Helga og
Bent Exner 1969 (alterkalk); E. B. Rosing Holm 1969
og 1972 (altertavle, alterskranke og prædikestol); E. B.
Rosing Holm 1989 (*altermaleri).
Tegninger. NM. Usigneret udateret (skitse af døbefont); F. Uldall udateret (monolitoverligger, sokler); J. B.
Løffler 1879 (billedkvader); E. Fleischer 1891 (plan, facader); Niels J. Termansen udateret (antagelig 1908/09,
kalke af altertavleindskrift); Poul Hansen og Ib Lydholm 1967 (plan, snit, kopier); E. B. Rosing Holm
1974 (altertavle, kalke); Søren Andersen Arkitekter
A/S 2003 (våbenhus); samme 2004 (situationsplaner); Th. Frobenius & Sønner 2007 (orgel). Danmarks
Kunstbibliotek. Kunstakademiets Bygningsskole, Holger
Sørensen 1935 (situationsplan, plan, snit og facader).
Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib Lyd-

Måbjerg kirke

holm 1967-72 (situationsplan, lighus, plan, snit, orgel,
pulpitur, bænk, vindue og skab); samme 1987 (tårn og
klokkestol).
Litteratur. L. Ch.Th. Frølund, Maabjærg Sogn før og nu,
udg. A. Kr. Kjeldahl, Skjern 1962 (1875) (Frølund 1875
(1962)); John Gunfred Sørensen, Beskrivelse af Måbjerg
Kirkehistorie, udg. af Lokalhistorisk Arkiv for Holstebro Kommune 1984 (Beskrivelse af Måbjerg 1984). Orla
Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagværk over Måbjerg Kirke, Ringkøbing Amt, NNU rapport
nr. 76, Nationalmuseet 2013 (Hylleberg Eriksen 2013).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse ved
Anders C. Christensen, kalkmalerier, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse ved
Mirjam Gebauer. Korrektur ved Jørgen Lethan.Teknisk
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2013.
1

DiplDan 2, II, nr. 223 (6. febr. 1274).
Oldemoder 113.
3
Repert II, nr. 8303 (uvis dag 1496).
4
Kronens Skøder III, 51.
5
LAVib. Godsark. Avsumgård. Dok. tiender vedkommende 1758-1913 (G 418-32).
6
DaKirkelove 1, 209 (14. maj 1542). På dette tidspunkt
henlagdes kongens tredjepart af kirkens tiende til skolemesteren i Holstebro.
7
Frølund 1875 (1962) 19 anfører dog tidsrummet som
1803-18.
2

1769

8
J. Aldal, Holstebros Historie gennem Tiderne, Holstebro
1939, 67 f.
9
En tidsfæstelse af fundene fremgår ikke af omtalen, jf.
HoMuÅr 1989, 43.
10
DaStedn 157.
11
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775); Evald Tang Kristensen, Sagn fra Jylland, Kbh. 1880, 68;Tang Kristensen, Danske Sagn III, 150
(nr. 774-75). Jomfruernes grav tillige med en nedgravet
skat lokaliseredes dog også til både Mejrup og Møborg.
12
Løffler 1879.
13
Jf. Frølund 1875 (1962) 15.
14
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
15
Synsprot.
16
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1683-1717 (CKRB-284).
17
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775).
18
Beskrivelse af Måbjerg 1984 15.
19
Frølund 1875 (1962) 22.
20
Dette forudsatte dog, at skråkanten ikke befinder sig
under terræn.
21
Hjørnesoklen under skibets NØ-hjørne er dog suppleret med en ekstra rille.
22
Figuren er omtalt i Jørgen Andersen, »Figurer på
siden – om stående stenfigurer er blevet anbragt liggende«, ico 4, 1975 39.
23
Elna Møller & Olaf Olsen, »Danske trækirker«, NM
Arb 1961 45-48.
24
Stenstørrelse: 26×12-13×6-7 cm.
25
Endnu 1890 syntes skibets oprindelige hjørnesokkel mod syd at sidde under vestforlængelsen (jf. fig. 8).

Fig. 46. Korets nordside set fra nordøst (s. 1733). Foto Anders C. Christensen 2013.
– Nordseite des Chores.

1770

hjerm herred

26

Stenstørrelse: 29×13×8 cm.
Krystallisering af salte havde gennem længere tid
nedbrudt stenenes overflade.
28
Nicher i våbenhuse ses også i f.eks Assens Vor Frue
(DK Odense, 2480).
29
Type a, jf. DK Svendborg 47.
30
Ved denne lejlighed brugtes bl.a. mursten fra Haderup Kirke. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 16831717 (C-KRB-284).
31
Frølund 1875 (1962) 17. Lynnedslaget er også nævnt
i præsteindb. 1766-69, hvor hændelsen dog er henført
til omtrent 30 år senere, idet der her er sket en sammenblanding med branden i Holstebro 1733 (jf. s. 162).
Skaderne er opgjort til en ‘revne’ i tårnet. Det fremhæves desuden, at lynet ved samme lejlighed slog ned i
Fovsing Kirkes tårn samt i Hjerm Kirkes præstegård, der
som følge heraf delvist nedbrændte. LAVib. Ribe bispeark.
Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-775).
32
LAVib. Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
33
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
34
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1811-1815 (C 4-709).
35
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39-H1).
36
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 185672 (C 40C-7).
37
Synsprot. 1918 nedlagdes et dokument og nogle mønter i korgulvet. Heraf fremgik, at kirkens hovedrestaurering var gennemført ‘under den store verdenskrig’,
da det halve Danmark led af den spanske syge, mens
‘kæltringe og slyngler sad til højbords, og småfolk knapt
havde smør til det tørre brød’. Dokumentet, der genfandtes i forbindelse med hovedistandsættelsen 196771, var underskrevet af de medvirkende håndværkere.
38
NM. Korr.ark.
39
Hylleberg Eriksen 2013. Alle daterede boreprøver er
udtaget i tømmer, der har bevaret splintved, eller som
baseret på iagttagelser under prøveudtagningen kun
mangler splintved. Ni prøver er udtaget fra koret, heraf
kunne syv dateres. Den yngste bevarede årring er dan27

net 1406 (prøvenr. 71030029), hvortil skal lægges otte
splintår; dette giver en datering på ca. 1413.
40
Beskrivelse af Måbjerg 1984 19.
41
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
42
F. Elle Jensen, »Kirke- og kulturhistoriske smaating
fra ældre tid«, HaÅrb 1959, 129.
43
DaAtlas 761.
44
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1683-1717 (CKRB-284); Ribe bispeark. Rgsk.1699-1720 (C 4-194).
45
Ægteparret blev 1907 svigerforældre til forfatteren
Jeppe Aakjær. Maren Krog havde selv i december 1896
modtaget biblen som gave fra Mrs. Jensen, Brooklyn,
New York.
46
J. Jens Ingvordsen, »Det gamle vievandskar i Måbjerg
Kirkes våbenhus«, HaÅrb 1990, 137-45.
47
Jf. Bibelen, med illustrationer af Bodil Kaalund, 2.
udg., Kbh. 1993 (1992), 40.
48
Bibelen (note 47), 1925.
49
Bibelen (note 47), 1849.
50
For motivet, der bl.a. ses på orgelpulpituret i Odby
Kirke (Refs Hrd., Thisted Amt, 1990), jf. Benny Aros,
»Der skyder en kvist«, i Jan Garff (red.), Kaalunds kirker,
Viborg 2000, 22 f.
51
Bibelen (note 47), 975.
52
Marinus Sørensen, Horsens Orgelbyggeri, Horsens
1923. Orglet har opusnummer 160 i værkfortegnelsen.
53
Dispositionen er optegnet 1965 af organist Edwin
Nielsen.
54
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
55
Synsprot. Jf. også Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt, Ringkøbing 1992, 55.
56
Uldall, Kirkeklokker 17 f.
57
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775); Erh. Quistgaard, »Gamle Ligsten
paa Holstebro Kirkegaard i Aaret 1767«, HaÅrb 1932, 5.
58
Faye, Støbejernskors 132 (nr. 304).
59
Faye, Støbejernskors 119 (nr. 261), 113 (nr. 233), 132
(nr. 303).

die kirche von måbjerg
Die Kirche liegt auf einer niedrigen Erhebung an
der nördlichen Einfallsstraße nach Holstebro. Deren Erweiterung seit den 1970er Jahren hat dazu
geführt, dass gegen Norden nunmehr nur offenes
Land liegt. Die alten Grenzen des Friedhofes sind
bewahrt mit Ausnahme von denen gegen Süden,
wo eine Erweiterung in den Jahren 1992-93 das
Areal verdoppelte. Die Eingrenzung besteht von
alters her aus Steindeichen, die im älteren Teil ein-

seitig mit grasverkleideten Rückseiten versehen
sind. 1875 lag ein Armenhaus am östlichen Deich.
Die Kirche besteht aus einem romanischen
Chor und Schiff, welches noch in romanischer
Zeit um ungefähr fünf Meter verlängert wurde. Im späten Mittelalter wurden der Turm im
Westen und die Vorhalle an der Nordseite des
Schiffes angebaut. Die gleichhohen romanischen
Gebäudeabschnitte wurden aus gut getrimmten
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Quadern in gleichen, durchlaufenden Schichten
erbaut und erheben sich über einem attisch profilierten Sockel. Die Ausformung des Profils ist
unterschiedlich zwischen Chor und Schiff, und
da diese Gebäudeabschnitte nicht miteinander in
Verband stehen, kann das Gebäude in Etappen
errichtet worden sein, wobei der Chor zuerst
errichtet wurde (Abb. 13, 46). In die Nordseite
des Chores sind Bildquader eingemauert, welche
eine liegende, vermutlich gekrönte Figur in einer
Robe darstellen, mit welcher in älterer Zeit Sagen und Legenden verbunden wurden (Abb. 1112). Die ursprünglichen Eingänge in das Westende des Schiffes bestehen wie die Mehrzahl der
romanischen Kirchentüren der Umgebung (z. B.
Fabjerg, S. 1093 und Mejrup, S. 1779) aus Quaderecksteinen, die von einem monolithischen
Sturz mit geraden Kanten bedeckt werden. Von
den ursprünglichen Fenstern werden noch zwei
verwendet, die sich an der Nordseite des Schiffes
befinden, während zwei an der Nord- und Ostseite des Chores jetzt verblendet sind. Die rundbogigen Fensterstürze und die gut getrimmten
Fensterbanksteine sind meist zusammengesetzt.
Im Inneren ist das Schiff mit einer flachen Balkendecke versehen, während der Chor über ein
später hinzugefügtes Gewölbe verfügt. Die verputzte und weiß getünchte Rückseite der Langmauern besteht aus rohen Feldsteinen, während
das Mauerwerk der Triumphmauer über dem
quadergesetzten Chorbogen aus grob getrimmten
Quadern besteht. Gleiches gilt für die nach We-

Fig. 47. Våbenhusets nordgavl (s. 1741). 1:100. Målt af
Søren Andersen Arkitekter 2003, suppleret og tegnet af
Anders C. Christensen 2013. – Nordgiebel des Vorhalles.
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sten gewendete Mauer des Dreieckgiebels zwischen Chor und Schiff, was die Vermutung verstärkt, dass der Chor eine Zeitlang alleine stand.
Die Westverlängerung des Schiffes, die wie
dessen übrigen Teile aus Quadern bestehen, zeigt
sich in ihrem Äußeren in dem abweichenden
Sockel, einer Schrägkante.
Um 1500 herum wurden bedeutende Arbeiten an der Kirche ausgeführt, deren Schiff ein
neues Giebeldreieck aus Ziegel erhielt, welches
mit Zahnfries unter dem kreuzförmigen Guckloch bereichert wurde. Chorgewölbe, Turm und
Vorhalle wurden kurze Zeit später hinzugefügt.
Der weiß getünchte und ungefähr quadratische
Turm am Westende des Schiffes hat jetzt ein Pyramidendach, welches zwischen 1766 und 1862
angebracht wurde. Der Turm war ursprünglich
mit einem Satteldach versehen, welches 1700
durch Blitzeinschlag beschädigt wurde. Der Anbau wurde mit Ziegelsteinen ausgeführt, in dessen
Rückmauern einzelne wiederverwendete Quader
eingesprenkelt sind. Als Folge von Wettereinwirkungen wurde er gegen Süden und Westen stark
umgebaut. Der Turmraum verfügt über ein Kreuzrippengewölbe und öffnet sich zum Schiff durch
eine spitzbogige Arkade mit Kämpfergesimsen in
Widerlagerhöhe. Das auffälligste Kennzeichen des
Turmes sind die spitzbogigen Hörlöcher, die wie
andere Turmöffnungen der Umgebung (vgl. Mej
rup, S. 1783) von einem gemauerten Mittelpfeiler
geteilt werden (vgl. Abb. 8).
Die schmucke Vorhalle auf der Nordseite aus
Ziegel steht auf einem Fundament von großen
Feldsteinen und zeichnet sich teils durch die Verblendung der Fassaden und teils durch die inwendigen Nischen in den Flankenmauern aus. Beides
findet sich in verschiedenen Ausformungen auch
bei anderen Vorhallen der Umgebung, z.B. Nørre
Nissum und Bøvling (S. 644, 826), und Asp, Navr
und Vejrum (Nischen).
Das Chorgewölbe mit den halbsteinigen Ribben wurde vermutlich ungefähr zur gleichen
Zeit wie die Anbauten eingebaut und ruht auf
einfach gefalzten Eckpfeilern.
Die Wartung der Kirche ist mit Lakunen seit
1683 überliefert. Im ersten Teil des 18. Jahrhunderts wurde intensiv an Ausbesserungen der ver-
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fallenen Kirche gearbeitet, wobei wie erwähnt
insbesondere der Turm problematisch war. Im
19. Jahrhundert durchlief die Kirche mehrere
Hauptinstandsetzungen, u.a. 1890, wo die äußere Schale der Kirche zu großen Teilen umgesetzt
wurde und die Fenster der Südseite eingesetzt
wurden. Die jüngsten Hauptrestaurierungen wurden 1967-71 und 1996 durchgeführt, wo man
umfassende Feuchtigkeitsschäden ausbesserte.
Der mittelalterliche Dachstuhl aus Eichenholz
des Chores, der dendrochronologisch auf um
1410-15 datiert wurde, ist bewahrt. Dahingegen
ist der Dachstuhl des Schiffes zu einem großen
Teil umgesetzt und ausgewechselt worden. Die
Dachstühle von Vorhalle und Turm sind hauptsächlich neuer und aus Kiefernholz.
Chor und Schiff stammen vermutlich von alters her, während die Ziegelverkleidung der Vorhalle erstmalig 1699 erwähnt wird.
†Kalkgemälde. Fragmente von Kalkgemälden aus
dem späten Mittelalter und der Renaissance
wurden 1901 und 1969 in Chor, Schiff und an
den Wänden der Vorhalle nachgewiesen. Seither
wurden sie allerdings ohne nähere Beschreibung
übertüncht. Von besonderem Interesse scheint
eine in ihrer Farbkraft recht lebendige Figurenausschmückung aus der Renaissance an den
Wänden des Schiffes (vgl. Mejrup, S. 1796). Die
Bemalung löste sich jedoch bei der Abdeckung.
Außerdem gibt es eine dekorative Bemalung am
Chorgewölbe und an der Altarwand, die vermutlich von ca. 1891 stammt.
Inventar. Nur zwei mittelalterliche Inventargegenstände der Kirche sind bewahrt. Am ältesten
ist das romanische Taufbecken von einfacher
Form (jedoch mit sekundärem Schaft), während
die Glocke (Abb. 43) von um 1300 stammt. Sie
ist mit einer Gießermarke versehen, die sich an
der großen Glocke in der Sankt Petri Kirche in
Lund wiederfindet und vermutlich auf denselben
Meister zurückgeht.
Aus der Zeit nach der Reformation stammen
die Altarleuchter (Abb. 29), datiert auf um 1550,
während die Altartischpaneele, der Altar und die
Kanzel erst nach 1600 angeschafft wurden (Abb.

24-26, 33-36). Die Kanzel wurde vermutlich von
dem fleißigen Schreiner Kristen Spend aus Lemvig geliefert. Im Laufe des 18. Jahrhunderts prägten
wechselnde Besitzer von Avsumgård die Einrichtung der Kirche. So ließ Jens Jermiin (†1742), der
auch Gemeindepfarrer in der Kirche von Hjerm
war, die Altartafel 1722 neu bemalen, ebenso wie
er 1733 einen neuen Kelch und eine neue Patene
stiftete (Abb. 27), da die älteren silbernen Geräte
bei einem der zahlreichen Stadtbrände von Holstebro vom Feuer verzehrt worden waren (vgl. S.
162). Bei dem Meister handelte es sich um Villads Lauridsen Lund, der in Lemvig und Holstebro tätig war. Um 1775 stifteten Thomas Jermiin
und Gattin, Karen Poulson, eine vornehme, mit
den Wappenschilden und Initialen des Paares geschmückte Altarschranke (Abb. 30a-b).
Im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts bekam
die Kirche mehrere neue Inventargegenstände,
wovon eine Reihe von Privatleuten gestiftet wurden. Zu den neuen Gegenständen zählt das ehemalige Altargemälde (Abb. 25-26), von Otto Bache 1861, eine Taufschüssel (um 1864) sowie eine
Bibel (1891, gestiftet 1903). Aus Anlass des Friedens nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ein
Siebenleuchter und ein Kirchenschiff hinzugefügt
(vgl. Abb. 23 und 42), während die Kirche 1971
eine Oblatendose und eine Taufkanne erhielt, die
beide von Bent Exner gefertigt wurden (Abb. 28,
31). Bei der Hauptrestaurierung 1971 wurde eine Orgel angeschafft, die jedoch 1978 durch ein
neues Instrument ersetzt wurde (Abb. 39); bei
der gleichen Gelegenheit wurde die ältere Orgelempore entfernt. 1988 wurde eine neue Glocke
aufgehängt (Nr. 2), von Petit & Fritsen, Eijsbouts.
1997 gestaltete Bodil Kaalund eine figurative Ausschmückung der Arkadenfelder der Kanzel und
der Gestühlgiebel (vgl. Abb. 23, 33-34, 37, 39). Zur
gleichen Zeit wurde die Farbgebung des Interieurs mit den neuen Dekorationen harmonisiert.
Grabmale. Wie 1767 erwähnt, gab es weder Epitaphe, Inschriften, Leichensteine oder offene Be
gräbnisse in der Kirche. Im östlichen Teil des
Friedhofes wurden vier gleichartige gusseiserne
Kreu
ze für die Mitglieder der Familie Seiberg
(Sejbjerg) aufgestellt (Abb. 44).
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Fig. 1.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Äußeres aus Nordosten.
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hjerm herred
Kirken (»mæthorp«) er i Ribe Oldemoders kirkeliste
takseret til 4 skilling sølv, svarende til herredets middelansættelse.1 1350 blev præsterne ved kirkerne i Mejrup
og Holstebro af biskoppen pålagt at forkynde en bandlysning på Harbo Bygdeting (jf. også s. 162).2 Efter
en strid med kongen om rettighederne til en række
vestjyske kirker dømtes rigsråd, biskop Oluf Munk,
der bl.a. havde fået Tviskloster (Hammerum Hrd.) i
forlening, 1554 til at opgive sin uretmæssige besiddelse
af kirken, der antagelig tidligere hørte under klostret.3
Kronen solgte 1696 Mejrup Kirke med tilhørende
kaldsret til Anne Dyre til Tviskloster, enke efter Gabriel Grubbe (†1692).4 Kirken hørte herefter under
denne hovedgård frem til begyndelsen af 1800-tallet.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

1803 blev kirke og gods købt af herredsfoged Casper
Møller på Højris og Morten Westrup til Herningsholm. Samme år overdrog de kaldsretten til kronen og
påbegyndte fra 1804 bortsalg af tienderne til sognemændene.5 Salget var i hvert fald afsluttet 1811. 6 Kirken overgik til selveje efter 1900.7
Af et interessant sagsforløb fra 1578 fremgik det, at
kirken ‘fra Arilds tid af ’ havde været uden anneks. D.å.
havde de lokale sognemænd imidlertid på egen hånd
og i modstrid med en dom fra ‘kongens faders (dvs.
Christian III) tid’ overdraget kaldet til præsten i Hjerm,
der personligt havde accepteret valget og dermed annekteringen af nabosognet. Den ulovlige udnævnelse,
der var gennemført uden Ribebispens (Hans Laugesen)
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Odense Luftfoto 1955. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südwesten.
samtykke, blev derfor annulleret. I stedet udnævntes en
tidligere kongelig skibspræst, Niels Eriksen, til sognepræst, mens Hjermpræsten fik strengt påbud om ikke
længere at befatte sig med Mejrup.8 Mejrup Sogn udgjorde også i de følgende århundreder et selvstændigt
pastorat, om end Måbjerg kortvarigt, 1803-18, var tilknyttet som anneks (s. 1730).9 1819 blev sognet forenet
med kateketembedet i Holstebro (førstelærerembedet
ved Borgerskolen), men fik fra 1905 atter eget pastorat,
der siden 2011 er indgået i et fællespastorat med Handbjerg og Ryde kirker (Ginding Hrd.).
Som anført i et bønskrift til Christian IV fra kirkens
præst 1629 blev både sognet og navnlig præstegården,
der lå tæt ved alfarvejen mellem Holstebro og Viborg,
voldsomt hærget under Kejserkrigen af Wallensteins
tropper (jf. også vinduer, †altertavle, †kirkekiste og
klokke).10
Møntfund mv. I forbindelse med korgulvets sænkning
1956 fandtes i alt 27 mønter, heraf i alt 19 danske og
de ældste fra Sven Grathes, Christoffer II’s og Erik af
Pommerns tid, dvs. fra tidsrummet o. 1150- o. 1450.
Endvidere registreredes to svenske hulpenninge fra
Magnus Smeks regering (1319-64), en hulpenning fra

Hamburg fra 1300-tallet og tre tilsvarende fra Mecklenborg samt en skillingsmønt fra Schwerin, dateret
1800.11
Sagn. Selvom stednavnet i sin ældste form er anført som Mætorp eller Merup, idet forleddet ‘mæ’ kan
have været en parallelform til det gammeldanske ord
for ‘smal’ (miò),12 knyttedes kirken sidenhen til den
sagndannelse, der også er omtalt under Møbjerg og
Måbjerg (s. 932, 1730). Ifølge overleveringen var disse
kirker bygget af tre søstre, alle møer eller jomfruer, der
skulle ligge begravet i en høj på kirkegården (s. 1776),
måske den, der for Mejrups vedkommende rummede
en skat så stor, at den kunne finansiere kirkens genopbyggelse, dersom denne siden skulle falde sammen.13
Formentlig drejer det sig om den samme høj, hvorfra
der ifølge Resen ‘ofte høres ringen og anden støj’.14
En myte, omtalt 1766, om end først nedfældet o. 1900,
synes at tage udgangspunkt i jomfrusagnet og i øvrigt
kombinere dette med teksten på klokke nr. 1.15 Ifølge
overleveringen var kirken af en adelig dame til Skt. Annas ære blevet forsynet med tårn og hvælvinger. Også
hvælvene i Møborg (tårnhvælv, o. 1509, s. 938) og Måbjerg (s. 1742) skulle være opført af samme.

Mejrup kirke
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra nord. Foto Lis Helles Olesen og Esben Schlosser Mauritsen 2013. – Luftaufnahme der Kirche aus Norden.

Kirken ligger i den vestlige del af Mejrup Kirkeby, let trukket tilbage nord for Holstebro-Viborg
landevejen. O. 1840 fandtes blot få ejendomme i
kirkens nærhed (jf. fig. 5), der nu helt er omsluttet
af nyere parcelhuskvarterer og skolen mod nord.
Bestræbelser på igen at skabe luft om kirken førte
i 1967 og 1976 til erhvervelsen af grunde øst og
syd for kirken, hvor nu hhv. et sognehus (jf. ndf.)
og en parkeringsplads er anlagt.16
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
mod syd, vest og nord bevaret sin oprindelige
udstrækning og er her omkranset af nyere stendiger af mindre marksten. Digerne har formentlig gammel hævd, og vedligeholdelser er hyppigt
nævnt siden 1586; således 1621, da en murermester betaltes 24 daler for at omlægge alle digerne,
hvortil anvendtes 22 læs kampesten.17 Indvendigt
er digerne suppleret af en hæk, der endvidere

alene markerer afslutningen på kirkegårdens udvidede del mod øst. En regulering ønskedes o.
1907, og en mindre udvidelse foretoges forud for
ligkapellets opførelse 1967 (jf. ndf.).18
Til kirkegården er nu seks indgange, hvoraf de
hvidkalkede og teglsatte porte i nord og syd er
ældst. Porten i nord er muligvis fra 1590, hvor
tag- og mursten samt ‘stål og fjæl’ indkøbtes til
‘porten’, og en murer underholdtes 19 dage, ligesom en smed og en tømrer betaltes.17 Den dækkes som sydporten af sadeltag med vingetegl, og
består af en kombineret køre- og gangport med
rundbuede åbninger, der er falset på begge sider.
Mod det ydre er stikkene ledsaget af brede bånd
af diagonalt stillede sten, en variation af en savsnitsfrise (fig. 4, 6). Sydportens rundbuede åbning
er ligeledes falset til begge sider og lukkes, som
porten i nord, af trætremmelåger. I sin nuværende
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Fig. 4. Nordre kirkegårdsportal set fra nord (s. 1775). Foto Mogens Vedsø 2013. – Nördliches Friedhofsportal aus
Norden.

Fig. 5. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af Bisted, omtegnet 1840 af W. J. Brammer. Tegnet af Merete Rude
2012. – Katasterkarte.

form er den muligvis fra 1601, hvor bjælker og
700 mursten til ‘stetten’ indkøbtes i Silkeborg.17
Teglafdækning og murværk på portene er senest
repareret 1980.16
Indgangen i det vestre dige bruges ikke længere, men lukkes fortsat af en tremmelåge; en
sådan findes endvidere i køreporten i kirkegårdens sydøstre hjørne, hvorfra der er adgang til en
materialplads. Køreporten, der i norddiget giver
adgang til ligkapellet, lukkes af en jernlåge, mens
forbindelsen til sognehuset er henlagt til en passage i hækken.
Kirkegårdens østlige del domineres af en fladtoppet og græsklædt rundhøj fra den sene jernalder
eller vikingetid, tidligst omtalt ved præsteindberetningerne ved midten af 1600-tallet.19 Her nævntes
endvidere en mindre †høj, beliggende i kirkegårdens nordvestlige del; højen blev fjernet 1876.18

Mejrup kirke

†Hegn. Digerne var mod nord suppleret med
mindre stykker teglsat og blytækt kirkegårdsmur,
der muligvis var senmiddelalderlig; heri var også
skolen og tilsyneladende ‘skolelærerens og kirkesangerens bolig’ tidligere inkorporeret (jf. ndf.).
Dele af ejendommen »Østre Kirkested« var vest
for sydporten o. 1862 også inkorporeret i diget.18
En hegning af egepæle på en mindre strækning er nævnt 1896.18 †Indgange. En ‘østre stette’,
hvis placering ikke er nærmere kendt, repareredes
1640. Et ‘gammelt jerngitter’ ønskedes 1959 fjernet ved kirkegårdens østside.18 1601 blev en †kirkerist ‘hugget’, og en ramme til samme blev 1636
placeret under søndre stette.17 1640 opsattes †drejekors ved alle tre porte, en løsning, der fem år senere
kopieredes i nabokirken i Borbjerg (s. 1843).20
Bygninger på og ved kirkegården. Det teglsatte og
hvidmalede ligkapel med skifertag ved norddiget
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er opført 1967. Huset blev renoveret o. 1983,18
og 1993 udvidet mod øst med toilet og opholdsrum (Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen
& Bech-Jensen, Aarhus).16 Sognehuset øst for
kirkegården blev opført 2008 og er anlagt som
to sammenhængende, parallelforskudte længer
i hvidpudset tegl, afdækket med tagpap (Søren
Andersen Arkitekter, Holstebro).21 †Bygninger
ved kirkegården. Mejrup Skole, nævnt 1862, lå
en tid inkorporeret i diget øst for hovedporten, men er nu flyttet til en placering nord for
Mejrup Kirkevej (jf. fig. 2, 6), mens en lærer- og
kirkesangerbolig udgjorde en del af diget vest
for porten.18
Kirkegården henlå o. 1862 i græs med enkelte
graner og blev holdt ‘smukt ved lige’. 1895 omkransedes kirkegården af et tre rækker bredt læhegn af nåletræer.18

Fig. 6. Nordre kirkegårdsportal set fra nord (s. 1775). Foto M. Mackeprang 1911. – Nördliches Friedhofsportal aus
Norden.
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Fig. 7. Ydre set fra nordøst med gravhøjen i forgrunden. Foto Mogens Vedsø 1998. –
Äußeres aus Nordosten mit dem Grabhügel im Vordergrund.

Bygning
Kirken består af romansk kor og skib, der i senmiddelalderen er om- og tilbygget. Antagelig o. 1474 er
opført et tårn ved kirkens vestende, mens våbenhuset
på skibets sydside formentlig er omtrent samtidigt. I
senmiddelalderen opførtes også kirkens hvælv, formentlig o. 1515-16, hvor skibets tagværk blev fornyet.
Orienteringen er omtrent solret.

Kvaderstenskirken er afsat med rette vinkler og er
bevaret i sin oprindelige udstrækning. I modsætning til koret, der, såfremt triumfmuren regnes til
skibet, er opført over et kvadrat, kendes skibets
afsætningsprincipper ikke. Som ved nabokirken
i Måbjerg (s. 1733) er yderflugten af korets flankemure placeret ud for murkernen i skibet, og
ikke, som andre steder, flugtende med indersiden

Mejrup kirke

af skibets langmure (f.eks. Fjaltring s. 1635). Anlæggets samlede længde andrager omtrent 25 m,
og skibet er to skifter højere end koret.
Materiale og teknik. Kor og skib hviler på et fundament af store, utildannede marksten, der i en
skiftelignende opbygning er suppleret med bælter af mindre marksten samt kvaderafslag. Fundamentet, der fremkom ved en mindre arkæologisk undersøgelse 2000, strækker sig omtrent
80 cm mod nord fra skibets ydre murflugt og er
mindst 80 cm dybt, målt fra den ca. 38 cm høje
skråkantsokkels underkant.22 Skråkanten (s. 1727
fig. 15) omfatter alle kirkens dele, kun er den
på skibets sydvesthjørne forsvundet som følge
af omsætninger. Over soklen er kirken opført af
veltildannede kvadre, der i omtrent lige gennemløbende skifter som hovedregel gradvis aftager i
højden. Dog ses uregelmæssigheder omkring åbningerne, idet vinduernes højere smigsten ikke
lader sig indpasse i skiftegangen. Kirken opførtes
efter al sandsynlighed fra øst og muligvis uden
ophold mellem kor og skib. Dette lader sig dog
kun vanskeligt afgøre, idet kvadrene hyppigt er
omsatte, og af samme årsag lader eventuelle byggestop sig ikke erkende. Omsætningerne har
medført, at to affasede kvadre, der vel oprindelig
sad i trekantsgavlens taglinje i øst eller vest, nu er
indsat i andet skifte over soklen på skibets nordside. En hjørnekvader med fire, ikke anvendte,
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Fig. 8. Tværsnit. 1:150 gennem skibet set mod øst.
Målt af Jens Foged og Poul Hansen 1955, suppleret
og tegnet af Anders C. Christensen 2013. – Querschnitt
durch das Schiff gegen Osten.

kløvehuller indgår i første skifte over soklen på
skibets sydøsthjørne (fig. 58).
Døre. Skibet har bevaret de oprindelige døre,
hvoraf den søndre endnu er i brug, mens den
nordre er blændet i murflugten. Dørene er som
vanligt på egnen simpelt udformet med retkan-

Fig. 9. Plan. 1:300. Målt af Jens Foged og Poul Hansen 1955, suppleret af
Thomas Bertelsen 2005, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2013.
– Grundriss.

1780

hjerm herred

Fig. 10. Bygningsdetaljer. Udateret skitse af Frits Uldall. – Gebäudedetails.

tet monolitoverligger og karme af hjørnehugne
kvadre, der i modsætning til forholdene i en række andre kirker dog her bryder soklen (fig. 57, jf.
Dybe, Trans og Måbjerg (s. 1538, 1684 og 1735)).
Syddøren måler i åbningen 195×113 cm og er

mod kirkens indre formentlig udvidet; stabler
indvendigt i syddørens vestre vange viser, at en
dør tidligere åbnedes indad. Hvornår norddøren,
180×120 cm, blev blændet, vides ikke, men den
blev efter et ‘nedfald’ 1586 atter opmuret,17 og
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sidst i 1800-tallet var åbningen i det ydre tilsyneladende lukket med en blanding af vinduesoverliggere, gavltrekants- og almindelige kvadre samt
tegl og rå kamp (fig. 10).
Vinduer. Af kirkens oprindelige vinduer er kun
korets nordvindue endnu i brug, mens østvinduet
og to åbninger på skibets nordside er blændede
i lysningen. En sammensat overligger på sydsiden af skibet i murværket over våbenhusets østre
tagflade er tilkommet ved en senere omsætning.
De rundbuede vinduer er højtsiddende, idet issepunkterne blot er ét skifte under tagfoden, jf.
forholdene i Trans Kirke (s. 1686). Den nedre
afslutning udgøres af fint forarbejdede monolitte sålbænksten. Korets dobbeltsmigede vindue
mod nord måler 170×90 cm i ydre murflugt,
indvendigt 195×90 cm; det tilsvarende vindue i
øst er også bredere mod det indre, hvor målene
er 190×90 cm, mens åbningen i ydre murflugt
måler 174×89 cm. Skibets oprindelige vinduer
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er en smule mindre, hhv. 168×81 (det østlige) og
165×81 cm (det vestlige).
Indre. Kirkens bagmure af rå kamp står pudsede og hvidtede, mens den kvadersatte korbue er
blank. Buen udmærker sig ved de rigt profilerede
kragsten, der griber om begge sider af vangerne
(fig. 52, s. 1726 fig. 2), og er mod åbningen beriget med skråkantsokkel; den skiller sig endvidere
ud ved åbningens bredde, der overstiger den traditionelle tredjedel af triumfmurens, jf. f.eks. Hove (s. 1417). 1870 afrensedes buen for hvidtekalk
og fugedes med portlandcement.18 En retkantet
niche i korets østmur måler 28×32×30 cm.23
Taggavle. Korets og skibets trekantgavle i øst er
bevaret og består mod lofterne af rå marksten i
en hård kalkmørtel med tilslag af groft sand og
småsten; fugerne er helt ubehandlede. Mod korloftet er påført et formentlig sekundært pudslag
på gavlenes nederste to tredjedele. Mellem de to
bygningsafsnit er brudt en grov åbning, hvoraf

Fig. 11. Kirken set fra nordøst. Foto Mogens Vedsø 1998. – Die Kirche aus Nordosten.
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Fig. 12a-b. Facader. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1979-80. – Fassaden.

det fremgår, at murkernen består af mindre marksten støbt i mørtel. I det ydre er korets gavlspids
omsat i tegl i nyere tid. Skibets vestre gavltrekant
ommuredes ved tårnets opførelse, men partier af
den oprindelige trekantgavl i rå kamp er bevaret
mod skibets loft (jf. fig. 20).

Middelalderlige tilføjelser og ændringer. Formentlig i senromansk tid omarbejdedes et eller muligvis flere af skibets vinduer. Spor herefter ses
fra loftet mellem skibets to vestlige hvælv, hvor
det blændede romanske vindue mod rummet er
suppleret med et rundbuet og falset stik af gullige
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Fig. 12c-d. Facader. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1979-80. – Fassaden.

og lyse teglsten med rester af puds og hvidtekalk
(fig. 59). På den østre del af skibets sydfacade ses
et i munkesten blændet, nu overkalket parti med
højryggede, middelalderlige fuger, der muligvis
er et tilmuret, sekundært(?) vindue.
I senmiddelalderen foretoges betydelige arbejder ved kirken. Tilføjelsen af tårn i vest er bl.a.
ud fra en arkitektonisk vurdering formodentlig
fuldført o. 1474, på samme tid som våbenhuset
på skibets sydside. Dele af fornyelserne lader sig
indirekte datere ved dendrokronologiske under
søgelser af kirkens tagværker (s. 1791), der uskiftedes o. 1441-42 (kor) og o. 1515-16 (skib). Kirkens hvælv kan være opført med tagværksfornyelserne, men den tekniske udførelse (jf. ndf.) antyder, at hvælvene kunne være opført på samme
tid, o. 1515-16.
Det i forhold til skibet smallere og omtrent
kvadratiske tårn ved skibets vestende er som følge
af arkitektoniske enkeltheder (jf. ndf.) rimeligvis
opført i årene o. 1470, muligvis i forbindelse med
erhvervelsen af klokken, formentlig fra 1474 (jf.
s. 1826). Den forholdsvis velbevarede24 tilbygning
er opført af rødt tegl, udvendigt beklædt med udflyttede kvadre i op til otte skifter over den lige-

ledes udflyttede skråkantsokkel, der dog kun ses i
vest; store teglpartier over kvadrene i syd og vest
er skalmurede som følge af nyere tiders vedligeholdelser (jf. ndf.). I bagmurene over tårnrummet
ses spredte mørkbrændte bindere i munkeskifte
samt stilladshuller.25 Østmuren hviler på skibets
delvist nedbrudte vestgavl, og tilbygningen dækkes af sadeltag med gavle i nord og syd, som det
er sædvane på egnen.
Tårnrummet åbner sig mod skibet gennem en
spidsbuet og ufalset arkade, der mod åbningen i
det nedre er suppleret med genanvendte kvadre.
Rummet dækkes af et samtidigt, ribbeløst og firdelt grathvælv, der i alle svikler er beriget med
små, rektangulære spygatter; i den nordre kappe er
to klokkerebshuller, mens sydvesthjørnets grat i det
nedre er gennembrudt af nyere ventilering. På
oversiden er hvælvet forstærket med overribber
dækket af et nyere, kraftigt pudslag. Hvælvtypen,
der formentlig er inspireret af sakristiets hvælv i
†Holstebro Kirke (s. 190),26 findes tillige bl.a. i
Vandborg (tårn) og Ferring (kor og tårn) (s. 1458,
1488-89).27 I væggene er udsparet halvstensdybe
nicher eller blændinger. Arkadens et skifte hø
je, udkragende vederlagsmarkering med affasede
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Fig. 13. Tvær- og længdesnit. 1:300. Målt og tegnet af Jens Foged og Poul Hansen 1955. – Quer- und Längsschnitt.

kanter er gentaget i hjørnerne, et egnstypisk træk,
der genfindes i Lomborg Kirkes tårnrum (s. 729).
Rummet belyses gennem et fladbuet vindue
mod vest, der muligvis er identisk med det oprindelige vindue, som en murermester 1626 blev
betalt for at udvide (‘indhugge’).17 Åbningen er
indvendigt falset i det øvre og står med aftrappet
bundsmig.

Adgangen til tårnets øvre stokværk er henlagt
til trappebygningen fra 1935 på tårnets nordside (arkitekt Kristian Jensen, Holstebro), opført
af røde normalsten med en ydre skal af kvadre;
den støbte spindeltrappe belyses gennem en smal
Fig. 14. Tårnet set fra sydvest (s. 1783). Foto Hugo Johannsen 2013. – Der Turm aus Südwesten.
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Fig. 15a-c. Plan og opstalter. 1:50. a. Dør mellem tårnets mellemstokværk og skibets loft. b. Nordre glug i tårnets
mellemstokværk. c. Tårnets nordre glamhul (s. 1783). Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2005. – Grundriss und
Aufriss. a. Tür zwischen Zwischenstockwerk des Turmes und Schiffsdecke. b. Nördliches Schalloch im Zwischenstockwerk des
Turmes. c. Nördliches Hörloch des Turmes.

sprække i vest. En oprindelig adgang kan have
været etableret via en lem i hvælvet, jf. Dybe,
Måbjerg og Hjerm (s. 1539, 1739). 1862 kunne
adgang ikke ske ‘uden tilsat stige’, muligvis på
nordsiden.18
Mellemstokværkets lysåbninger er mod nord,
syd og vest udformet som tvillingelysning med
trappestik om retkantet pille, hvorover er gennemstukket, kvadratisk mønster i et højt, spidsbuet og halvstens dybt spejl (fig. 15b). Mod bagmurene, der er opmuret i munkeskifte, i syd og
nord dog isprængt enkelte mindre blokke af rå
kamp, er de fladbuede åbninger ufalsede og lukkes nu af træluger. I skibets vestre trekantgavl, der
mod mellemstokværket er helt genopbygget i tegl
i forbindelse med tårnets opførelse, er etableret en
samtidig, fladbuet dør med halvstenfals mod vest;
Fig. 16. Aksonometrisk rekonstruktion af tårn og våbenhus (s. 1783, 1789). 1:300. Tegnet af Thomas Bertelsen 2005, suppleret af samme 2013. – Axonometrische
Rekonstruktion des Turmes und der Vorhalles.
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Fig. 17. Tårnet og våbenhuset set fra sydøst (s. 1783, 1788). Foto Hugo Johannsen
2013. – Der Turm und die Vorhalle aus Südosten.

udformningen af åbningen (fig. 15a) er identisk
med tilsvarende døre i Møborg (s. 939) og Handbjerg.
En trætrappe langs sydvæggen fører via en lem
i det nye, støbte betondæk til klokkestokværket,
der dog har bevaret sit bjælkelag, hvoraf den

ene viste fældningsår efter 1438 (jf. s. 1791).18
De spidsbuede glamhuller (fig. 15c) er som
lysningerne i mellemstokværket delt af en retkantet midterpille, der dog her er ført til buens
toppunkt – endnu et egnstypisk træk, der bl.a.
ses i Måbjerg (s. 1739) og Navr. Ligeledes står
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glamhullerne i yderflugten med en halvstensfals,
der om stikket er suppleret med en båndfrise af
forsænkede løbere, meget lig våbenhusets, jf. ndf.
Motivet er meget vel udgået fra †Holstebro Kirkes sydkapel, der sandsynligvis er fuldført o. 1468
(s. 192), og i variationer efterfølgende udbredt
til flere af egnens kirker, f.eks. Nørre Nissum (s.
644), Lomborg (s. 732), Hjerm, Fovsing og Vridsted (Fjends Hrd.).
Overgangen til tårnets øverste del formidles
udvendigt af en gesimsfrise, udformet som et rulskifte med hver anden sten forsænket. Motivet
er bl.a. kendt fra tårnene i Ulfborg og Sdr. Nissum (Ulfborg Hrd.), men også fra Hjerm Kirkes
nordre korsarm. Trekantgavlenes egnstypiske dekoration består på begge sider af seks højblændinger, de yderste delt af halvstensbrede stave,
de øvrige af helstensstave (fig. 14, 16-17, 62-63).
Blændingerne, der formentlig er reduceret ved
nedskæring af †kammene(?), bærer på nordsiden endnu rester af spærstik over de to midterste,
mens buestik anes over de to østligste; i syd var de

midterste kronet af buestik. Midterblændingerne
er på begge sider endvidere gennembrudt af fladbuede glugger, ligesom to bomhuller i hver gavl
har givet mulighed for opsætning af hængestillads.
Våbenhuset ved skibets sydside er formentlig
opført i slutningen af 1400-tallet af tegl, på den
østre flankemur dog iblandet enkelte kvadre;
dette materiale er tillige anvendt som supplerende skal på vestmuren. Gavlfacaden udmærker sig ved dørens rundbuede stik, der er udført
som en koncentrisk båndblænding, underinddelt af radiært stillede løbere (jf. ovf., fig. 17, 61).
Over båndblændingen er et forsænket, sekundært latinsk kors, hvis lodrette arm i det nedre
formentlig var oprindelig glug; kammene kan
have haft pinakler (fig. 16). Rummet dækkes af
et fladt bjælkeloft.
Det ottedelte hvælv i koret hviler på enkeltfalsede hjørnepiller, mens kapperne understøttes
af helstens skjoldbuer; på oversiden er hvælvet
forsynet med helstensbrede, lette overribber.28
Med indbygningen af korhvælvet ændredes byg-

Fig. 18. Kirken set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Die Kirche aus Südosten.

Mejrup kirke

1789

Fig. 19. Kirken set fra nord. Foto M. Mackeprang 1911. – Die Kirche aus Norden.

ningsafsnittets statiske forhold, hvilket medførte
destabilisering særligt af østgavlen, hvis gentagne
reparationer fremgår af de bevarede regnskaber
og kirkens nyere bygningshistorie (jf. ndf.). Skibets tre hvælv er opbygget som korets, og er adskilt af falsede gjordbuer understøttet af vægpiller. Det østre hvælv, der foroven er afsluttet med
en cirkulær åbning, styrtede 1926 delvis ned som
følge af udgravning til fyrkælder i nordøsthjørnet
(jf. s. 1792).29 Skibets hvælv er efter al sandsynlighed indbygget ved fornyelsen af tagværket o.
1515-16, hvilket stemmer overens med hvælvene
i Vandborg Kirke fra o. 1520 (s. 1458), der, som de
forsvundne †hvælv i Lemvig Kirke (s. 348), konstruktionsmæssigt har stor lighed med hvælvene i
Mejrup (jf. de falsede gjordbuer samt den cirkulære åbning i toppen af det østligste hvælv). Ligheden i den tekniske udførelse af kirkens hvælv
antyder, at korets hvælv kan være opført samtidig
med skibets, og ikke, som de dendrokronologiske
undersøgelser antyder, o. 1441-42 (jf. s. 1791).

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
I kirkens ældste bevarede regnskaber er som ovf.
nævnt noteret talrige, mindre udbedringer, der
som regel omfattede indkøb af træ, mursten, tagsten, glas og bly; kalken blev hentet i Daugbjerg.
Til arbejdets udførelse anførtes ofte pris, varighed og mandskabets profession.17 Større arbejder
fremgår også, dog kun summarisk beskrevet, f.eks.
da to murermestre 1608 var på kost i 54 dage,
idet de foretog udbedringer på alle dele af kirken,
herunder formentlig også af korets østgavl, der
atter istandsattes 1647. Reparationer af tårnets
udsatte murværk optræder allerede i de tidligste kilder og er efterfølgende en hyppigt tilbagevendende post; således anvendtes 1588 syv snese
mursten til glamhullerne, og 1596 underholdtes
en murermester 12 dage til yderligere arbejder.17
Ved midten af 1700-tallet var især inventaret
(jf. s. 1808), men også tårnets murværk og hvælv
samt gulve og tagbeklædning forfaldne. Forholdene synes at være bragt i orden ved en istandsættelse
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1766 og de følgende år, idet bygningen 1769 ikke
‘manglede noget’ hverken ude eller inde.30 Kirken
blev herefter tilsyneladende vel vedligeholdt, således at kirkeejeren 1791 ‘gør sig en fornøjelse af at
have alting i smuk stand’.31 Efter ejerskiftet 1803
(jf. s. 1773) og tiden herefter blev flere mangler
atter påpeget, bl.a. voldte utætte tage og murværket på korets sydøsthjørne problemer.6 1810 var
kirken i god stand,32 mens vedligeholdelsesudgifterne i årene frem mod århundredets midte tilsyneladende var beskedne.18
I sidste halvdel af 1800-tallet og de første årtier af det følgende århundrede var vedligeholdelserne præget af mindre udbedringer, såsom
fugning af kirkens kvadermurværk, samt løbende
småreparationer af tagværker og tagbeklædninger
på alle bygningsafsnit. 1868 var korets murværk
atter brøstfældigt, så en hældning på 3 tommer i
en højde på fem alen sås på sydsiden (udbedret
1876), mens murværket på sydsiden af skibet var
forskubbet 7½ tommer ud i en højde på 3 alen.18
I begyndelsen af 1900-tallet var særlig våbenhusets tag (jf. ndf.) en tilbagevendende post, men
med omlægningen af tagbeklædningen 1928 syn
tes også dette forhold at være bragt i orden.18
Kirken var således 1925 i ‘meget god stand’ frem
til 1935, hvor en istandsættelse af tårnet (arkitekt
Kristian Jensen, Holstebro) fandt sted.16 Ved denne lejlighed tilføjedes på tårnets nordside et kvadersat trappehus med spindeltrappe, og endvidere
hævedes mellemstokværkets bjælkelag, mens ny
trætrappe langs sydvæggen til klokkestokværket
blev opsat. Kirken betegnedes som følge heraf
1937 atter som værende ‘i god stand.’17
1956-61 gennemgik kirken en istandsættelse i det
indre (arkitekterne Jens Foged og Poul Hansen,
Thisted), der omfattede dele af kirkens inventar (jf.
s. 1806) samt omlægninger af gulvene i skib og kor,
hvor gulvet sænkedes 7 cm. En planlagt udbedring
af murværket på tårnets vestside synes udskudt.33
Ved kirkens hovedistandsættelse 1980 (arkitek
terne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted) udførtes omfattende omsætninger af kvadrene, herunder tårnets nedre del, skibets vestgavl syd for
tårnet, skibets sydmur vest for våbenhuset og på
korets nordside. På tårnet foretoges endvidere reparationer af teglpartierne særligt på syd- og vest-

murene, ligesom det vestre blytag blev udskiftet.
Vinduesrammerne i mellemstokværk og tårnrum blev skiftet, og jernrammerne med trådvæv i
glamhullerne udskiftedes med galvaniserede ditto.
1997 blev udbedret revner i korets gavl, der
endvidere blev fikseret med en polygonwire.
Hermed sattes formentlig en effektiv stopper for
de tilbagevendende problemer med murpartiet,
hvis reparationer kan følges lige fra 1500-tallets
slutning i de bevarede regnskaber (jf. ovf.).
Kirkens seneste istandsættelse (Søren Andersen
Arkitekter, Holstebro) udførtes 2001 i kirkens indre og omfattede nedrivningen af en støttemur
under korets østre skjoldbue og reetablering af korets østvindue. Støttemurens opførelsestids
punkt
kendes ikke, men den kan være fra o. 1870.18 Ved
samme lejlighed indlagdes vand i kirken, der endvidere blev kalket, mens gulve samt dele af inventaret blev restaureret og kalkmalerierne istandsat
(jf. s. 1792).
Gulve. Kirkens nuværende gulve er som nævnt
senest renoveret 2001 og består af røde teglsten
på fladen, i skibet lagt i sildebensmønster; under
stolene er bræddegulv. I våbenhuset er fliser af natursten. †Gulve. Gulvreparationer er nævnt første
gang 1590 med flere senere, mindre udbedringer. 1647 blev altergulvets nedsunkne dele således udbedret med 50 mursten indkøbt i Viborg,17
og 1791 var gulvet og gangen overalt belagt med
mursten.32 1903 blev skib og tårnrum belagt med
gule sten på fladen, mens korets gulv 1916 foresloges belagt med sorte og hvide fliser;18 dette
blev kasseret ved gulvsænkningen 1956.16
I tårnrummet blev de gule sten 1918 erstattet af
et bræddegulv med cementunderlag,18 mens alterets bræddegulv muligvis blev anlagt 1859, hvor
det anbefaledes omlagt ‘helst med brædder’.34
Vinduer. Korets og skibets kurvehanksbuede
vinduer af små sten med udvendig fals er sandsynligvis identiske med de vinduer, der indsattes o.
1860,18 idet man ønskede en forbedring af lysforholdene;35 de lukkes af hvidmalede og sprossede
støbejernsrammer, mens korets nordvindue og
tårnrummets vindue lukkes af fladbuede og sprossede trærammer. †Vinduer. Tre nye vinduer er
nævnt 1600.17 1881 ønskedes glamhullerne lukket med lemme.18 Et tagvindue på hhv. nord- og
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Fig. 20. Nordsiden af skibets tagværk set fra øst (s. 1791). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Nordseite des Schiffsdachwerkes aus Osten.

sydside ønskedes anbragt 1885, og fire år senere
var istandsættelse af kirkens vinduer nødvendig.18
Tagværker. Koret og skibet har bevaret middelalderlige egetagværker, mens våbenhusets og
tårnets er nyere og af fyr. Korets tagværk, der senest er renoveret 1997, består af ti spærfag med
to hanebånd, spærsko og lodrette spærstivere; enkelte af disse samt størstedelen af hanebåndene er
udskiftet med nyere tømmer af fyr. Spærfagene er
nummereret fra vest med øksehugne streger. Skibets tagværk er på 20 fag og udformet på samme
måde, dog suppleret med krydsbånd i næsten alle
fag (jf. fig. 20). Nummereringen er udført som
smalle, udstemmede streger fra øst mod vest. Våbenhusets tagværk består af seks spærfag med et
lag hanebånd, mens tårnet dækkes af syv spærfag
med to lag hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra korets og
skibets tagværker er i forbindelse med reparationer 1997 udtaget i alt 27 prøver, hvoraf kun én
ikke kunne dateres, mens to prøver er udtaget

fra tårnets bjælkelag 2013; af disse kunne én dateres.36 Af korets 15 prøver er 11 boret ud, mens
resten er afsavet.37 Seks prøver viser et fældningstidspunkt i vinterhalvåret 1441-42, antagelig er
også det øvrige tømmer fældet på dette tidspunkt.
Skibets 12 boreprøver kunne alle dateres, enkelte
til hhv. vinterhalvåret 1512-13 (to stk.) og vinterhalvåret 1515-16 (seks stk.), antagelig er også det
øvrige tømmer fældet på dette tidspunkt.
Af boreprøverne fra bjælkelaget i tårnets mellemstokværk kan fældningsåret for én prøve uden
splint fastsættes til et tidspunkt efter o. 1438.
Tagbeklædning. Kor, skib og tårn dækkes af blytage, våbenhuset af røde vingetegl. Sidstnævnte
er omtalt første gang 1862.18 Oplægningen af
blytagene er dateret ved indskrifter i udstansede
reliefversaler. Koret er således senest tækket 1997
(Stoffregen, Struer), mens belægningen på skibets
sydside er fra 1978, nordsidens fra 1986 (begge
H. H. Michaelsen, Hvidbjerg). Sidstnævnte har
endvidere oplagt tårnets blytage i 1970 (øst) og
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1980 (vest). †Tagbeklædning. Korets tag af maskinfremstillede vingetegl var 1980 utæt og ønskedes dette år udskiftet med håndstrøgne sten.16
Våbenhuset var 1595 belagt med bly, der dette år
blev repareret, og 1603 indkøbtes yderligere 2½
skippund og 6 lispund bly til kirken. Udbedringer
på tagene foretoges herefter løbende, 1612 udført
af en blymester fra Borbjerg, mens to blymestre
fra Holstebro 1623 betaltes for at omsmelte 14
skippund gammelt suppleret med to skippund
nyindkøbt bly.17 Kirken var 1766 overalt tækket
med bly.38 1874 omlagdes blyet på tårnets vestside,
1882 på østsiden og igen 1910 på vestsiden.18
Farveholdning. Kirkens kvadersatte dele står i
blank mur undtaget våbenhusets, der som kirkens teglsatte dele og det indre er hvidtede. †Farveholdning. Hyppige, næsten årlige kalkninger er
nævnt fra 1862 og frem, enkelte år suppleret med
udvendige fugninger; 1876 fremstod kirken kalket ind- og udvendig.18
Opvarmning. Kirken er siden 2000 tilkoblet
fjernvarmenettet,16 idet varmen distribueres fra
den gamle fyrkælder under skibets nordøsthjørne. Ved dennes anlæggelse 1926 styrtede dele af
det østre hvælv ned. †Opvarmning. En kakkelovn
og skorsten opsattes 1889 i skibets nordøstre
hjørne, men måtte 1909 ‘omsættes’ (jf. fig. 34).
En kalorifer (C. M. Hess, Vejle),18 anlagt i et rum
under skibets nordøsthjørne, erstattede 1926
kakkelovnen.35 Kaloriferen erstattedes 1965 af et
luftvarmeanlæg sammesteds, der fornyedes 1985.16
Et pikstensbelagt fortov blev 1986 etableret i et 80
cm bredt bælte omkring kirken.16 Ved denne lejlighed sås på kirkens sydside rester af et ældre †fortov
med samme udformning formentlig fra 1892, der
senere var suppleret med cement. 1896 nedlagdes
‘store hugne kampesten’ uden for kirkedøren.18
†glasmalerier
I forbindelse med gulvarbejder fandtes 1957 en
stor mængde genstande, heriblandt mange forskelligt farvede glasstykker samt rester af bly, antagelig fra korets vindue(r).39 Glasstykkerne, der ikke blev nærmere beskrevet, fremkom hovedsagelig i koret, men enkelte, spredte fund registreredes
også under belægningen i skibets midtergang.

kalkmalerier
Oversigt. Mejrup Kirke har været rigt udsmykket
med kalkmalerier, der fandtes både på vægge og
hvælv. Kun en mindre del heraf er imidlertid bevaret. Registreringen af de forsvundne fragmenter,
der enten faldt af i forbindelse med afdækningen
eller sekundært blev overkalket, er i flere henseender yderst summarisk, hvilket vanskeliggør en
mere detaljeret analyse, ligesom en relativ kronologi kun lader sig etablere med forbehold. I det
følgende opereres med fire hovedfaser: 1) Fra o.
1300-50 og under alle omstændigheder før kirkens overhvælving (o. 1515-16) hidrørte et omløbende rundbuet †arkadegalleri med indskrevne
cirkelfelter. Dette blev iagttaget på overvæggen af
skibets nordmur og på korbuens vestvæg. Et udsnit, antagelig heraf, anes endnu på skibets sydvæg
over hvælvet. 2) Fragmenter af en (†)minuskelfrise
og bladornamenter, antagelig udført i 1400-tallet
før kirkens overhvælving, jf. s. 1783, 1789; tidligere
påvist i mindre partier på nordvæggen i koret og
endnu delvis synlige i skibets andet fag over hvælvet. 3) En dekorativ †bemaling af hvælvribber,
gjord- og skjoldbuer i skibet kan hidrøre fra tiden
umiddelbart efter overhvælvingen (o. 1515-16),
dvs. o. 1520; i tilknytning hertil kan være tilføjet
en rankebemaling på skibets hvælv og måske samtidig en beslægtet dekoration i et større felt på våbenhusets østvæg. 4) Eftermiddelalderlig figurativ
udsmykning fra o. 1550-60, endnu delvis bevaret
i korets nordvesthjørne og på våbenhusets østvæg.
Udsmykningen omfattede tillige en †billedfrise
med scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente.
Denne forløb i to vandrette zoner hele kirken rundt.
Restaureringer. 1900-02 påviste Eigil Rothe på
både korets og skibets vægge en sammenhængende cyklus af ‘livligt malede figurbilleder’ fra renæssancen. Endvidere registreredes på hvælvribber,
gjord- og skjoldbuer en dekorativ bemaling. Udsmykningen, der på væggene var malet på et tyndt
kalklag, stod dog i det store og hele ikke til at
redde. Imidlertid valgte man at bevare et mindre
fragment på hvælvpillen i korets nordvesthjørne
med en fremstilling af en kvindefigur, idet denne
tolkedes som en kvindelig bygherre, der til Skt.
Annas ære havde ladet Mejrup Kirke forsyne med
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Fig. 21. Fragment af dekorativ frise, formentlig tilhørende kalkmaleridekoration nr. 1, o. 1300-50 (s. 1794). Et
bueslag og et bånd anes nederst på væggen. Sydvæggens 2. fag, over hvælvet. Foto Anders C. Christensen 2013. –
Fragment von dekorativem Fries, vermutlich Teil von Kalkgemäldedekoration Nr. 1, um 1300-50. Zweites Joch der Südwand,
über dem Gewölbe.

tårn og hvælv (jf. s. 1774 og ndf.).Ved fjernelsen af
de yngre figurbilleder på skibets nordvæg fandtes
en ældre friseudsmykning med et søjlegalleri, malet direkte på vægpudsen. Begge dele istandsattes
af Rothe og stod endnu fremme 1928.40 Dog er
sidstnævnte sidenhen blevet overkalket.
Ved installeringen 1926 af kirkens varmeværk (s.
1789, 1792) styrtede dele af skibets østhvælv ned.
I den forbindelse iagttoges velbevarede kalkmalerier på murværket (vel på skibets nordvæg), og det
konstateredes, at kirken, før hvælvingen blev opført, havde været ‘meget smukt dekoreret’, ligesom
det antoges – vel ud fra konkrete iagttagelser – at
der også fandtes malerier på hvælvingerne. Intet
heraf blev dog nærmere registreret.18 1947 noterede Georg N. Kristiansen på korets nordvæg to lag
kalkmalerier, hvoraf det ældste skønnedes samtidigt med en skriftfrise med minuskler, der sammen
med bladornamenter i gult og sort endnu (2013)
delvis er synlig over hvælvet på skibets nordvæg.41
Under kirkens hovedrestaurering 1956-61 påvistes forskellige kalkmalerispor. Mest spektakulær var en sammensat dekoration på våbenhusets
østvæg, omfattende dels et felt med rankeslyng,

dels et særligt indrammet figurmaleri med fremstilling af Skt. Jørgens kamp mod dragen; tv. herfor sås yderligere dele af en timeglasformet figur,
et bladornament eller en menneskefigur (?). Udsmykningen restaureredes 1958 af Egmont Lind.
I skibets andet fag iagttoges i søndre svikkel af
hvælvets østkappe ornamentale dekorationer, ligesom man også her antog en mulig eksistens
af figurmalerier. Dekorationen blev overkalket, i
lighed med en sekslinjet indskrift i renæssancekapitæler (fig. 32), påvist på sydvæggen, vest for døren. Ved fundet forekom den dog ‘temmelig forhakket’ og dermed vanskeligt tydbar, hvilket gav
anledning til en lakonisk kommentar, formentlig
fra Nationalmuseets konservator (»Murerafdækninger i almindelighed (er) lig massemord«(!)).42
Senest er 2001 i forbindelse med en indvendig
kalkning iagttaget spredte malerispor, fortrinsvis af dekorativ art, på vægge og hvælv, både i
kor og skib. Fundet blev dog – bortset fra udsmykninger på korets østvæg – kun summarisk
registreret af de involverede håndværkere. På
korvæggens nordlige del iagttoges under en sekundær aflastningsmur (s. 1790) en ornamental
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Fig. 22. Fragment af senmiddelalderlig indskrift, anført i gotiske minuskler, tilhørende
kalkmaleridekoration nr. 2 (s. 1790). Overmuren af nordvæggens 2. fag. Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Fragment von spätmittelalterlicher Inschrift, in gotischen Minuskeln, Teil
der Kalkgemäldedekoration Nr. 2. Die obere Mauer vom zweiten Joch der Nordwand.

dekoration i rød- og gulokker ca. 110 cm over
gulvniveau, mens der på søndre del var større
partier, også på skjoldbuens underside, af en mørkerød farve, hvorover yderligere sås en ensartet
mørk kalkning. Begge dele kan hidrøre fra en
nyere kalkning af altervæggen. På korhvælvets
østkappe og den tilhørende skjoldbue var mindre
okkergule partier. Skibets triumfvæg viste okkergule og røde farvespor, måske efter figurmaleri,
mens der på hvælvene i skibets øst- og vestfag sås
dekorative bemalinger, til dels med zigzagbånd
og hjerteformede blade. Endelig var i vest ribbedekorationer med grå og røde sparrer, mens
der på vestvæggen iagttoges spredte farvespor af
gulokker, rødt og sort, tilsyneladende dog en lidt
yngre bemaling, uvist dog af hvilken art.
Kalkmalerier. 1) (Fig. 21), antagelig o. 1300-50,
fragment på andet fag af skibets sydvæg, over
hvælvet, af bueslag i rødt med mørk kontur. Herover ses vandret bånd, stribet i rødt og hvidt og
ligeledes indrammet af en mørk kontur. Fra både
bue og bånd udgår mørke skråstreger, formentlig
reminiscenser af skraveret bladværk, jf. †kalkmalerier nr. 1. Dekorationen tilhører antagelig den
ældste udmaling af kirken, jf. ndf.

2) (Fig. 22), 1400-tallet. Et udsnit af en minuskelindskrift, malet i sort over en vandret konturlinje, ses over hvælvet på andet fag af skibets
nordvæg. Det bevarede udsnit af teksten, der formentlig har været på latin og måske kan være
indgået i en stifterindskrift,43 lader sig dog kun
læse med stort forbehold: ».plic(eller s)a…..«. I
sammenhæng hermed iagttoges 1947 bladornamenter i gult og sort. Et mindre parti, antagelig af samme skriftfrise, var s.å. synligt på korets
nordvæg mellem en hvælvkappe og et vindue.
Indskriften blev ikke forsøgt tydet, men den omstændighed, at kun et mindre fragment omtaltes
som synligt ved hvælvkappen (og dermed synes
overskåret af denne), må tolkes som udtryk for,
at indskriften var ældre end hvælvet, jf. s. 1783,
1789. Et yngre kalkmalerilag, der dog ikke blev
nærmere beskrevet, dækkede teksten.
3) (Fig. 23, 25), o. 1520. På korets nordvestre
hvælvpille samt på den tilstødende skjoldbue i
nord ses, til dels under den yngre figurudsmykning (s. 1796), skråtstillede rankebånd med korte
sidegrene i rødbrunt (jf. †kalkmalerier nr. 3).
På våbenhusets østvæg dækkes to tredjedele af
væggens længde, fra nord til syd, af et bredt felt,
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Fig. 23. Kalkmaleri, o. 1520 og o. 1550-60, med gengivelse af rankebånd og af en
stående kvindefigur, indsat i en arkitekturkulisse (s. 1794, 1796). På hvælvpille i korets
nordvesthjørne. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kalkgemälde, um 1520 und um 155060, mit der Darstellung von Rankenbändern und einer stehenden Frauenfigur, eingesetzt in
eine Architekturkulisse. Auf Gewölbepfeiler in der Nordwestecke des Chores.
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Fig. 24. Stående kvindefigur, o. 1550-60, i korets nordvesthjørne, jf. fig. 23 (s. 1796). Akvarel, 1900, af Eigil
Rothe. – Stehende Frauenfigur, um 1550-60. Aquarell,
1900.

foroven og forneden afgrænset med vandrette
konturstreger. Heri er i rødbrunt, okker og mønje malet et rankeslyng, oprullet i en spiral; de enkelte sideblade har en afrundet tungeform. I rankeværkets venstre del er anført et »H« (fig. 33); til

højre herfor anes yderligere et bogstavlignende
tegn, måske »E« eller »F«. Begge dele eller i det
mindste førstnævnte kunne tolkes som en malersignatur. Under feltet og muligvis samtidig hermed anes en timeglaslignende rødbrun figur (en
mennesketorso eller del af en bægerblomst(?)).
Udsmykningen afdækkedes og restaureredes
1957-58 af Egmont Lind; en fornyet renovering
fandt sted 2001. Fragmenter af en nært beslægtet,
formentlig samtidig plantedekoration blev registreret på skibets midthvælv (jf. †kalkmalerier nr.
3).
4) (Fig. 23-24), o. 1550-60. På den nordvendte
side af hvælvpillen (skjoldbuen) i korets nordvesthjørne ses en stående kvindefigur, vist en face
med drejning mod venstre. Hun er iklædt samtidsdragt med opsat frisure, tilsyneladende dækket
af en nethue, og kjole med højtsiddende krave,
hvorunder strimmel, pufærmer med snævre underdele og plisseret skørt. Kvinden er placeret i
en rundbuet arkade, der delvis dækker højre arm,
mens den venstre til gengæld overlapper åbningen. Arkitekturkulissen omfatter en kvadermur
med kreneleringer og krones af et spidstag. På den
tilstødende østvendte murflade, i dag dog næppe
synligt, er en tilsvarende bygning med et spidstag
samt til højre herfor endnu en tagformation.
Nogen gengivelse af attributter eller andre indicier til en mulig identifikation af kvinden savnes. Som nævnt ovf. knyttedes figuren af Rothe
dels til kirkens jomfrusagn, dels til myten om en
kvindelig bygherre fra senmiddelalderen (jf. s.
1774). Endelig foreslog han ud fra sidstnævnte
overlevering en identifikation af stifterinden med
en lidt yngre person fra lokalsamfundet, Anne
Mikkelsdatter (†efter maj 1545), siden 1518 enke
efter rigsråd og landsdommer Niels Clementsen
til Blæsbjerg. Selvom teorien ikke lader sig underbygge nærmere,44 har den bidraget til at skåne
maleriet mod en overkalkning. Maleriet er senest
renoveret 2001; dog er figurens ansigtstræk sekundært blevet optegnet med blyant.
Skt. Jørgen og dragen (fig. 25-27). I et omtrent
kvadratisk billedfelt, 135×146 cm, indrammet af
dobbelte konturstreger, ses mod syd på den østvendte våbenhusvæg en fremstilling af Skt. Jørgens kamp mod dragen. Helgenen, der er iklædt
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Fig. 25. Kalkmaleriudsmykning nr. 3 og 4, o. 1520 og o. 1550-60, på våbenhusets østvæg.Til højre ses en gengivelse
af Skt. Jørgen og dragen (s. 1796). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kalkgemäldeverzierung Nr. 3 und 4, um 1520 und
um 1550-60, an der Ostwand der Vorhalle. Rechts eine Darstellung von Sankt Georg mit dem Drachen.

samtidsdragt, knejser strunkt på sin hest med venstre hånd kækt støttet på hoften, mens han med
den (ikke synlige) højre hånd holder stridsvåbenet, et diminutivt sværd med krummet klinge.
Skt. Jørgen er barhovedet og har kort, spidst og
tvedelt hageskæg. Han er iført en lysokker overkjortel med høj flip og strimmel ved halsen, pufærmer ved skulder og albue samt kort plisseret
skørt. De brede, knælange pludderbukser har
lodrette baner i gråt på gullig bund; herunder
stramtsiddende rødbrune hoser med, tilsyneladende, spidse sko. Den rødbrune stridshest stejler
hen over den liggende, overvundne drage; bagbenene overskærer billedrammen, mens forbenene
nedtramper udyret. Seletøjet er detaljeret gengivet, bl.a. med en bjælde på krydset; halen er ku-

peret. Den spinkle, okkergule drage vender i sin
dødskamp den åbenstående flab mod krigeren.
I billedets øvre venstre hjørne ses den kronede
prinsesse. Hun er vist i en noget akavet knælestilling og bærer under et kort skulderslag en overkjole med pufærmer ved albuerne, svarende til
Skt. Jørgen. Det rødbrune, folderige skørt breder sig ud til siderne i to halvrunde formationer.
Med højre hånd holder hun sit lam i snor. I det
modstående hjørne er vist forskellige, ikke nærmere definerede, kubiske former, vel som hentydning til en arkitekturkulisse.
Dateringen af fremstillingen til o. 1550-60
bygger på en formodet sammenhæng med de
†kalkmalerier nr. 4, selvom dragtmoden isoleret
betragtet kunne forekomme at være ældre, dvs.

1798

hjerm herred

Fig. 26. Kalkmaleriudsmykning, o. 1520 og o. 1550-60, på våbenhusets østvæg. Til højre ses en gengivelse af Skt.
Jørgen og dragen (s. 1796). Foto Egmont Lind 1958. – Kalkgemäldeverzierung, um 1520 und um 1550-60, an der
Ostwand der Vorhalle. Rechts eine Darstellung von Sankt Georg mit dem Drachen.

fra o. 1540. Den efterreformatoriske gengivelse
af den katolske krigerhelgen, der som de onde
magters besejrer stadig accepteredes i en luthersk
kontekst, bl.a. som eksempel for den kristne øvrighed, finder flere paralleller.45 Placeringen af
den isolerede fremstilling på et iøjnefaldende sted
i tårnrummet eller som her i våbenhuset, lige inden for indgangen, forekommer dog allerede i
senmiddelalderen.46
Udsmykningen, som blev afdækket 1957 og restaureret 1958 af Egmont Lind, er på overfladen,
vel før overkalkningen, blevet forsynet med forskellige indridsninger (fig. 27), dels krydsskraveringer og dels enkelte navnetræk; således læses på
hestens manke »SK« og »ANL«. Senest istandsat
2001.

†Kalkmalerier. 1) (Fig. 28-29), o. 1300-50. Et
arkadegalleri med rundbuede bueslag, hvilende
på slanke søjler, og med indskrevne cirkelmedaljoner med dyr, fugle og ornamenter påvistes
på nordvæggen af skibets andet fag og på triumfvæggens vestside. Nordvæggens udsmykning
viste fire fag, hvoraf de yderste i hver side var
gennemskåret af skibets hvælv. De enkelte bueslag, der stod på en fælles, spinkel fodlinje med
omvendt buefrise, blev båret af slanke søjler med
kapitæler, udformet som cirkelfelter med seksoddede stjerner; trapezformede baser. I sviklerne
var bladværk med skraveringer. Af arkadefelternes medaljoner var kun de to midterste synlige i
fuld størrelse, mens alene rammen anedes af det
yderste mod vest. Tv. vistes, indfattet i en dob-
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Fig. 27. Skt. Jørgen og dragen. Udsnit af kalkmaleriudsmykning, o. 1550-60, på våbenhusets østvæg (s. 1796). Hen
over den bemalede flade ses flere sekundære indridsninger og navnetræk. Foto Egmont Lind 1958. – Sankt Georg
mit dem Drachen. Ausschnitt aus Kalkgemäldeverzierung, um 1550-60, an der Ostwand der Vorhalle. Auf der bemalten Fläche
sind sekundäre Einritzungen und Namenszüge sichtbar.

belt rammebort med savtakker, overkroppen af et
modstillet dyrepar (hunde eller ræve(?)). Th. var i
en enkelt ramme med tandsnitsbort en langhalset
fugl med bagudvendt hoved og langt næb (stork
eller trane(?)). Triumfvæggens dekoration viste
det øverste af to rundbuede arkadefag med tilhørende cirkelkapitæler og svikler med treblade. De
indskrevne cirkelfelter havde dog et afvigende
dekorativt motiv, tv. en ottebladet blomst, th. en

hvirvelroset. Begge felter var beskåret nedadtil,
vel i forbindelse med en udvidelse af korbuen.
Friseudsmykningen finder ingen direkte paralleller i Nordvestjylland, om end selve den dekorative struktur med et arkadegalleri og figurmotiver, indsat i cirkelmedaljoner, er velkendt fra
samtiden og bl.a. har mindelser om billedtæpper.
Ikonografien i de to bevarede billedmedaljoner
lader sig heller ikke sikkert indkredse. De gen-
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Fig. 28. Dekorativ †frise, o. 1300-50, tilhørende kalkmaleridekoration nr. 1 og afdækket under øvre zone af †kalkmaleridekoration nr. 4 i 2. fag af skibets nordvæg (s. 1798). Foto Eigil Rothe 1902. – Dekorativer †Fries, um 1300-50,
Teil der Kalkgemäldedekoration Nr. 1, aufgedeckt unter der übrigen Zone der †Kalkgemäldedekoration Nr. 4 im zweiten Joch
der Schiffsnordwand.
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Fig. 29. †Kalkmaleriudsmykninger på korbuens vestvæg og gjordbuen i skibets østhvælv, hhv. fra o. 1300-50 og
o. 1520 (s. 1798, 1802). Foto Eigil Rothe 1902. – †Kalkgemäldeverzierungen an der Westwand des Chorbogens und des
Gurtbogen im Ostgewölbe des Schiffes, von jeweils um 1300-50 und um 1520.
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Fig. 30. Scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente, tilhørende †kalkmaleridekoration nr. 4, o. 1550-60 (s. 1802).
Skibets nordvæg, 2. fag. Akvarel, 1900, af Eigil Rothe. – Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament, Teil der
†Kalkgemäldedekoration Nr. 4, um 1550-60. Nordwand des Schiffes, zweites Joch. Aquarell, 1900.

givne dyr og fuglen kan muligvis hentyde til ikke
nærmere identificerede dyrefabler.47
2) Antagelig 1400-tallet, jf. ovf. (kalkmalerier
nr. 2). Et fragment af en minuskelindskrift, der
dog hverken blev fotograferet eller søgt tydet, påvistes 1947 på korets nordvæg over hvælvet.
3) (Fig. 29, 31), o. 1520. Sparremalede dekorationer i sort på hvælvribber med tilhørende
krydsende buefriser er registreret på hvælvribber
i skibets andet fag. Udsmykningen har karakter
af en dekorativ murermesterudmaling, udført i
forbindelse med hvælvslagningen, jf. den såkaldte
‘Lemviggruppe’ (bl.a. påvist i Dybe s. 1550). Tilhørende samme fase var antagelig en dekoration
af stiliserede, skråtstillede grene eller ranker, iagttaget på gjord- og skjoldbuer i skibets første og
andet fag (jf. s. 1794), i førstnævnte suppleret med

trekløvere og hjerteblade mellem takker. En fyldigere rankedekoration, malet i tilknytning hertil
på hvælvkapperne (jf. fig. 31), kan være udført
samtidig eller kort herefter. Fra samme udmaling
hidrører antagelig et felt med rankeslyng på våbenhusets østvæg (kalkmaleri nr. 3).
4) (Fig. 28, 30-31), o. 1550-60. En fortællende
billedfrise med fremstillinger fra Det Gamle og
Det Nye Testamente, placeret i to vandrette zoner oven over hinanden, afdækkedes 1900-02 på
nordvæggen af skibets andet fag som del af en
større udmaling, der forløb omkring både skibets
og korets vægge. Forskellige dekorative friser eller paneler, indrammet af kraftige mørke konturer, adskilte de to zoner og de enkelte billeder. I
midten var en vandret bort med slyngede ranker
med tungeformede blade, malet hhv. i rødbrunt
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Fig. 31. Scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente, tilhørende †kalkmaleridekoration nr. 4, o. 1550-60 (s. 1802).
2. fag af skibets nordvæg. Foto Eigil Rothe 1902. – Szenen aus dem Alten und dem Neuen Testament,Teil der †Kalkgemäldedekoration Nr. 4, um 1550-60, zweites Joch an der Nordwand des Schiffes, um 1550-60.

(højre halvdel) og okkergult (venstre halvdel.).
Tilsvarende dekorationer adskilte øvre zones billeder, mens de nedre felter lodret deltes af paneler med elegante, volutoprullede planteslyng med
enkelte blomster, ligeledes udført halvt i rødbrunt
og halvt i gulokker. Over og under billedfriserne
var brede borter med plastisk udførte bladranker
og blomster, nederst fliget vinløv med spredte
vindrueklaser, øverst en lignende bladranke, dog
med en firbladet roselignende blomst th.; en cirkelmedaljon med en seksdelt stjerneroset, vist
tv., synes at tilhøre samme udmaling. Den ned
re vinløvsfrise fortsatte antagelig på hvælvpillen
mellem første og andet fag. Endvidere synes det
plastiske rankeslyng, indrammet og delt af mørke
konturstreger, videreført på skjoldbuen i andet
fag.

Billedfrisen viste foroven tre scener fra Skabelsesberetningen, dog gengivet i ahistorisk rækkefølge. Fra venstre mod højre sås 1) Uddrivelsen af
Paradis. Ærkeenglen Mikael i højre side drev med
løftet sværd det første menneskepar ud af Paradis, her gengivet som en hybrid dekoration med
rødbrune bølgeformationer på lysokker grund.
Yderst th. i billedet sås en sidevendt trone, tilsyneladende tom, med dekorativ baldakinoverbygning, svarende til Kajfas’ trone (nedre zone,
nr. 2). 2) Syndefaldet. Adam og Eva stod på hver
side af Kundskabens træ, hvorom Slangen snoede
sig. Baggrunden gentog bølgeformationerne fra
nr. 1, her dog suppleret med firdelte, fantasifulde
rosetter. 3) Isaks ofring. Abraham, iklædt samtidsdragt, beslægtet med Skt. Jørgens klædning, løftede sit krummede slagsværd for at dræbe sønnen
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Fig. 32. Indskriftfelt, formentlig tilhørende †kalkmaleridekoration nr. 4, o. 1550-60 (s. 1805). Skibets nordvæg, vest
for mandsdøren. Foto Foged og Poul Hansen,Tisted, 1957. – Inschriftenfeld, vermutlich Teil der †Kalkgemäldedekoration
Nr. 4, um 1550-60. Nordwand des Schiffes, westlich der Männertür.

Isak, der knælede foran brændofferalteret; herfra
opsteg flammer og røgskyer. Øverst sås englen,
der med en afværgende gestus forhindrede handlingen. Vædderen, det tiltænkte offerdyr, var vist
tv. bag en busk. Som påvist af M. Mackeprang
(1948-50) er billedet antagelig influeret af, om
end ikke slavisk kopieret efter, et træsnit i Christian III’s Bibel fra 1550.48 Detaljer som Abrahams
hoved med hue og tvedelt hageskæg savnes således på originalen, ligesom englen her var gengivet til venstre for denne. Slægtskabet mellem de
to fremstillinger angiver en tidsgrænse (terminus
post quem) for den efterreformatoriske udsmykning. Dog skal det nævnes, at Syndefaldsfremstillingen på Biblens titelblad ikke er kopieret i
Mejrup. 4) Yderst th. i vægfeltet vistes et smalfelt,
tilsyneladende med en fremstilling af en stork eller trane, omslynget af bladværk.

På nederste zone af billedet var ligeledes fire
scener, her fra Kristi Lidelseshistorie. 1) Uidentificeret scene, måske Jesus for ypperstepræsten
Annas.49 I billedets højre side sås et sætstykke
med to lodrette stolper, forbundet med buede
tværstillede dele samt en figur(?), måske en tronstol med en siddende person. Motivet kunne
muligvis også tolkes som en bygning med en åbning, hvori figur(er), i givet fald en hentydning
til Jesu tilfangetagelse eller Judaskysset. Ovenover
var vist et byprospekt med forskellige huse med
skråtag og tårne med krenelering og spidstag. 2)
Kristus for Kajfas. Tre vagter førte Jesus, iklædt
fodlang kjortel, frem for ypperstepræsten. Han
tronede på et baldakinkronet sæde, beslægtet med
gengivelsen i scene nr. 1 ovf. Kajfas bar en tilspidset hovedbeklædning og var iklædt en brokadesmønstret dragt. Vagterne havde ligesom Skt. Jør-
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gen og Abraham samtidsdragter med hoftelange
kofter og pludderbusker eller smalle hoser samt
sko med runde snuder. Et byprospekt svarende til
den foregående scene sås over figurernes hoveder.
3) Hudflettelsen. Jesus, der var nøgen bortset fra
et lændeklæde, stod bundet til martersøjlen. Han
flankeredes af to bødler i samtidsdragt, bevæbnet
henholdsvis med en sekshalet pisk og et ris. 4)
Tornekroningen. Jesus, nu atter iklædt en fodlang
kjortel, tronede i billedets midte, omgivet af tre
bødler med lange stave, alle som de foregående
i samtidsdragt; figuren yderst til venstre bar en
højpuldet hat.
Udsmykningen er et interessant vidnesbyrd
om en efterreformatorisk videreførelse af den i
senmiddelalderen velkendte modstilling mellem
gammel- og nytestamentlige motiver, idet de
førstnævnte anvendtes som præfigurationer eller forbilleder for de sidstnævnte. Dog har man
i det bevarede udsnit mod almindelig sædvane
modstillet Isaks ofring med Hudflettelsen og ikke
Korsfæstelsen, som antagelig har været vist i det
tilstødende fag mod øst.50 En tilsvarende, muligvis samtidig, men dog ligeledes forsvundet, udsmykning med ‘livligt malede figurbilleder’ fandtes i Måbjerg Kirke (s. 1746).
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På sydvæggens vestlige del, th. for mandsdøren,
sås en sekslinjet indskrift (fig. 32), tilsyneladende
dansk, i renæssancekapitæler, der dog havde visse
uregelmæssigheder. ‘I’ er midt på forsynet med
et øje, ‘N’ er anført omvendt og en enkelt gang
vistnok som uncial (første bogstav i anden linje),
ligesom der optræder enkelte minuskler (dobbelt
‘f ’, tredje og fjerde bogstav i femte linje). Feltet
har i venstre side dobbelt- og forneden enkeltkontur. Afslutningen foroven eller i højre side
fremgår ikke. De enkelte skriftlinjer var adskilt af
en vandret streg. Indskriften, der ved affotograferingen fremtrådte partielt beskadiget eller dækket
af uafbanket murpuds, lader sig kun delvis læse:51
»DE…………..« (første linje)/ »NOG(?)..D(?)
ETIDEN.APA(?)…. « (anden linje)/ »S(?)…
.V(M?)ET(?)EG(?)… SP(?)INE..« (tredje linje)/
»SK?ØnT.....D….« (fjerde linje)/ »GIffVE DEM
E…..«( femte linje)/ »NOD I ENS…« (sjette
linje). Ordene i femte linje har karakter af en forbønsformel, der kunne være indledt med ‘Gud’
(i den foregående linje) som del af giverindskrift.
Teksten kan muligvis også læses sammen med
første ord i sjette linje (‘nød’(?)). Under tekstfeltet
anes planteornamenter, måske svarende til rankeværket på den ovennævnte billedudsmykning.

Fig. 33. Udsnit af kalkmaleri på våbenhusets østvæg (fig. 25-26) med bogstavet »H«,
måske del af malersignatur (s. 1796). Foto Egmont Lind 1958. – Ausschnitt aus Kalkgemälde von der Ostwand der Vorhalle mit dem Buchstaben »H«, vielleicht Teil einer Malersignatur.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

115

1806

hjerm herred

Fig. 34. Indre set mod øst. Ældre foto (før 1926) ved Laurids Poulsen,Vejen. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Den romanske døbefont udgør sammen med
det sekundært omsatte alterbord af granitkvadre kirkens
ældste inventar. Senmiddelalderen er repræsenteret med
en række genstande. Altertavlens to sidefigurer stammer
fra o. 1450, men blev begge delvist omdannet i 1700-tallet. Bevaret er endvidere kirkens klokke (nr. 1), formentlig fra 1474 og tilskrevet Flensborgmesteren Peter Hansen, mens kirkens korbuekrucifiks hidrører fra o. 1525.
Fra tiden efter reformationen daterer sig alterstagerne, skænket 1599 i Den Hellige Treenigheds navn
af Peder Jepsen fra Hornshøj. 1612-13 udførtes prædikestolen, der dog først 1648 fik tilføjet en himmel, signeret af Borbjergsnedkeren Søren Christensen. Alterkalken, oprindelig med tilhørende †disk, erhvervedes
1642 fra Viborg. I løbet af 1700-tallets anden halvdel
bidrog to ægtepar fra Tviskloster, Jens Hvass og Anne
Magdalene Moldrup, samt Peter Gjedsted og Karen
Kirstine Quistgaard på markant vis til kirkens forskønnelse, dels med en ny altertavle (1768), der rummer
ældre dele, vel fra tavlens to tidligere †altertavler (nr.
1 og 2), dels med prædikestolens bemaling (1787). Altertavlen er et signeret arbejde af J. Baltzar Reinat, der
var elev af Mogens Christian Thrane og »fandt sit Kli-

entel blandt Viborg Snapstingets velhavende Gods- og
Kirkeejere«.52 I tavlens postament er i øvrigt indlagt et
træstykke med en interessant notits fra Reinat og de
øvrige medvirkende håndværkere.
Fra 1800-tallet hidrører dåbsfadet (1843), alterskranken og antagelig dele af stolestaderne (o. 1887)
samt et altermaleri (o. 1895), der en tid dækkede Reinats maleri af Korsfæstelsen og var kopieret efter C. C.
Schleisners maleri fra Harridslev Kirke.
Hovedparten af kirkens mindre inventargenstande
stammer fra 1900-tallet. Dette gælder bl.a. syvstage
(1921), lysekroner (o. 1921), disk (1933), alter- (1953)
og dåbskande (1961). Kirken fik en ekstra klokke (nr.
2), udført 1974 i 500-året for den middelalderlige.
Endvidere opsattes et nyt orgel 1989.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummets farver er
nøje harmoniseret med altertavlens og prædikestolens
staffering, der begge fremtræder med en omtrent intakt rokokobemaling fra 1700-tallets tredje fjerdedel,
afdækket og restaureret hhv. 1957 og 1947. Kirkens
stole nystafferedes 2003.
Fig. 35. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Inneres gegen Osten.
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De skriftlige kilder til inventarets ældste historie
flyder kun sparsomt. Bl.a. har de værdifulde kirkeregnskaber fra tidsrummet 1584-1647 flere lakuner på
grund af protokollens vandskade.17 Under Wallenstein
og hans troppers voldsomme fremfærd 1626-29 (jf. s.
1774) led kirken stor skade. Således blev altertavlen beskadiget, tilsyneladende efter en brand, alterklædet og
kirkens lys stjålet, kirkekisten opbrudt, døren ødelagt
og klokken berøvet sin knebel. Formentlig har også
nyanskaffelsen af andre inventargenstande, en tinkalk
og tilhørende disk samt kalkdug sidstnævnte år, forbindelse hermed.53
Fra 1700-tallets anden halvdel belyser en række kirkesyn det tiltagende forfald, både med hensyn til altertavlen, kirkens tekstiler, prædikestolen, stolestaderne og
kirkens ligbåre.31 Der blev dog sat målrettet ind med
reparationer og forbedringer, ikke mindst af stolestaderne, der af hensyn til den stadig voksende menighed
krævede en udvidelse. 1791 var kirkesynet omsider
tilfreds med den samlede status, og der faldt ros til kirkeejeren (Peter Gjedsted), der ‘gør sig en fornøjelse af
at have alting i smuk stand’. Dog bemærkedes det, at
‘renholdelsen kunne være bedre’.32
Egetræsfarven holdt sit indtog o. 1887, da både alterskranke, prædikestol og stolestader stafferedes.18 Korbuekrucifikset stod dog med en bronzefarvet bemaling.

Alterbord (fig. 35), middelalderligt, af store, regelmæssigt tildannede granitkvadre, ca. 171×102,5
cm, 110,5 cm højt, 133,5 cm fra østvæggen. Nyere alterbordsplade af fyrretræ. O. 1887 blev bordet
i forbindelse med indretningen af et rum til præsten bag alteret rykket et stykke frem,18 idet man
genbrugte det oprindelige stenmateriale. Spor
af fundamenterne fra det oprindelige †alterbord
påvistes 1955 øst for det nuværende.
†Alterbordspaneler. 1584 anskaffedes træ til »at
klede Altherid med«, dvs. en panelbeklædning.17
Denne fjernedes dog i forbindelse med hovedistandsættelsen 1956-61, da den var ødelagt af
svamp.
†Alterklæder. 1601 anskaffedes 10 alen skellert (et
tekstil, der spiller i flere farver), 7 alen engelsk
klæde samt frynser og en jernstang, vel til ophænget. Klædet blev fornyet flere gange (således
1610, 1619, 1626 og 1631), sidstnævnte år, fordi
det var ‘sønderbrudt’, sikkert i forbindelse med
krigsurolighederne, jf. ovf.17 1765 betegnedes
alterklædet som gammelt og forslidt ligesom alterdugen.31 1791 var tilstanden dog tilfredsstillende.32 Alterklædet beordredes 1860 forsynet med

et kors af guldgaloner 35 og er vel identisk med
det o. 1862 nævnte klæde af rødt silkefløjl med
kors af guldbrokade. 1889 indkøbtes nyt fløjl ‘til
altertavlen’, antagelig til et nyt klæde. Dette fornyedes 1895 og 1927 (jf. fig. 34, 41).18
Altertavle (fig. 36-41), 1768,31 med våbenskjolde
for kirkeejeren, Jens Hvass til Tviskloster og hustru,
Anne Magdalene Moldrup. Altertavlens ophavsmænd fremgår dels af malet signatur for J. Baltzar
Reinat på postamentets søndre fremspring, dels af
en smal træplade, skjult indvendigt i samme med
omtale af to snedkere, Jens Sköt (eller Sküt) fra
Overgaard i Tvis og Christen Nielsen samt – foruden Reinat – maleren Christian Søborg (jf. ndf.).
I tavlen, der er af fyr, er genanvendt ældre dele af
eg, således senmiddelalderlige sidefigurer, muligvis
fra †altertavle nr. 1, samt dekorative detaljer, måske
hidrørende fra †altertavle nr. 2. Gennemgribende
istandsat 1957 af Georg N. Kristiansen, der fremdrog den oprindelige staffering.
Altertavlen, som snedkermæssigt er af ret dårlig
teknisk kvalitet,54 omfatter et enkelt storstykke,
indrammet af slanke frisøjler med toskansk base
og forenklet jonisk kapitæl. Glatte sidepaneler
flankerer midtfeltet og danner baggrund for de
to sidefigurer, der står på selvstændige, profilerede fodstykker. Sidevingerne er udformet som
ophængte draperier, forneden samlet i knude og
afsluttet med en frynse. Midt på vingerne er fæstnet to, sekundært planhugne, våbenskjolde med
tilsatte hjelmtegn, mens dekorative led i form af
frugtbundter, bladornamenter og kerubhoveder
foroven slører overgangen mellem tavlens yderste
led. Hovedgesimsen har profilindrammet frisefelt
mellem fremspring og krones af et trekantet topstykke med svagt konkave sider, prydet af et kerubhoved i det forsænkede midtfelt og indrammet af fligede bladornamenter. To seksbladede
rosetter danner overgang til topgavlen, der er af
en uregelmæssig kontur med skybræmmer og
strålekrans. Postamentfeltet gentager frisefeltets
opbygning og flankeres af bladværksdekorationer.
Spor på fremspringene efter pålimede figurer,
antagelig †løvemasker, påvistes 1957. Tavlen fremtræder som en forenklet version af den omtrent
samtidige tavle i Tvis (1767, Hammerum Hrd.),
der ligeledes bærer Hvass’ og Moldrups våbener.
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Fig. 36. Altertavle, 1768, med genanvendte senmiddelalderlige sidefigurer og dekorative renæssancedetaljer, antagelig hidrørende fra †altertavle nr. 1 og 2 (s. 1808). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarbild, 1768, mit wiederverwendeten spätmittelalterlichen Seitenfiguren und dekorativen Renaissancedetails, vermutlich von †Altarbild Nr. 1 und 2.

Sidefigurer (fig. 36-37, 39), o.1450, ca. 88 cm
høje. Begges rygflader er ved nymonteringen
planhuggede af hensyn til opstillingen foran
sidepanelerne, ligesom ikonografien er omformet ved ændring af attributter og klædedragt.

Figurerne fremtræder nu som fremstillinger af
apostelfyrsterne Peter (th.) og Paulus (tv.), begge iklædt fodlange kjortler og med tilhørende
attributter, hhv. nøgle og sværd. Som påvist i
forbindelse med restaureringen 1957 (fig. 37a)
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Fig. 37a-b. Senmiddelalderlige sidefigurer, vist hhv. uden og med sekundære tilføjelser fra 1768. Tv. ses en krigerhelgen, th. en helgen, muligvis Johannes Døberen (s. 1809). Foto Georg N. Kristiansen 1957. a. Oprindelig tilstand
efter fjernelsen af tilsatte dele. b. Nuværende tilstand. – a-b. Spätmittelalterliche Seitenfiguren, jeweils ohne und mit
sekundären Hinzufügungen von 1768 gezeigt. Links ein Kriegerheiliger, rechts ein Heiliger, vermutlich Johannes der Täufer. a.
Ursprünglicher Zustand nach der Entfernung der hinzugefügten Teile, b. Jetziger Zustand.

var ‘Peter’, der har en for apostelfyrsten atypisk
fyldig hårpragt samt kortklippet skæg, tidligere
iklædt hoftelangt harnisk som en krigerhelgen
(måske Skt. Jørgen, Skt. Chrysogonus eller Skt.
Mauritius); i venstre hånd har han fattet om et
attribut, antagelig et skjold. Ved omdannelsen
er helgenen blevet iført en påsømmet, fodlang
kjortel (fig. 37b, 39). Tilsvarende er ‘Paulus’ med
nøgent underben og fødder blevet forsynet
med en ny højre hånd (og sværd), mens dele af
skulderpartiet og brystet er afhugget (fig. 37ab). Figuren har oprindelig holdt eller støttet et
attribut i venstre hånd, måske en bog med korslammet som del af en fremstilling af Johannes
Døberen. Begge figurer kan være indgået i †altertavle nr. 1, at dømme efter størrelsen måske
som hovedfigurer i midtfeltet.

Altertavlens arkitektoniske dele er bemalet i
en broget rokokostaffering med rig anvendelse af
marmorering i hvidligt, grønt, rødt og blåt samt
forgyldning. Søjlerne og de udskårne ornamenter er hvidlige med forgyldte detaljer, mens sidevingernes draperier og topgavlens skybræmme
står i blåt. Skjoldene, tv. for Jens Hvass og th. for
Anne Magdalene Moldrup, er stafferet i rødt, blåt
og hvidt foran et mørkebrunt felt med hvid indramning. Sidefigurerne er bemalet i hvidt med
spredt forgyldning og enkelte blå accenter (attributterne). Under den yngre bemaling påvistes
1957 rester af kridtgrund, bl.a. dekomponeret
sølv på ‘Peters’ rustning.
I storfeltet er altermaleri, olie på træ, ca. 154×
129 cm, med Korsfæstelsen. Fremstillingen er indsat i et landskab med lav horisont og en smal
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grønsvær, hvorover ses grålige skyformationer,
der åbner sig i en lysning omkring det centrale
motiv. Den korsfæstede Frelser er flankeret af
Maria og Johannes Evangelisten. Kristus hænger
dybt i armene og har himmelvendt blik. Han står
på en lille konsol på korset, der har skriftseddel
med Jesumonogram i sort kursiv på hvid grund,
mens Adams kranium og korslagte knogler ses
ved korsets fod. Maria med blå kappe over hvid
kjortel og gulligt hovedlin står ligesom Johannes,
der har rød kappe over grøn kjortel, på selvstændige postamenter. Maleriet følger, bortset fra det
sidste motiv, samme forlæg som Mogens Christian Thranes malerier, bl.a. i Børglum Klosterkirke
(1727, Hjørring Amt), Vestervig (1729-30, før i
Viborg Domkirke, jf. DK Tisted 634 f.) og Holstebro (1757, s. 239).55 Samtidige, omtrent identiske paralleller, signeret af Reinat eller overbevisende tilskrevet ham findes i Hjerm og Vinding
(Ulfborg Hrd.). Motivet med figurpostamenter-

Fig. 39. Detalje af apostlen Peter, omdannet fra senmiddelalderlig krigerhelgen (s. 1809). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Detail von Apostel Petrus, umgebildet
von spätmittelalterlichem Kriegerheiligen.

Fig. 38. Signatur for J. Baltzar Reinat 1768 på altertavlens postament (s. 1811). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Signatur von J. Baltzar Reinat 1768 auf dem Postament
des Altarbildes.

ne findes i øvrigt på gengivelserne af Moses og
Salvator Mundi i Tvisaltertavlen (1767, jf. ovf.),
der ligeledes er tilskrevet Reinat. Indskrifter, udført i gullig kursiv på sort bund, viser i kronfrisen:
»Naar jeg bliver ophöyet Fra Jorden Vil ieg drage
alle Til mig« (Joh. 12,32), mens postamentfeltet
har : »Din Lærdom om Korset er vel en daarlighed for den Som/ blive fortabte, men for os Som
blive Salige er det en Guds Kraft. 1.Cor:1:v:18«.
På sydsiden af det sydvendte postamentfremspring læses i hvidlig kursiv: »Pinsiet(!) Baltz
Reinat Ao 1768« (fig. 38).56
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Fig. 40a-b. Træstykke, fundet i altertavlens postament. Herpå er 1768 med rødkridt anført navnene på de medvirkende snedkere og malere (s. 1812). Foto Ole Woldbye 1967. a. Forside, med påhæftet mønt. b. Bagside – a-b.
Holzstück, gefunden im Postament des Altarbildes. Darauf mit roter Kreide 1768 die Namen der beteiligten Schreiner und
Maler angeführt. a.Vorderseite mit angehefteter Münze, b. Rückseite.

Et ældre altermaleri (fig. 41), antagelig 1895, viser
Kristus, der åbenbarer sig for Maria Magdalene påskemorgen. Kopieret af lærer Clausen i Randers18 efter
C. A. Schleisners maleri fra 1866 i Harridslev Kirke (Støvring Hrd., Randers Amt); olie på lærred,
138,5×116 cm (lysmål). Maleriet viser den hvidklædte Kristus, stående foran klippegraven. Den
opstandne Frelser hæver venstre hånd til hilsen og
velsignelse mod Maria Magdalene, der knæler til
venstre i billedet. Hun er iklædt rød kjole og blå
kappe og løfter selv sin venstre hånd i forundring
over synet. I scenens baggrund er udblik til et landskab. Maleriet, der er indsat i en profileret, forgyldt
prydramme, er siden 1957 placeret på altertavlens
bagside. Tavlen, som udviser krakeleringer i øvre
venstre halvdel, restaureredes 2001. †Altermaleri.
Som påvist 1957 blev det nuværende altermaleri
sekundært overmalet med en ensartet lyseblå baggrund, i midten prydet af et forgyldt indsat trækors
(jf. også †altertavle). Udsmykningen var muligvis
fra begyndelsen af 1800-tallet. †Indskrifter mv. 1)
Muligvis begyndelsen af 1800-tallet, svarende til

†altermaleri. Hvid skriveskrift med blåsort skygge
på blå baggrund. På gesimsfrisen skriftsted fra Joh.
12,32 og på postamentet fra 1 Kor. 18, svarende
til det nuværende. Våbenskjoldene var hvidlige
med forgyldning. 2) 1895;18 gylden fraktur på sort
bund. På gesimsfeltet var anført samme skriftsted
som det ældre og nuværende, (Joh. 12,32), mens
postamentfeltet i harmoni med det ældre altermaleri viste Joh. 12,17.
Altertavlens tilblivelse er ikke nærmere omtalt
i de samtidige regnskaber. Dog påvistes 1957 i
forbindelse med restaureringen et træstykke (fig.
40a-b), hvorpå de implicerede håndværkere (jf.
ovf.) 1768 havde anført deres navne.57 Endvidere var vedhæftet en én-skilling fra 1713, hvortil
Fig. 41. Altertavlen, vist før restaureringen 1957. I
storfeltet ses det ældre altermaleri, 1895, kopieret efter forlæg af C. A. Schleisner (s. 1812). Foto Georg N.
Kristiansen 1953. – Altarbild, vor der Restaurierung von
1957. Im Großfeld ein älteres Altargemälde, 1895, nach der
Vorlage von C. A. Schleisner.
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teksten refererede: »Her er gieven en skat af vie
4re Personer som Lig(g)er i den(n)e Tavle«. 1876
betegnedes altertavlen som ‘meget smagløs’ (Ul
dall 1876). 1894-95 opmaledes den og forsynedes
bl.a. med et nyt storfeltsmaleri og med indskrifter.35 Ved tavlens hovedistandsættelse 1957 blev
den oprindelige staffering fremdraget og genetableret, ligesom der påvistes to yngre farvelag.
Ældst, antagelig fra 1800-tallets begyndelse, var
en staffering af rammeværket med dominans af
blågråt, gråt, hvidt og lysegrønt samt uægte guld
på rammeværket. Søjlerne var som nu hvide med
uægte guld på kapitæler og baser. Herover fandtes
en staffering, måske fra o. 1850, med dominans af
gråt og spredt forgyldning eller broncering, idet
våbenskjoldene var gråstafferede og forgyldt på
hjelmtegn, hjemklæde og ramme. 1914 fornyedes tavlens broncemaling.18 Ved renoveringen
1957 nyopmaledes sidevingerne med blå lasur på
sølv. En overmaling af altermaleriets landskabsbaggrund med grønne og brune farvetoner, antagelig udført kort efter billedets færdiggørelse
henover kraniet ved korsfoden og sidefigurernes
postamenter, blev ved samme lejlighed fjernet.
En restaurering af det nyere altermaleri og en
behandling mod borebiller gennemførtes 2001.
†Altertavler. 1) 1584 betaltes fire karle for at ned
tage den gamle tavle,17 formentlig en senmiddelalderlig altertavle (jf. sidefigurer), i forbindelse
med opsætning af nr. 2. 2) Udført 1585 på initiativ af kirkens sognepræst, Niels Erichsen Winding
(Vinding) som anført på postamentet: »Denne
Tavle lod Niels Erichsen Winding Guds ords Tiener giøre og bekoste paa Kirkens Vegne Anno
1585«.39 Tavlen var efter alt at dømme udformet
som en trefløjet katekismustavle med skriftsteder
i storfelt og begge sidefelter. I førstnævnte var
formentlig nadverens indstiftelsesord: »Vor Herre
Jesus Christus etc. (dvs. lod i den nat …)«, mens
sidefelterne dels viste Fadervor efter Matt. 6,9-13
og Luk. 11,2 og anråbelsen (jf. Sl. 50,15): »Kald
paa mig i nød (…)«, dels dåbsordene efter Mark.
16,15-16 samt Joh. 3,5. I storfeltet var indsat et
krucifiks, hvorover (vel på frisen) læstes Joh. 3,16,
samt årstallet 1585. På bagsiden, antagelig af sidefløjene, læstes De Ti Bud efter 2 Mos. 20 og
Trosbekendelsen.

Altertavlens tilblivelse er velbeskrevet i regnskaberne. Allerede 1584 anskaffedes materialer
hertil, bl.a. 11 skarpskårne fjæle, vognskud og
knapholt samt 12 knapper, indkøbt hertil fra
Holstebro året forinden, mens tavlens snedker og
maler med deres medhjælpere kom fra Viborg.
Til udsmykningen indgik som nævnt et krucifiks samt hængsler til fæstnelse, vel af sidefløjene.58 Først 1619 er anført en større udgift (9
dlr.) til tavlens bemaling, udført af en maler fra
Lemvig. Tavlen, der dog kort efter betegnedes
som itubrudt, repareredes 1626. Istandsættelsen
har formentlig haft forbindelse til krigsurolighederne, svarende til den brandskade, der 1632
motiverede en nystaffering af tavlen, »som thil
forne var forbrend«.17 I forbindelse med en af de
nævnte istandsættelser kan den sekundært være
blevet smykket med de kerubhoveder og prydornamenter, der siden fandt genanvendelse på
den nuværende altertavle. Kerubhovederne er
således med deres karakteristiske kugledannede
hårlokker beslægtet med det tilsvarende motiv på
prædikestolen fra Hjerm, udført i begyndelsen af
1600-tallet. Umiddelbart før sin kassation betegnedes tavlen 1765 som brøstfældig; den stod løst,
og det meste af malingen var afskallet.31
Altersølv (fig. 42), sammensat af dele fra forskellig tid. Kalken omfatter fod og knop fra 164217
samt nyere bæger. Den 18,5 cm høje kalk har en
særpræget fod med otte kølbueformede tunger,
der er drevet pyramidalsk op mod skaftet; mellem
de to skaftled er en flad knop med skiftevis brede
og smalle bukler. Det yngre, høje og slanke bæger
har påloddet hældetud med tilhørende dækplade.
Kalken, der er uden mestermærker, er formentlig identisk med den, der sammen med en †disk
(nr. 3) indkøbtes 1642 i Viborg til en samlet vægt
af 25 lod og 1 kvint; antagelig var det hertil, Kirsten Nielsdatter, måske identisk med sognepræst
Christen Christensen Ferrings hustru (jf. †gravtræ nr. 6), allerede 1640 skænkede 1 rdl. ‘til hjælp
til kalk og disk’.17 Som påvist af Sven Fritz 1990
er den usædvanlige udformning af foden med de
tilspidsede fodtunger karakteristisk for en gruppe
fynske kalke; 59 disse, der dog alle har syvtunget
fod, tilhører et ældre tidsrum (o. 1540-1602).60
Udskiftningen af bægeret samt forhøjningen af
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Fig. 42. Alterkalk, 1642 med senere tilføjelser (s. 1814), disk, 1933 (s. 1815), oblatæske, 1983 (s. 1815) og alterkande,
1953 (s. 1816). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarkelch, 1642 mit späteren Hinzufügungen, Patene, 1933, und Altarkanne, 1953.

dette samt monteringen af hældetud og dækplade
er antagelig sket i to omgange, hhv. i slutningen af
1800- tallet og o. 1909, sidstnævnte ændring vel
i forbindelse med anskaffelsen af særkalke.61 1990
restaureredes kalken af A. F. Rasmussens Sønner,
Århus efter en forundersøgelse ved Sven Fritz.
Som angivet på hældetuden blev kalken renoveret
og indvendigt lueforgyldt 2005 af Bent Exner.
Disk, 1933, tværmål 13,5 cm. På fanen er cirkelkors, dannet af to kornneg, der er stukket ind
i hinanden. Under bunden er mestermærke for
Maigaard i firkantet ramme (antagelig Christian
Maigaard, virksom i Silkeborg 1927-37), Københavnsmærke 1933 og guardejnstempel for Simon
Groth.
†Altersølv. 1) Kalken er tidligst omtalt 1601-02
i forbindelse med udgifter til dens reparation.17 2)
En kalk og disk, begge af tin, anskaffedes 1629-

30 fra Viborg, antagelig fordi det forrige sæt var
stjålet. 3) En disk, 1642 som kalken, er antagelig
identisk med den o. 1862 omtalte. Indvendigt
forgyldt og prydet med en indgraveret fremstilling af ‘et får og en fane’, dvs. korslammet.18
†Kalkklæder. 1606 anskaffedes et lærred til at
lægge over både kalk og disk.17 Fornyet 1629.
†Futteral mv. 1601 er nævnt udgifter til en
skindpose til kalken og oblatæsken. 1639 købtes
et klæde til at svøbe om kalk og disk.17
Oblatæske (jf. fig. 42), 1983, skænket af kirketjener Anna Groth som angivet med fordybet
skriveskrift og versaler under bunden. Den enkle
cylinderformede æske er 6,5 cm høj og har tværmålet 10,5 cm. Under bunden er udover ejermærke, mestersstempel for »TLM«, måske for T.
Linder-Madsen, Viby Sj. (virksom 1967-92) og
lødighedsmærke for sterlingsølv.
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Fig. 43. Alterstager, 1599, skænket af Peder Jensen i
Hornshøj (s. 1816). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Altarleuchter, 1599, von Peder Jensen aus Hornshøj gestiftet.

†Oblatæsker. 1) Tidligst omtalt 1601, jf. kalk.17
2) En æske af hvidt porcelæn med forgyldt kors
anskaffedes 1862.18
Sygesæt. Moderne, i sort læderbetrukket kuffert
med blåt fløjlsfor. Sættet omfatter følgende: Kalk,
10 cm høj, med beholder til oblater under bund.
I dettes låg er to mesterstempler: »CM« i firkantet
ramme. Disk, 7,2 cm i tværmål; under bund to
stempler som kalk. Oblatæske, 2,8 cm høj, 5 cm i
tværmål. På låg er knop med Kristusmonogram
i relief på strålebaggrund. Under låg er mestermærke for Cohr, Fredericia samt lødighedsmærke (830 S). Flaske, 9,5 cm høj, af glas med sølvprop, smykket som oblatæske. Herpå to stempler
som denne.
†Sygesæt. 1862 anskaffedes et sæt, bestående af
en kalk med oblatgemme i foden samt en disk,
begge dele af sølv med forgyldning og opbevaret
i et læderfutteral med rødt for; tilhørende flaske
med glasprop.18

Alterkande (jf. fig. 42), 1953, 22,5 cm høj. På
øvre del af det bugede korpus er latinsk kors med
cirkelindramning og herunder indgraveret versalindskrift: »Mejrup Kirke 1953«. Under bund er
tre stempler: mestermærke for Cohr, mærke for
sterlingsølv samt Danmarksmærke.
†Vinflasker. 1) Repareret 1606.17 2) En ny flaske
af tin indkøbtes 1630, men blev dog erstattet allerede 1640 af en ny (nr. 3).17
†Alterkander. 1) O. 1862 nævnt tinkande. 2) Ny
kande, anskaffet 1882.35 3) 1895 indkøbtes kande
af sort porcelæn med guldkors.18
†Ske, anskaffet 1882.18
Alterstager (fig. 43), 1599, skænket af Peder Jepsen i Hornshøj som angivet på den ene stage.
De 31 cm høje stager har høj profileret fod,
sammensat skaft med nedre halvkugleformet led,
hvorover balusterdannet del; øverst en flad lyseskål. På det nedre led er initialer (»PI«) og bomærkeskjold med Kristogram, årstallet 1599 samt
giverindskrift i fordybede versaler: »Den 20 mai
gaf Peder Iepson i Hornsy (Hornshøj) den(n)e
ly(se)stage til Mervp (Mejrup) Kierck i Di hel(l)ig Trefoldighz nafn«. De enkelte ord er adskilt
af rosetter med fire prikker; mellem første og sidste ord er desuden et dobbeltkors.
Alterstagerne var midlertidigt, o. 1862 monteret med olielamper og siden, i 1920’erne, installeret med elektrisk lys, hvilket fjernedes 1953.18
†Alterstager, anskaffet 1584.17
Syvstage, som angivet med versalindskrift på foden: »Skænket af Mejrup Menighed Julen 1921«.
64,5 cm høj, med cirkulær fod og balusterskaft
(jf. bl.a. Bøvling, s. 837).
†Alterbøger. 1597 og atter 1606 anskaffedes et
passionale, dvs. en andagtsbog med skildring af
Kristi Lidelseshistorie.17 En udskiftning af den
gamle ubrugelige alterbog, der var ‘ganske splittet
ad’, beordredes 1774.31
†Messehagler. Tidligst nævnt 1774, dog som ‘ganske brøstfældig’.31 O. 1862 er registreret en meget
gammel hagel af rødt silkefløjl med kors af guldog sølvbrokade.18 En ny af rødt silkefløjl med kors
af guldbrokade anskaffedes 1864. 1889 registreredes udgifter til fløjl og syløn til en (ny) hagel.35
†Skriftetavle. ‘Et tællebrædt med 100 huller’ er
o. 1862 nævnt i præstens stol.18
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Fig. 44. Dåbsfad, 1843 (s. 1817). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Taufschüssel, 1843.

Alterskranke (jf. fig. 34-35), 1887,18 af halvcirkulær form med drejede balustre og profileret håndliste; kugleprydede mæglere og indgange i nord
og syd. Skranken er stafferet i to grå nuancer med
spredt forgyldning. Knælehynde, polstret med blåt
tekstil, svarende til alterskammel, nyere. Et forslag
1956 om at halvere antallet af balustre blev dog
ikke realiseret. †Alterskranke. 1646 lagdes en 10
alen lang egetræsbjælke som knæfald for alteret.17
Skrankens tilstand betegnedes 1791 som ‘god’.32
1856 forlangtes ‘altergitteret’, dvs. alterskranken,
ændret.35 Tilstanden var stadig kritisabel o. 1862;
navnlig fremhævedes de ‘meget uheldige stivere’(vel skrankens lodrette stave), »hvorpaa Præsten
let kan snuble, naar han administrerer Nadverens
Sacramente«.18 †Knæleskammel. 1859 fornyedes
betrækket med rødt silkefløjl.35
†Læsepulte. I forbindelse med arbejderne i kirken 1584, hvorunder bl.a. den gamle altertavle
(nr. 1) blev nedtaget, afregnedes for udgifter til de
karle, der »skar bogstollen sønde(r)«. Udgifter til
en ny bogstol er anført 1601.17
Døbefont (fig. 45-46), omfattende romansk
kumme og moderne fod, af grålig granit i to nuancer. 86 cm høj. Den ganske enkle fontekumme,
der måler 83 cm i tværmål, er groft tilhugget og
uden dekorationer. Kummen hviler på en cylin-
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derformet fod med konkave sider, hugget af et
lysere materiale.
1613 bemaledes fonten af en maler fra Viborg.17 1765 klagedes over, at den stod for tæt
ved skranken, hvor »Communicanterne« sidder
(dvs. skriftestolen). Derfor anbefaledes den flyt
tet til den anden side af alteret, »hvor der er
bequæmere Sted«.31 Dette var dog endnu ikke
sket o. 1862. O. 1887 flyttet til en placering midt
under korbuen.18 I forbindelse med hovedrestaureringen 1956-61 blev kummen afrenset for cementmørtel; samtidig udførtes en ny fod i stedet
for en ældre, ligeledes sekundær †fod af cement
(jf. fig. 34, 46). Vel ved samme lejlighed flyttedes
den fra en placering i midten af korbuen til en
opstilling neden for buen i skibets nordøsthjørne.
Dåbsfad (fig. 44), 1843. 37,5 cm i tværmål. Fadet er smykket med primitive, indridsede figurer, der kun er angivet med enkle konturstreger.
I bunden ses Syndefaldet med Adam og Eva, der
begge fatter om æblet. Imellem dem ses æbletræet med slangen og en rigt frugtbærende trækrone.
På overgangen til fanen, der er smykket af firbenede dyr med gevirer, tilsyneladende springende

Fig. 45. Døbefont, romansk (s. 1817). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Romanisches Taufbecken.
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Fig. 46. Døbefont, romansk, med gengivelse af ældre,
om end sekundær fod af cement (s. 1817). Usigneret blyantstegning, 1941. – Romanisches Taufbecken mit
älterem, allerdings sekundärem Zementfuß. Nicht signierte
Bleistiftzeichnung, 1941.

hjorte, er med trambulérstik indpræget årstallet:
»1843«.
Dåbskande, 1961,18 af messing; 31,5 cm høj.
Korpus er udhamret og forsynet med en spinkel,
svungen hank.
†Dåbskande. Omtalt o. 1862, af porcelæn, smykket med et gyldent kors.18
†Fontelåg, anskaffet 1584.17 Dette eller en senere afløser er omtalt o. 1862 som en ‘stærkt udskåret og temmelig broget’ himmel, ophængt i
en bevægelig jernkrog. Endvidere var prædikestolshimlens Helligåndsdue (s.d.), omtalt som ‘net
udskåret og stærkt forgyldt’, midlertidig ophængt
i en tynd jerntråd, ‘således at den svæver over
fonten’.18

Korbuekrucifiks (fig. 47), o. 1525, på nyere kors af
fyrretræ.
Kristusfiguren, der måler ca. 120 cm, hænger
tungt i de strakte arme; hovedet med snoet tornekrans, dog med sekundære pigge, er faldet ned
på højre skulder. Frelseren har lukkede øjne og
halvlangt hår, der med en lok ligger hen over
højre skulder. Brystkassen er hvælvet med markerede ribben og sidevunde. Lændeklædet ligger
stramt om hofterne med en snip, ført mellem
benene. Disse er svagt bøjede med højre fod lagt
hen over den venstre. Figuren er udhulet i ryggen
og hænger på et nyere, glat korstræ af træ, hvis
lodrette stamme spidser svagt nedefter. Øverst er
fæstnet et skriftbånd, der er oprullet i enderne.
Den korsfæstede Frelser har lysbrun karnationsfarve med mørkebrunt hår og skæg; sidevunde og naglegab har røde blodstriber. Lændeklædet er forgyldt med rødt for. Korset er stafferet i
mørkebrunt med hvidlig skriftseddel, kantet med
gråsort. Herpå Jesu navnetræk med mørkegrå
versaler.
Krucifikset, der 1766 fremhævedes som ‘gammelt’,39 var endnu o. 1862 ophængt over korbuen.
Stafferingen var på daværende tidspunkt bronzefarvet.18 Gennemgribende restaureret 1943 ved
Georg N. Kristiansen, der bl.a. tilføjede vidjekronens manglende torne og enkelte fingre. Alt
nystafferedes, idet der kun kunne påvises få spor
efter en ældre, antagelig oprindelig, staffering på
kridtgrund. Herover påvistes tre farvelag; nederst
lå – direkte på træet – en bemaling, muligvis o.
1800, med kølig hvidgrå karnationsfarve på figuren, gulligt lændeklæde og grøn tornekrans. På
korstræet var markeret en mørkegrå glorie med
gullige stråler. Herover iagttoges en grågrøn farve, sandsynligvis hidrørende fra korsets bronzering, som nævnt o. 1862.62 Yngst var en staffering
med egetræsmalet kors og lys, grågul kødfarve,
grågrønt lændeklæde og tornekrone samt brunt
hår og skæg. Ophængt på nordvæggen.
Prædikestol (fig. 48-50) omfatter kurv fra 161213 og lydhimmel fra 1648,17 sidstnævnte med
årstal og reliefskåret signatur for Borbjergsnedkeren, Søren Christensen (fig. 50). Hængestykker og
staffering fra 1787 er ifølge malet årstal og initialer bekostet af Peder Gjedsted og Karen Kirstine
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Fig. 47. Korbuekrucifiks, o. 1525 (s. 1818). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Chorbogenkruzifix, um 1525.

Quistgaard til Tviskloster. Den samtidige staffering blev fremdraget ved en restaurering 1947
(Georg N. Kristiansen).
Stolen, der er opsat i skibets sydøsthjørne med
opgangen ført parallelt med triumfvæggen, har en
kurv i fire fag. De enkelte storfag, som indrammes af profillister, flankeres af glatte helsøjler med

enkle toskanske kapitæler og skaftringe. Fodstykkets fremspring under søjlerne har diamantbosser; herimellem er profilindrammede fyldinger,
svarende til kronfrisen, hvor fremspringene har
ovale bosser, dog suppleret med løvemasker mod
sydvæggen og opgangspanelet. Under postamentet er udsvejfede, flade hængestykker mellem
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Fig. 48. Detalje af prædikestolshimmel, 1648, med basunengel (s. 1818). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Detail von Kanzelhimmel, 1648, mit Posaunenengel.

drejede kugler. Nyere opgang med højrektangulære fyldingspaneler. Himlen er syvkantet og foroven prydet med trekantede kartoucheindrammede topstykker, kronet af liljeformede topspir
(sekundære), hvorimellem primitivt udskårne
engle med dommedagsbasuner, hvoraf to er nye.
Tungeskårne hængestykker mellem kerubhoveder. På frisen er en indskrift i reliefversaler; som
skilletegn dobbelte prikker: »Psalm CXIX (Sl.
119,105) Herre dit Ord er en/ Løcte for min Fod
oc it Livs/ paa min Stii Psl 14 (Sl. 14,2) Herren er ner/ hos al(l)e dem som kalde paa Han(n)
em/1648 Søren C S Snediker« (fig. 50). Under
himlen er en roset med en udskåren Helligåndsdue, der tidligere, bl.a. o. 1862,18 var ophængt over
døbefonten (s.d.). Opgangen, muligvis 1787, har
højrektangulære fyldingsfelter og profileret håndliste. Moderne læsepult.

Stafferingen er domineret af blåt i forskellige
farvetoner med hvidt, lys okkerbrunt, gult, rødt
og sort samt spredt forgyldning. En broget marmorering i blåt, blågrønt og rødt dækker kurvens bund, storfelter og profillister, både her og
på himlen. På kurvens frise- og postamentfelter
samt på hængestykket er indskrifter i gullig kursiv og fraktur med enkelte kursiverede versaler,
alt på sort bund. Øverst læses: »Salige er de/ , som
hører/ Guds ord og/ bevarer det« (Luk. 11,28)
og på postamentet: »Sandelig siger jeg eder: Den,
som hører/ mit Ord og tror den, som sendte mig,
har/ et evigt Liv og kommer ikke til Dom,/ men
er gaaet over fra Døden til Livet« (Joh. 5,24). De
nævnte indskrifter hidrører fra restaureringen
1947. På hængestykkerne er anført: »PGS KKQ/
d. 30 Junni/Anno 1787«, for giverparret Peder
Gjedsted og Karen Kirstine Quistgaard.
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Fig. 49. Prædikestol (s. 1818). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kanzel.

Prædikestolens anskaffelse fremgår af kirkeregnskaberne fra 1612-13, omfattende bl.a. materialeindkøb og betaling til snedkeren og maleren,
der begge var fra Viborg, og til kirkeværgerne,
som personligt rejste hertil for at fastlægge aftalen. Endvidere er nævnt en snedker fra Holstebro,

Danmarks Kirker, Ringkøbing

der udførte stolens panel og trappe, herunder vel
også dennes ‘opstander’ eller †mægler.17 1647-48
udførte Søren Christensen, snedker i Borbjerg,
den tilhørende himmel, idet sidstnævnte årstal
er angivet herpå.17 1765 omtaltes et behov for
at istandsætte både stol og den tilhørende him-
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Fig. 50. Snedkersignatur for Søren Christensen, 1648 (s. 1820). Detalje af prædikestolshimmel. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Schreinersignatur für Søren Christensen, 1648. Detail von Kanzelhimmel.

mel, hvilket delvist gennemførtes allerede året
efter samt i 1770. 1775 påtaltes et behov for en
ny opgang.31 Stolens nyrenovering 1787 kan alene
aflæses af hængestykkernes påskrifter. Håndlisten
var tidligere forsynet med en †beklædning af rødt
klæde, der bl.a. fornyedes 1860 (jf. fig. 34).35 Prædikestolen blev egetræsmalet i henholdsvis lyse og
mørke toner 1888 og 1923.18 I forbindelse med
den gennemgribende restaurering 1947 påvistes
enkelte oprindelige farvespor (rødt, lys hvidgråt)
og forgyldning på kridtgrund på stolens søjler,
hvorimod lydhimlen synes at have stået ubemalet
frem til 1787. Endvidere sås spor af en senere bemaling, muligvis fra o. 1830, med hvid strygefarve,
gråmarmorering på storfelter og topstykker samt
blåstaffering af gesims- og fodfelter. Ved restaureringen 1947 sænkedes stolen ca. 30 cm, mens de
ældre bærende træstolper erstattedes med jerndragere. Ud over snedkermæssige supplementer
nymaledes opgangspanelet og kurvens indskrifter
som nævnt ovf. Ved arbejdet medvirkede Ejnar
Keller, Mejrup og kirkemaler Christiansen, Silkeborg.18 Et forslag 2003 om at overmale storfelterne med forskellige motiver er dog blevet opgivet
efter Nationalmuseets indstilling.
†Prædikestol. Tidligst nævnt 1592 og 1603,
begge år i forbindelse med dens fastgørelse.17
Stolestader (jf. fig. 34-35, 52), gennemgribende
istandsat i forbindelse med hovedrestaureringen

1956-61, dog med genanvendelse af ældre dele.
Stolene er opstillet i to blokke, heraf 14 stole i
nord, hvoraf den østligste er dobbelt, og 13 i syd.
Den øverste række i syd er indrettet med reol til
kirkesangeren. Gavlene har halvrundt, let udsvejfet topstykke og højrektangulære fyldingsfelter.
For- og bagpanel har tilsvarende højrektangulære
profilfyldinger. Stafferingen er holdt i nuancer af
lysegråt, dog med mørkeblåt rammeværk og gråmarmorering på gavlene.
Stolene fornyedes o. 1888, tilsyneladende med
delvis genanvendelse af de ældre stader, hvis døre
fjernedes, mens sæderne og ryglænene udvidedes. Alt egetræsmaledes.18 Allerede 1947 påpegedes et behov for en gennemgribende renovering,
et arbejde, der dog først meldtes afsluttet 1958.
2001 fornyedes bemalingen.
†Stolestader. Udgifter hertil er tidligst nævnt
i forbindelse med nyanskaffelser, hhv. 1584 (en
skammel), 1588 (tre stole), 1594 (en stol) og 1599
(nye skamler).17 1612 repareredes stolene af en
snedker fra Holstebro; atter 1618 istandsattes
samtlige(?) stader, der året efter forsynedes med
fodskamler, 63 1638 suppleret med tilsvarende
‘fodtrad’ i kvindestolene.17 1647 er omtalt hhv.
fire og to kvindestole på den nordre og søndre
side af altergulvet; endvidere repareredes et antal
herskabsstole, jf. ndf.17 1765 betegnedes stolene
som meget gamle og brøstfældige; samtidig an-
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befaledes en udvidelse af antallet i tårnrummet
af hensyn til den talstærke menighed. Manglerne
var til dels afhjulpet året efter, men en udskiftning af de mangelfulde stole, hvoraf nogle var for
snævre og andre for brede, var først gennemført
1769-70; indsætning af døre i samtlige stole og
maling af stolene forestod dog endnu 1773,31 ligesom en lovet supplering af pladserne med seks
ekstra stole i tårnet stadig manglede 1791.32 O.
1862 omtales stolene, der alle var lukkede, som
kun forsynet med enkelte ryglæn; mandsstolene
var samtidig en del smallere end kvindestolene,
således at midtgangen lå forskudt i forhold til
alteret. I øvrigt var selve opstillingen højst uregelmæssig, idet kvinderne sad nærmest alteret på
sydsiden indtil prædikestolen, mens mændene
havde pladser både herfra ned til tårnrummet og
på nordsiden herfra og op til indgangen.18 1887
fjernedes staderne i koret.
Præstestol, o. 1900, gråmalet armstol med svungne armlæn og sæde, polstret med blåt stof. Vel
identisk med den, der 1902 er omtalt som placeret bag alteret.35
†Skrifte- og præstestol. Tidligst omtalt 1584 i
forbindelse med dens udførelse.17 Bemalet 1619
af en maler fra Lemvig samtidig med †altertavle
(s.d.). Som nævnt i præsteindberetningen 176639
var den smykket med indskrifter. Uden på læstes: »Jeg arme Synder bekiender mig for Gud
og Eder paa Hans vegne, at Jeg (…)«, mens der
indvendigt var anført: »og Jeg skal være i Herrens
Huus altid og Ævindelig«. O. 1862 karakteriseret
som ‘nogenledes net’ og forsynet med gardiner.
O. 1887 indrettedes et aflukke for præsten bag
alterbordet, der i samme anledning rykkedes
frem.18
†Degnestole. O. 1862 omtalt som ‘styg’.18 O.
1887 var degnens sæde i nordsiden, vest for kordøren, dvs. korbuen.18
†Herskabsstole mv. En række af de lokale gårde
havde egne stole. Således repareredes 1638 Jens
Hindkiers (fra Hindkær) stol.17 1647 istandsattes
Vargårds(?)64 kvindestol. S.å. er nævnt Hornshøj
og Agerbæks mandsstole ved gangen og muren.17
En stol for hovedgården Blæsbjerg var placeret
nederst i kirken og omtaltes 1766 (jf. †epitafium
nr. 2).39
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†Kiste, nævnt 1605 i forbindelse med låsens reparation.17 1628 indkøbtes en ny nøgle til kirkens
kiste, »som en rytter haffde brøt«.17
Et †geværskab til brug for landmilitsen, svarende
til eksempler bl.a. i Nørre Nissum og Rom (s.
660 og 801), er omtalt 1703-04.65
Pengebeholdere. En moderne pengebøsse af træ,
udformet som en kvartkugle med låg af messing
og pengerille, er fæstnet til bagpanelet af sydsidens stole. Bøssen er antagelig identisk med den
ene af de to, der anskaffedes 1969.18
†Pengebeholdere. Som anført o. 1862 fandtes i
kirken en pengetavle, 1709, af rødt fløjl, foret med
læder og på en tilhørende sølvplade mærket med
det nævnte årstal og initialerne: »EGP«.Tavlen var
i øvrigt forsynet med en lille klokke, vel ligeledes
af sølv, og en kvast af sølvtråd.18 1856 forlangtes
opsat pengebøsser,35 måske de to pengeblokke, der
o. 1862 var placeret dels ved alterbordets sydside,
dels ved indgangen, vel i syd; sidstnævnte var betegnet: »De Fattiges Kasse«.18
Dørfløje. En ny dørfløj indsattes 1973 mellem
skib og våbenhus.16 †Dørfløje m.v. 1585 indkøbtes en ny kirkenøgle, mens selve døren fornyedes
1598.17 I slutningen af 1800-tallet blev kirkens
adgangsdøre repareret flere gange, og 1860 indkøbtes planker til en ny kirkedør med karm.
1897 indsattes en dør i tårnet, formentlig til lukning af åbningen mod skibets loft. En tremmedør
ønskedes 1903 anbragt ‘ved indgangen’.18
Orgel (jf. fig. 52), 1989, med 13 stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Bruno Christensen
& Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk:
Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Spidsfløjte 4',
Gemshorn 2', Mixtur III. Svelleværk: Koppelfløjte 8', Fugara 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint
11/3', Sesquialtera II; tremulant. Pedal: Subbas 16'.
Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. I tårnrummet.
†Orgel (fig. 51), 1918,66 med fem stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.67
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional
8', Celeste 8', Fløjte 4'; oktavkoppel, svelle.68 Facaden, med pibeattrapper af sølvbronzeret træ og
staffering i blåt og gråt, er udført efter tegning
af arkitekt Ahrentoft i ‘stilarter fra Christian IV’s
tid’;18 opbevares nu i tårnets mellemstokværk.
Tidligere opstillet i tårnrummet.
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Fig. 51. (†)Orgelfacade, 1918 (s. 1823). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – (†)Orgelfassade, 1918.

*Orgel, 1973, med seks stemmer, ét manual og
pedal, bygget af Bruno Christensen. Nu i Råsted
Kirke, Ulfborg Hrd. I tårnrummet.
Salmenummertavler. O. 1921 anskaffet tre store
tavler med messingtal til ophængning , vel identiske med de nuværende, hvidmalede tavler.

†Salmenummertavler. 1868 anbefaledes indkøb
af to tavler, 18 måske de to enkle med halvrund
overkant, der ses fig. 34. Sortmalede og beregnet
til kridtpåskrifter.
Præsterækketavler (jf. fig. 52). To nyere, rektangulære tavler er opsat på skibets vestvæg på hver
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Fig. 52. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Kircheninneres gegen Westen.
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Fig. 53. Klokke nr. 1, formentlig 1474 (s. 1826). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke
Nr. 1, vermutlich 1474.

side af tårnbuen. Sort skriveskrift på gråhvid bund,
blåmarmoreret profilramme.
†Hatteknager. To hvidmalede knagerækker er
nævnt o. 1862.18
Belysning. Tre identiske lysekroner (jf. fig. 52), o.
1921, 18 anskaffet fra Voss’ Lampefabrik i Fredericia. Seksarmede med et tilsvarende antal pyntearme, balusterskaft med fladt skiveled og kugleformet knop forneden. Kirken har endvidere seks
nyere tre-armede væglampetter, samt et moderne
cirkelformet lysarmatur, ophængt i koret.
†Lysekroner. 1-3) (Jf. fig. 34), 1895, firearmede
og forneden afsluttet med en kugledannet knop.

Kronerne, der var monteret med petroleumslamper, blev efter anskaffelsen af de nye kroner
solgt til Heldum Kirke.69 To †lampetter indkøbtes
1895.18
†Ligbåre. Tidligst nævnt 1773, da dens brøstfældige tilstand dog gjorde den for usikker at benytte.31
Klokker. 1) (Fig. 53), formentlig 1474, tilskrevet
Flensborgmesteren Peter Hansen (Uldall, Kirkeklokker 224); tværmål 83,5 cm. Klokken har profilering ved overgangen mellem slagringen og legemet. Om halsen er en tolinjet latinsk og dansk
minuskelindskrift, indrammet af lister; de enkelte
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ord er adskilt af punkter, mens to kors er angivet foran helgennavnet Anna. Som understreget
af Uldall er der en række fejl eller misforståelser
i indskriften, ikke mindst hvad angår angivelsen
af årstallet:70 »anno domini mccc(c) dl(!) xx(?) iiii
ihesus nasarenus rex iudeorum alpha et o deus
et homo o rex diorie(!)71 vene cum pace anna
dat hit niels claus seen lod stob gud til (l)of oc
maria oc alle siiele amen« (I Herrens år 1474 (antagelig). Jesus af Nazareth, Jødernes konge, alfa og
omega, Gud og menneske. O, Ærens konge, kom
med fred. Anna. Det har Niels Claussen ladet
støbe Gud til lov og Maria og alle sjæle. Amen).
Herunder er endnu en prydliste med fem nedadvendte fligede bladornamenter med mindelser
om vinløv;72 tovsnoede hanke og oprindeligt
malmstøbt knebeløje, hvori nyere smedet knebel.
1974 erstattedes en ældre, dog sekundær, vuggebom med en slyngebom, udført af firmaet Thubalka, Vejle, placeret i tårnets mellemstokværk
ved siden af klokke nr. 2.
Klokken finder i området paralleller i en række,
dog lidt yngre, klokker, alle tilskrevet Peter Hansen (jf. bl.a. Tørring, Møborg og Fabjerg, s. 692,
970 og 1124)). Den var tidligere ophængt i et
glamhul på tårnets nordside, hvorfra den 1935
flyttedes til tårnets øverste stokværk.18 Tidligst
nævnt 1587, da der noteredes udgifter til klokkeophænget og 1590 til skaglen samt »et skab
ttheri«, måske et særligt hus til †klokkestolen.
Klokkestolen og klokkens knebel mv. istandsattes
1615-16. 1629 fornyedes klokkestrengen, »effterdi (en) rytter bortthog den forrige«, vel under
Wallensteins troppers hærgen. En nyistandsættelse af både klokke og klokkestol er omtalt 1630
og 1645.17 Senere reparationer ud over den ovf.
anførte nævnes 1856, 1917 og 1935.35
2) (Fig. 54), 1974, støbt af firmaet John Taylor & Co., Loughborough og skænket af et søskendepar i Rajsumkær med bidrag fra sognet.73
Tværmål 98 cm. Klokken har mellem profileringer indskrifter i reliefversaler, dels midt på legemet, dels på halsen. Nederst er anført: »Maria er
mit navn. Min sjæl højlover Herren/ Hans barmhjertighed varer fra slægt til slægt«. Klokken er
ophængt i slyngebom sammen med klokke nr. 1.
2006 installeredes automatisk ringning.

Fig. 54. Klokke nr. 2, 1974 (s. 1827). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Glocke Nr. 2, 1974.

gravminder
Mindetavle (fig. 55), 1775, if. malet påskrift, fuldført 30. sept. d.å. af »Hardtmann«, antagelig ma
leren (jf. ndf.), og ophængt 4. nov. 1775. Over
Jørgen Lønstrup, provst i Hjerm Hrd. og sognepræst i Mejrup, *(6. nov.) 1711, »kaldet i Herrens
Viingaard« (dvs. ordineret) 1745 og samme år
gift med Gundel (Mathiasdatter) Nostrup (†efter
1774), med hvem han havde en søn og en datter.
Lønstrup blev 1761 provst i Hjerm Hrd. og døde
23. nov. 1774.
Tavlen har en enkel arkitektonisk opbygning
med skriftfelt i storstykket samt hænge- og topstykke. Skriftfeltet flankeres af snoede søjler, der
hviler på smalle fremspring. Herunder hængekugler. Storstykket krones af et svejfet topstykke
med et reliefkors og prydes af tre pinjekogler,
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placeret øverst i gavlens midte og på søjlerne.
Det arkitektoniske rammeværk er bemalet i gråblåt, rødt og beige, bl.a. med marmorering af
profiler og detaljer i hvidt, sort, brunt og grønt
samt spredt forgyldning. På hængestykket er vist
et kranium med korslagte knogler, flankeret af
blomster og blade, mens gavlfeltets kors er placeret i et landskab med træer og spredt vegetation. Omkring fremstillingen er rocaillelignende
ornamenter med volutter og bladværk. Indskriften, der er i fraktur med kursiv og kursiverede
versaler, står i gyldent på sort grund. Efter personalia er en blomstrende lovprisning af afdøde,
der bl.a. fremhæves som: »Et lysende Exempel
for Verden/ En oprigtig Ven af alle Retsindige/
Et retskaffen(t) Vidne om Jesu Fortieneste og /
En velsignet Lærere (!) for Meirup Menighed«.
Indskriften afsluttes med to skriftsteder (Es. 52,7
og Rom. 10, 15). Af en vanskeligt læsbar latinsk
påskrift med grålig kursiv under gravskriften
fremgår, at tavlen blev malet og afsluttet dagen
før 1. okt. 1775 (dvs. 30. sept.) af en vis »Hardtmann«, formentlig maleren.74
Mindesmærkerne for Jørgen Lønstrup, såvel
tavlen som †gravsten blev udført efter tilladelse
fra kirkeejeren, Frederik Westrup til Tviskloster.75
‘Epitafiet’, vel dette, repareredes 1910 og flyttedes
fra nordvæggen (Løffler 1879) til en placering på
sydvæggen over indgangen. 35 Istandsat 1985, til
dels med delvis rekonstruktion af oprindelig indskrift.
†Epitafier og mindetavler.1) O. 1599, for Niels
Erichsen (Vinding, embedstid 1559-99), sognepræst i Mejrup. Ud over personalia læstes: »Vor
Herres Jesu Christi Blod renser og aftoer os af
alle Vore Synder«. Epitafiet, der også viste sognepræstens portræt,39omtales som en lille trætavle,
indmuret i væggen ‘i altergulvet’, nærmere betegnet på korets nordvæg.76 Jf. †altertavle. 2) Efter
1581, for Frederik Gans (-1560-1581-), kongelig enspænder og ejer af hovedgården Blæsbjerg.
Fig. 55. Mindetavle, 1775, for sognepræst Jørgen Lønstrup (†1774) og hustru, Gundel Nostrup († efter 1774)
(s. 1827). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gedenktafel,
1775, für Gemeindepfarrer Jørgen Lønstrup (†1774 ) und
Gattin, Gundel Nostrup.
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Tavlen var ophængt ved den såkaldte Blæsbjergstol (jf. s. 1823).39 3) O. 1855, for Kirstine Marie
Nielsen, *7. jan. 1811 i Viborg, †31. marts 1855 i
Mejrup. Mindetavle, stafferet blåt med hvid indskrift, ophængt skråt neden for den ovf. nævnte
mindetavle.
†Gravsten, lagt 1775, over Jørgen Lønstrup. Efter personalia var anført tidspunktet for stenens
placering, »indlagt i Kirken d. 3die og 4. November (1775)«. Stenen, der var udført i Aalborg, lå
ved ‘omdrejningen fra indgangen op i midtskibet’, dvs. vel ud for syddøren. Dog var den så
medtaget af slid,77 at den blev optaget (og vel
kasseret) 1890.78
†Gravtræer og -rammer. Præsteindberetningen til
biskop Bloch omtaler i alt otte trætavler og -rammer, der lå i gulvet, hhv. i koret og i skibet.39 1) O.
1619, over »Ærlig og velagte Dannemand« Peder
Jepsøn i Hornshøy (Peder Jepsen i Hornshøj),
†10. april 1619 (jf. alterstager). En gravramme,
placeret nederst i kirken. 2) O. 1631, over »Ærlig
og Gudfrygtig Dannekone Salig Appelone Frants
Dtr. (Abelone Fransdatter), † i Gammelby (Handbjerg Sogn) 6. feb. 1631. Trætavle i altergulvet,
dvs. et gravtræ i korgulvet. 3) O. 1634, over Kiersten Niels Dtr. (Kirsten Nielsdatter), †13. dec.
1634 i sit 91. år. Gravramme i kirkegulvet. 4) O.
1636, over Anne Christens Dtr. (Christensdatter,
formentlig datter af nedennævnte), * i Mejrup
Præstegård, † 23. febr. 1636 i Gammelby (Handbjerg Sogn) i sit 31. år. Trætavle i altergulvet, dvs.
som nr. 2. 5) O. 1641, over Christen Christensøn
Ferring (Christensen Ferring), kirkens sognepræst, †22. april 1641. Placeret øverst i kirken,
sammen med 6) o. 1673, over Kiersten Nielsdtr.
(Kirsten Nielsdatter) i Mejrup Præstegård, dvs.
hustru til ovennævnte, †smst. 22. april 1673 i sit
88. år.79 7) O. 1667, over Jacob Hansøn Dufrich, *
i Vordingborg, kirkens sognepræst, †22. juni 1667
i sit 59. år. Placeret nedenfor nr. 1-2 sammen med
8) o. 1676, over Kiersten Christens Dtr. (Kirsten
Christensdatter), * i Mejrup Præstegård (dvs. som
datter af Christen Christensen Ferring), boede
og døde smst. (som hustru til førnævnte) 18. sept.
1676 i sit 66. år.
†Begravelser. 1957 afdækkedes fire murede begravelser i korgulvet, vel bl.a. identiske med en muret
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grav foran alteret, der 1620 opfyldtes, da den var
faldet sammen.17 Endvidere med en åben muret
begravelse, opført af kirkens sognepræst Jens Andersen Morsing (virketid 1667-1705) og dennes
første hustru, Maren Knudsdatter.80 Muligvis var
det denne grav, der 1794 var så brøstfældig, at de
skriftemålssøgende engang var styrtet ned i den(!),
‘hvilket vi med grund må befrygte måtte ske oftere’. Graven forlangtes omgående repareret eller
opfyldt. 81 I skibet fandtes en begravelse for Jørgen
Lønstrup (†1774, jf. mindetavle, †gravsten og †kisteplade), placeret »for Enden af Karlestolene opad
til Choret«, jf. †gravsten. 1957 påvistes yderligere
to murede begravelser i skibet, nærmest den foregående en grav, måske for Jørgen Lønstrups hustru, Gundel Nostrup, samt endnu én, vest herfor,
måske for Frederik Gans (jf. †epitafium nr. 2).
†Kisteplade, o. 1774, over Jørgen Lønstrup, *6.
sept. 1711, præst for Mejrup Kirke 1745, provst
over Hjerm Hrd. 1761, blev ‘ved en sagte og salig
død af sin overhyrde hjemkaldet’ 23. nov. 1774 i
sit 63. år. Efter personalia fulgte et rimet gravvers
i 20 strofer, bl.a.:
»Dit gandske Værk og Iid
Hensigtet mest derhen,
Med Kundskab Jesu Faar
At føde leede frem
Til Frelse i Hans Saar;
Den strødte Sæd ved Dig
Paa dette Sted og fleere
Giør dig udødelig
Din Ære vil formere.«82

Kirkegårdsmonumenter. Som beskrevet o. 1862
lå den vel vedligeholdte kirkegård »i græs«, om
end med enkelte grave. Heraf fandtes mod øst en
dobbeltgrav, indhegnet med jerngitter, foruden
nogle grave mod syd og forskellige langs vestre
og nordre dige.18
Støbejernskors. På kirkegårdens lapidarium, syd
for kirken er hensat en større samling af kors (fig.
56), således:
1) O. 1860, over Niels Jensen Barslund, *1.
sept. 1786, †24. okt. 1860. Rundbuet kløverbladskors, indskrift med reliefantikva, 79 cm
højt.83 2) O. 1866. Fællesmonument over tre søstre, Marie Poulsen, *26. aug. 1855, Grete Poulsen, *17. dec. 1859 og Sine Poulsen, *11. feb.

1863. De tre småpiger afgik alle ved døden i Lille Blæsbjerg 1866. Rundbuet kløverbladskors,
indskrift med reliefantikva, 96 cm højt. 84 3) O.
1872, over Frederikke Tinggaard, * i Gjimsing
Skole 1794, † i Kobberup 1872. Rundbuet kløverbladskors, indskrift med reliefantikva, 86 cm
højt.84 På bagsiden læses: »Dit Minde vil stedse
leve i dit(!) Datters Hjerte af hvem dette Minde
er reist«. 4) O. 1874, over Mette Marie Jacobsen, * i Stensgaard 7. aug. 1871, †sammesteds 22.
febr. 1874. To engle, der flankerer mindre kors,
kroner den vandrette korsarm; indskrift med reliefantikva og -versaler, 64 cm højt. 85 Monteret
på oval ramme, ligeledes af støbejern. 5) O. 1874,
over Mariane Petersen Løvringborg, *1814, †4.
nov. 1874. Rundbuet kløverbladskors, indskrift
med reliefantikva, 85 cm højt.84 6) O. 1875, over
Peder Christian Olesen, * i Bøvling 27. dec.
1807, † i Ø. Hindkjær 2. juni 1875. Gennembrudt kors med vin- eller efeuranker, indskrift
med reliefantikva, 109 cm højt. 86 7) O. 1875,
over Karen Jakobsdatter, * i Bøvling 31. dec.
1802, † i Ø. Hindkjær 20. juni 1875. Gennembrudt kors med vin- eller efeuranker, indskrift
med reliefantikva, 109 cm højt.87 8) O. 1875,
over Peder Pedersen, * i Ryde 19. juli 1842, †
i Holstebro 22. okt. 1875. Type som nr. 6, indskrift med reliefantikva, 85,5 cm højt.84 9) O.
1876, over Laurits Andersen, * i St. Gammelby
19. feb. 1816, † smst. 28. maj 1876. Rundbuet
kløverbladskors, indskrift i reliefantikva, 85,5
cm højt.84 10) O. 1880, over Jens Holst Andersen, *28. okt. 1871, †2. sept. 1880. Rundbuet
kløverbladskors, indskrift i reliefantikva, 65 cm
højt. 87 11) O. 1884, over Peder Sørensen, * i
Volstrupby 1794, † i Kobberup 1884. Rundbuet kløverbladskors, indskrift med reliefantikva,
86 cm højt.88 12) O. 1884, over Anders Jensen
Hornshøi, * i V. Hornshøj 4. sept. 1825, † i S.
Hornshøj 10. feb. 1884. Spidsbuet kors med
gennembrudte korsender, hvori trefligede blade, indskrift i reliefantikva, 87 cm højt.87 13) O.
1900, over Knudsine Caroline Kjeldal, * i Holstebro 25. juli 1886, † i Meirup 30. juni 1900.
Rektangulær indskriftplade med reliefversaler,
57×37 cm.84 Fragment af afbrækket kors på den
øvre vandrette ramme.
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Fig. 56. Lapidarium på kirkegårdens søndre del med støbejernskors fra 1800-tallets anden halvdel (s. 1830). Foto
Anders C. Christensen 2013. – Lapidarium auf dem südlichen Teil des Friedhofes mit gusseisernem Kreuz aus der zweiten
Hälfte des 19. Jahrhunderts.
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DIE KIRCHE VON mejrup
Die Kirche, in deren Umgebung vormals nur
wenige Gebäude lagen, steht jetzt inmitten von
Vierteln mit Einfamilienhäusern und der Schule
gegen Norden. Auf dem Friedhof, der in neuerer
Zeit gegen Osten erweitert wurde, liegt östlich
des Chores eine flacher grasbedeckter Hügel aus
der Zeit der Wikinger. Eine kleinere Grabanhöhe im nordwestlichen Teil des Friedhofes wurde
1876 entfernt.
Die romanische Kirche besteht aus Chor und
Schiff, wozu im späten Mittelalter eine Vorhalle
an der Südseite und ein Turm im Westen (vgl.
Abb. 9, 11-12) hinzugefügt wurden. Die oft umgesetzten, quaderverkleideten Fassaden erheben
sich über einen Schrägkantensockel, während die
verputzten, geweißten Rückmauern der Kirche
aus rohen Feldsteinen bestehen.
Im Inneren der Kirche, die ursprünglich mit einer flachen Decke ausgestattet war, befindet sich
ein quadergesetzter Chorbogen, der mit schönen,
profilierten Kämpfergesimsen ausgestattet ist.
Von den ursprünglichen zwei Türen der Kirche,
wird die südliche noch verwendet, während die
nördliche verblendet ist. Die Öffnungen sind mit
Ecksteinen aus Quadern in den Türrahmen geformt, darüber ein rechteckiger monolithischer
Sturz, ein bekannter Typ in der Umgebung. An
der Nordseite des Chores ist ein romanisches
Fenster immer noch in Verwendung, während die
drei übrigen bewahrten ursprünglichen Fenster
verblendet sind. Die rundbogigen Öffnungen, die
sich trichterförmig nach beiden Seiten erweitern,
sitzen verhältnismäßig hoch und verfügen über
sehr schön verarbeitete Fensterbanksteine.
Im späten Mittelalter durchlief die Kirche durchgreifende Umbauten, die sich zu einem gewissen
Grade mit Hilfe von dendrochronologischen Untersuchungen datieren lassen. Die Arbeiten begannen um 1441-42 damit, dass das Dachwerk
ausgewechselt wurde, während die Vorhalle und
der Turm im letzten Viertel des 15. Jahrhunderts
angebaut wurden. Die Dachwerke des Schiffes

wurden um 1515-16 ausgewechselt, wonach auch
dieser Gebäudeabschnitt überwölbt wurde.
Der markante und gut bewahrte Turm am
westlichen Ende der Kirche ist in seiner Verzierung nahe mit der Kirche von Holstebro verwandt (Abb. 14-17), und vermutlich von um
1470. Die Mauern sind aus Ziegel, die auswendig
im unteren Teil mit Quadern ergänzt sind, die
beim Bau des Turmes vom Westgiebel des Schiffes entfernt wurden; gegen Westen erheld sich das
Schiff auf Schrägkantensockel. Der Turmraum ist
mit ribbenlosen Gratgewölbe versehen, und die
Wände mit halbsteintiefen Nischen. Zum oberen Stockwerk des Turmes gelangt man seit 1935
durch das Treppengebäude an der Nordseite der
Kirche. Ursprünglich war dieser hingelegt durch
eine Luke in einer der Gewölbekappen geführt.
Das Zwischenstockwerk ist durch Öffnungen
beleuchtet, die als Doppellichtöffnungen mit
Treppenstich um Pfeiler mit geraden Kanten
geformt sind, worüber ein durchgestochenes,
quadratisches Muster in einem hohen, spitzbogigen und halbsteintiefen Giebelfeld ist. Die spitzbogigen Hörlöcher im Glockenstockwerk sind
entsprechend den Formen in der Vorhalle auf
ein Bandfries aus versenkten Läufern umkränzt,
während die Öffnung durch einen Mittelpfeiler
geteilt wird, was ebenfalls typisch für die Umgebung ist (vgl. Måbjerg, S. 1779). Der Gesimsfries
der Mauerkrone ist wie ein Rollenverband, wo
alle paar Steine versenkt geformt sind, und bildet
den Übergang zu den Verblendungen des Giebeldreiecks.
Die Vorhalle an der Südseite der Kirche ist aus
Ziegel, wurde jedoch mit Quadern an den Flankenmauern ergänzt. Die Archivolten der Türen
werden von einen konzentrischen Blendungsband
mit unterteilten, radiären gestellten Läufern eingerahmt, einem Detail, dass von Holstebro †Kirche
inspiriert ist (S. 192). Über der Verblendung befindet sich ein eingesenktes lateinisches Kreuz (Abb.
17).
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Die Wartung der Kirche lässt sich seit Ende
des 16. Jahrhunderts durch Rechnungsbücher
verfolgen. Hier finden sich Posten über häufige
Ausbesserungen vom Mauerwerk des Turmes,
doch auch über Reparationen der Chormauern
und der Dachwerke und Verkleidung der Kirche.
Wie bei so vielen anderen Kirchen in der Umgebung wurden Wartungsarbeiten im 18. Jahrhundert zeitweise vernachlässigt. Gegen Ende des
Jahrhunderts waren die Verhältnisse doch wieder
zufriedenstellend und in den folgenden Jahrhunderten wurden regelmäßig Reparaturen und Änderungen ausgeführt. So setzte man Fenster mit
Korbenbogen auf der Südseite der Kirche ein.
Im 20. Jahrhundert wurden mehrere umfassende
Arbeiten an der Kirche ausgeführt. Dazu zählt eine inwendige Instandsetzung 1956-61, während
äußere Reparaturen 1980 vorgenommen wurden, wobei große Teile des Quadermauerwerkes
der Kirche umgesetzt wurden. 1997 wurden die
Dachwerke und der Chor repariert, während die
jüngste inwendige Instandsetzung 2001 erfolgte.
Mit einzelnen Ausnahmen sind die mittelalterlichen Eichendachwerke der Kirche bewahrt, die
dendrochronologisch datiert sind (siehe oben).
Chor, Schiff und Turm sind bleigedeckt, während
das Dach der Vorhalle seit neuerer Zeit ziegelgedeckt, anfänglich doch bleigedeckt war.
Kalkgemälde. Mejrup Kirche war reich an Kalkgemälden, die in verschiedenen Etappen ausgeführt wurden, jeweils in früher gotischer Zeit
(um 1300-50), aus dem 15. Jahrhundert, um
1520 und in nachreformatorischer Zeit (um
1550-60). Nur ein kleinerer Teil davon ist jedoch
bewahrt. Die Registrierung der Fragmentfunde, die entweder bei der Abdeckung herabfielen
oder sekundär übertüncht worden waren, war in
vielen Fällen recht summarisch. Am ausführlichsten sind Bericht, Fotografien und Aquarelle von
Eigil Rothe von 1900 (Abb. 24, 28-31), die sich
mit Ausschmückungen der Wände und Gewölbe
in Chor und Schiff beschäftigen, sowie die Erörterung über den Fund einer Dekoration in der
Vorhalle von Egmont Lind 1957-58.
Von den noch bewahrten Kalkgemälden stammen zwei Fragmente, jeweils in der Nordweste-
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cke des Chores und an der Ostwand der Vorhalle
von einer zusammenhängenden Bemalung der
ganzen Kirche um 1550-60. 1) (Abb. 23-24),
Darstellung einer Frauenfigur (eine Stifterin (?)),
in eine architektonische Einrahmung eingesetzt.
2) (Abb. 25-26), Sankt Georg und der Drachen.
Das Bild vom Kampf mit dem Drachen, welches
auch die Prinzessin und ein Detail einer architektonischen Kulisse zeigt, ist ein interessantes
Beispiel einer nachreformatorischen Heiligendarstellung. Neben den genannten Figurenbildern sind noch einzelne Fragmente an den oberen Wänden des Schiffes sichtbar, teils Spuren
von Arkaden im Süden, teils Fragmente einer
Minuskelinschrift (Abb. 22), beide stammen jedoch von älteren Ausmalungen.
Die verschwundenen †Kalkgemälde stammten aus mindestens vier verschiedenen Zeiträumen. 1) Am ältesten, d.h. aus der Zeit vor der
Wölbung um 1515-16, und stilistisch datiert auf
um 1300-50 war eine Figurendekoration (Abb.
28), nachgewiesen auf dem zweiten Joch an der
Nordwand. Die Verzierung, von der Teile noch bis
1928 sichtbar waren, umfasste eine Dekoration
von rundbogigen Arkaden mit Zirkelmedaillons
mit einander gegenüberstehenden Tieren und
Vögeln. Die oben genannten Reste an der oberen Wand der Schiffssüdseite könnten von dieser
Ausmalung stammen (Abb. 29). 2) An der oberen
Wand der Chornordseite waren Fragmente einer
schwer deutbaren Inschrift in gotischen Minuskeln, die ebenfalls vor der Wölbung, vermutlich
im 15. Jahrhundert, angebracht wurden. 3) Dekorative Bemalungen auf den Gewölberibben und
Gurt- sowie Schildbögen von um 1520 stammen
wohl von kurz nach der Wölbung um 1515-16. 4)
Ein umlaufender Bilderzyklus von um 1550-60
in zwei waagerechten Zonen bedeckte die Wände von Chor und Schiff. Von diesen wurden jedoch nur die Gemälde an der Nordwand genauer
registriert (Abb. 30-31). Die Verzierung umfasste
lebendig dargestellte Figurenszenen, jeweils voneinander durch senkrechte Felder mit Planzengewächs abgegrenzt. Ganz oben waren Motive des
Alten Testamentes angebracht, so der Sündenfall,
die Vertreibung aus dem Paradies, die Opferung
Isaks und unten gab es Darstellungen aus dem
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Neuen Testament, vermutlich die Darstellung
vor Annas oder der Garten von Gethsemane mit
dem Verrat des Judas, die Darstellung des Verhörs
vor Kaiphas, die Geißelung und die Dornenkrönung. Darunter gab es einen Fries mit großen
Pflanzendekorationen. Zu dieser Ausschmückung
zählen vermutlich die bewahrten Kalkgemälde
im Chor und Vorhalle. Des Weiteren befand sich
ein Schriftfeld (Abb. 32) am westlichen Teil der
Südwand mit einem schwer deutbaren, dänischen
Text in Renaissancemajuskeln.
Inventar. Das romanische Taufbecken (Abb. 45)
macht zusammen mit einem sekundär umgesetzten Altartisch aus Granitquadern (vgl. Abb. 35)
die ältesten Inventargegenstände der Kirche. Aus
spätem Mittelalter ist mit mehreren Gegenständen repräsentiert. Die zwei Seitenfiguren des Altarbildes (Abb. 36-37, 39) stammen von um 1450,
wurden aber beide teilweise umgebildet im Zuge
der Erneuerung des Bildes im 18. Jahrhundert.
Bewahrt ist außerdem die älteste Glocke der Kirche (Nr. 1, Abb. 53), die vermutlich 1474 von
dem Meister aus Flensburg Peter Hansen gegossen wurde. Schließlich verfügt die Kirche über
ein Chorbogenkruzifix (Abb. 47) von um 1525.
Aus der Zeit nach der Reformation stammen
die Altarleuchter (Abb. 43), die 1599 im Namen
der Heiligen Dreieinigkeit von Peder Jepsen aus
Hornshøj gestiftet wurden. 1612-13 wurde eine
Kanzel hinzugefügt, die jedoch erst 1648 einen
Himmel erhielt, der von Schreiner Søren Christensen aus Borbjerg signiert wurde (Abb. 48-50).
Der Altarkelch (Abb. 42) wurde zusammen mit
einer jetzt verlorenen Patene 1642 in Viborg gekauft. Im Laufe der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts trugen die Besitzer von Tviskloster,
Jens Hvass und Anne Magdalene Moldrup, sowie
Peter Gjedsted und Karen Kirstine Quistgaard
in hohem Maße zur Verschönerung der Kirche.

Das zuerst genannte Ehepaar ließ das Altarbild
radikal erneuern, wobei jedoch sowohl Figuren
als auch Dekorationen von älteren Altarbildern
wiederverwendet wurden (Abb. 36-41). Die mitwirkenden Handwerker sind auf dem Holzstück
genannt, versteckt im Postament der Tafel (Abb.
40), wobei jedoch der Maler J. Baltzar Reinat, der
Schüler von Mogens Christian Thrane war, darüber hinaus mit seiner Signatur auf dem Fußstück
hervorgehoben wurde. 1787 ließen die letztgenannten die Kanzel bemalen (Abb. 38).
Im Laufe des 19. Jahrhunderts erhielt die Kirche eine Taufschale (1843, Abb. 44) und eine
Altarschranke (1887, Abb. 34-35), während das
Gestühl teilweise erneuert wurde (um 1887). Ein
neu erhaltenes Gemälde (um 1895, Abb. 41), eine Kopie von C. C. Schleisners Bild in Harridslev Kirche bedeckte eine Zeitlang Reinats Darstellung der Kreuzigung.
Der Hauptteil der kleineren Inventargegenstände stammt aus dem 20. Jahrhundert. Dies gilt
für u.a. den Siebenleuchter (1921), den Kronenleuchter (um 1921), siehe Abb. 52, Patene (1933),
Altar- (1953) und Taufkanne (1961, vgl. Abb. 42).
Die Kirche erhielt eine ergänzende Glocke (Nr.
2), 1974 zum 500. jährigen Jubiläum der mittelalterlichen Kirche gefertigt. Schließlich wurde
1989 eine neue Orgel aufgestellt (vgl. Abb. 52).
Grabmale. Die Kirche enthielt mehrere Epitaphe,
Gedenktafeln und Grabsteine. Davon ist jedoch
nur ein einziges Monument bewahrt, die Gedenktafel (Abb. 55), 1775, von Jørgen Lønstrup
(†1774), Probst in Hjerm Hrd. und Gemeindepfarrer in Mejrup. Ein jetzt verschwundener
Grabstein stand auf seiner Grabstätte am Westende des Schiffes.
Im südlichen Teil des Friedhofes gibt es eine
größere Sammlung von gusseisernen Kreuzen
aus dem Zeitraum um 1860-1900 (Abb. 56).
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Äußeres aus Südosten.
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Kirken (»borthbiergh«), der o. 1350 i Ribe Oldemoder takseredes til 6 skilling sølv, rangerede sammen
med Hjerm Kirke som herredets højest vurderede.1
1500 (eller muligvis nogle år forinden) skænkede Oluf
Nielsen (Liljesparre), prior (dvs. forstander) for Stubber Kloster, med hustruens samtykke sin ejendom, Lille
Holmgård (Borbjerg Holmgård) til præstekaldet som
mensalgård.2 Donationen havde status af en sjælegave,
idet præsterne som modydelse ‘til evig tid’ skulle afholde en ugentlig lørdagsmesse for giveren og hans
familie til ære for Gud og Jomfru Maria. Efter reformationen omdannedes sjælemessen til en lørdagsgudstjeneste for skriftemålssøgende,3 mens gården indtil 1951

fungerede som præstegård. Som anført i et tingsvidne
1511 havde også gården Hvam ‘i mands minde’ ligget
til kirken.4 En tilknytning til hovedgården Hessel (Store
Hessel) fremgik af †herskabsstole fra 1597 (eller 1593).
1630 tilhørte Kronens part af korntienden Dorte
Olufsdatter Munk til Sødal (†1641), enke efter Christoffer Parsbjerg (1555-1600); kongebrevet herpå var
dog bortkommet for hende i ‘fejdetiden’, vel under
Kejserkrigen (1625-29), jf. også †dørfløj (s. 1898).5
1644, dvs. under Torstenssonkrigen (1643-45) måtte
kirken i øvrigt undvære sine tiendeindtægter, da ‘fjenderne (…) kom til landet’.6 Det samme gjorde sig gældende under Karl Gustav-krigene (1657-60), idet kir-
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kens sognepræst, Knud Poulsen Kolding, dog i denne
forbindelse personligt påtog sig at lægge ud til kirkens
fornødenheder, så den kunne holdes ved lige »ligesaa
fuldkommelig nu i denne feides, som wdj fredtz tider«.7
1689 blev kirken med tilhørende kaldsret mageskiftet af Kronen til kancellisekretær, senere stiftamtmand,
Peter Rodsteen (1662-1714),8 der dog allerede samme
år overdrog den til Margrethe Reedtz (†1697) til Rydhave (Ginding Hrd.), enke efter Malte Sehested (15961661).9 Borbjerg hørte herefter under Sehestedslægten
og Rydhave indtil 1803, da kaldsretten blev overdraget
til Kronen. På samme tidspunkt indledte stiftamtmand
Niels Sehested (1756 -1821) bortsalget af kirketienden
til sognemændene.10 Kirken overgik til selveje 1941.11
Præste- og anneksforhold. Selvom embedsarkivet for
en stor del var blevet ‘distraheret i den sidste papistiske
og første lutherske tid’ som det fastslås 1690,12 fandtes dog endnu 1665 tilstrækkeligt mange oplysninger,
formentlig bl.a. gamle tingsvidner, der kunne danne
kildegrundlaget for den ualmindelig fyldige ældre navneliste på kirkens præstetavle (s. 1899). Herpå er anført
navne på ikke mindre end ni præster og to kapellaner
fra den katolske tid (mellem 1363 og 1490). I 1400-tallet betjentes kirken sammen med Holstebro Kirke, idet
Borbjerg muligvis havde status som hovedkirke med
købstadskirken som anneks (jf. s. 162).13 Dette forhold ændredes dog efter reformationen, da Holstebro
blev hovedsogn, nu med Måbjerg Kirke som anneks
(s. 1730), mens Ryde Kirke (Ginding Hrd.) fik status af anneks til Borbjerg.14 En interessant sag er omtalt 1587-88, da sognefolket i annekskirken nægtede
at give præsten Niels Nielsen kaldet her, medmindre
han – sædvanen tro – ægtede forgængerens hustru.
Imidlertid vægrede han sig ved at følge traditionen, da

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af J. Sørensen.
Tegnet af Merete Rude 2013. – Katasterkarte.

»samme Kvinde skal være fast bedaget og haver fanget
15 Børn«(!). Sognepræsten, der i forvejen var kaldet til
hovedkirken (Borbjerg), fik medhold i sin sag, idet et
kongeligt påbud fastslog, at ingen »for Præstekvindens
Skyld skulde forvises fra Kald, efterdi at Kirkerne ere
stiftede til Guds Ære og Tjeneste, og ikke paa Præstekvinderne«.15 Anneksforholdet til Ryde Kirke ophørte
1819, da Borbjerg blev et selvstændigt pastorat, mens
Ryde fik Handbjerg Kirke som anneks. 1899 opførtes
Hogager Kirke (s. 1923) til betjening af beboerne i det
nybefolkede Østersogn. Denne kirke udgjorde indtil
2010 et kirkedistrikt under Borbjerg.
Arkæologiske udgravninger og møntfund mv. I forbindelse med fornyelsen af gulvet foretog Nationalmuseet
2005 arkæologiske undersøgelser i kor og skib. I den
forbindelse blev i koret ved harpning af gulvlagene
fundet en én-skilling fra 1624. Endvidere påvistes fragmenter af jydepotter og rudeglas, dog uden bemaling,
samt blysprosser.16
Sagn mv. Til kirkens opførelse knytter sig flere sagn,
der kendes i forskellige versioner. Andet led i sognenavnet (»Baarbierg«) skulle referere til det bjerg eller
højdedrag, hvorpå kirken ligger, mens første del hentydede til den besværlige byggeproces, hvor materialerne møjsommeligt var båret fra Gejlbjerg øst herfor.
Flytningen skyldtes, at bjergmanden inde i Borbjerg
ikke ønskede en kirke stående oven på sig. Han lod sig
dog til sidst overtale på den betingelse, at kirken blev
placeret på det sted, hvor to særligt opfedede tyrekalve
havde lagt sig. Samtidig krævede bjergmanden den
første og sidste brud, der kom til kirken over kirkebroen.17 Ifølge en anden overlevering var kirken opført
af Knud den Store, der havde ladet stenene overføre
fra England.18 En variation af myten lader to kæmper
bygge kirken, ligeledes med sten fra England. En målestok for deres højde fandtes øverst på korets østgavl,
hvor kæmperne, liggende på knæene, havde indmuret
to skævvinklede sten (jf. s. 1845). Et hul, ligeledes i koret, skulle angive, hvor Djævelen selv skulle være faret
ud. Et tilsvarende sagn knyttedes til Tvis Klosterkirke. 19
Fra efterreformatorisk tid kendes i øvrigt to usædvanlige tildragelser, begge refereret af Resen. Det gælder
dels en uforklarlig tilsynekomst og efterfølgende forsvinden af en nøgen kvinde, der under en gudstjeneste
1679 ved Marie Renselsesfest (2. febr.) tre gange havde
slået med hånden i alteret (vel alterbordet), dels omtalen af en bisværm, der 1677-78 havde taget bolig i kraniet af et lig, der ‘af visse grunde’ ikke kunne begraves
på kirkegården.20 Endelig skal det bemærkes, at renæssancealtertavlens middelalderlige alabastrelieffer af Skt.
Jørgens historie i ældre tid opfattedes som fremstillinger af den lokale sagnhelt Svend Felding (s. 1886),
ligesom det tidligere berettedes, at tavlen sammen med
en pendant var kommet til kirken ved strandingen af
et skib på kysten; begge altertavler skulle være bestemt
til Skt. Petersborg.21
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Luftaufnahme aus Südosten.
Gravhøje. Ifølge præsteindberetningen til Ole Worm
fandtes ved kirken flere mindre høje, hvori var påvist
lergryder med ben og aske, antagelig fra førkristne begravelser.22 Også Resen nævner talrige større og mindre høje nær ved kirken. Her skulle bl.a. findes begravelser af individer, dræbt under Skipper Clements
bondeopstand (1534). 20
Helligkilde. En hellig kilde i en dalsænkning, benævnt
Pugdal, nær gården Neder Kjeldsmark (Kilsmark) lader sig endnu påvise.23

Kirken ligger nordligt i sognet på den 1920 fredede Borbjerg Kirkebakke, der falder brat mod øst og
syd. Bakken markerer den sydlige del af en nordsydgående tunneldal, hvori Hellegård Å med udløb
i Venø Bugt afvander Møllesøen og Holmgård Sø,
tidligere Præstegårdssøen, hvor præstegården (Borbjerg Holmgård) var placeret (jf. ovf.); sænkningen
markerer tillige det tidligere skel til Ginding Herred. Kirken omgives mod nord, vest og syd af nyere

bebyggelse, der særligt tog fart fra 1950’erne. Selve
landsbyen lå tidligere ved Møllesøens østbred, hvor
bl.a. Borbjerg Mølle Kro er tilbage. I ældre tid har
kirken således ligget forholdsvis ensomt kun omgivet af enkelte bygninger, fra 1654 skolen vest for
kirkegården (jf. fig. 2-4, 22-23).
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
bevaret de gamle grænser i syd, øst og vest, hvor
den hegnes af etapevis opmurede nyere kløvstensmure. Første del blev etableret ved kirkegårdens udvidelse mod nord 1940, hvorved en
grund, der tidligere tilhørte lærerembedet, blev
inkorporeret. En mindre udvidelse mod nord
fandt dog muligvis sted allerede 1900-01.11 Muren i syd blev udskiftet 1962, og herefter fulgte
vestmuren og senest muren i den nordvestlige
del 1988, hvor et lapidarium blev etableret. Mod
nord hegnes kirkegården af bøgehæk.
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Fig. 4. Kirken i landskabet set fra syd. Foto Lis Helles Olesen og Esben Schlosser Mauritsen 2008. – Die Kirche in
der Landschaft aus Süden.

Kirkegården har fem indgange, hvoraf de ældste er køreporten med fodgængerlåge i vest samt
gangporten i øst. Begge står med sadeltag af vingetegl, er hvidkalkede og forsynet med rødmalede jernlåger. Køreporten, der står på en syld af
store, rå marksten, har let udkragende, profileret gesims og er i sin kerne af munkesten med
tildannede kvadre i det nedre, men indeholder
desuden store mængder små teglsten som følge
af senere reparationer. Hvis de her anvendte granitkvadre er tilkommet sammen med den store
mængde kvadre, der blev anvendt ved opførelsen
af korsarmene, må porten henføres til de første
årtier efter 1500 (jf. s. 1847). Den kurvehanksbuede køreåbning har retkantet fals udadtil, hvori
er stabel i nord til tidligere †portlåge, mens den
rundbuede fodgængeråbning løber ret igennem.
Den smalle gangport i øst er ligeledes rundbuet
med stort indhold af små teglsten. Reparationer

på portene nævnes ofte i de tidligste regnskaber,
bl.a. 1661, da murermester Jens Ellerbech anvendte 500 indkøbte sten til formålet. Portene
blev formentlig fra starten belagt med bly, der
1681 omlagdes på den ‘vestre side af veststetten’.6
Hovedportens tegltag er repareret senest 1986.
Fodgængerlågerne i syd og nordøst og kørepor
ten i nordvest er opsat i takt med kløvstensmurene, og har alle galvaniserede jernlåger.
†Hegn. De nuværende mure afløste stenklædte
jorddiger, der tidligst er omtalt 1592;6 omlægninger nævnes herefter med mellemrum. I 1700-tallet forfaldt digerne, så kreaturerne havde frit spil;
ligeledes 1811, hvor de nedskredne diger måtte
oprettes for ‘at holde fårene uden for kirkegården’.24
†Indgange. En blytækket stette (fodgængerlåge)
i nord er omtalt 1605.6 Placeringen kendes ikke,
og porten var forsvundet, før de første matrikel-
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kort blev udarbejdet i årtierne omkring 1800 (jf.
fig. 2). †Kirkeriste. En ‘kiste’ af stål og træ blev
indlagt 1607 i den nordlige stette, og en rist i den
østre port er nævnt 1631.6 Et †drejekors er omtalt
1603 i forbindelse med reparation af den nordlige port, og drejekors i alle tre stetter opsattes
1645, fem år efter nabokirken i Mejrup (s. 1777).
Kirkens omgivelser var ved midten af 1700-tallet
så misrøgtet, at folk frygtede at passere gennem
portene, især den østre.6
Bygninger på og ved kirkegården. 1956 opførtes et
ligkapel i den udvidede del af kirkegården. Den
hvidkalkede og teglhængte bygning blev ved kirkens restaurering 1980-83 opgraderet med toiletfaciliteter, og ved samme lejlighed opførtes en
ny graverbygning vest for kapellet (arkitekterne
Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted), ligeledes
hvidkalket og teglhængt. I »Degnehaven« vest for
kirkegården lå 1654-1962 Borbjerg Skole, der nu
er flyttet få meter mod vest.

Bygning
Kirken består i sin kerne af romansk kor og skib, hvortil et tårn i vest blev føjet o. 1450. Omdannelsen til
korskirke indledtes med søndre korsarms opførelse o.
1500, mens den nordre korsarm blev tilføjet o. 1525. Et
våbenhus ud for norddøren tilføjedes sidst i middelalderen. Et †kapel(?) fra o. 1550 mellem våbenhuset og
nordre korsarm blev ødelagt 1908 ved en eksplosion
i kirkens varmeanlæg. Tilbygningen genopførtes som
fyrrum, men brændte atter 1946, hvorefter fyrrummet
blev henlagt til kælderen herunder, der muligvis stammer fra †kapellets opførelse. Orienteringen er omtrent
solret.

Grundplanen i den romanske kirke har omfattet
et nærmest kvadratisk kor, hvortil føjede sig et
skib, der var godt og vel dobbelt så langt, som
det var bredt. Som ved andre af egnens kirker
er yderflugten af korets flankemure forskudt en
halv murtykkelse i forhold til skibets, jf. Måbjerg
og Mejrup (s. 1733, 1778). Planen, der blev sløret

Fig. 5.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Äußeres aus Nordosten.
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Fig. 6. Tværsnit 1:150. Målt af Kristoffer E. Christensen, Mogens Vedsø og Anders C. Christensen 2013, tegnet af
sidstnævnte 2013. – Querschnitt.

ved de betydelige ombygninger i årtierne efter
1500, lader sig aflæse over loftet, hvor både korets
og skibets tagværker endnu står i fuld udstrækning. Skellet mellem de to afsnit fandtes omtrent

ved de nuværende trin til koret. Bygningens størrelse var fra starten betydelig, som det kommer
til udtryk i den samlede længde på næsten 31 m
samt skibets bredde på ca. 10 m.
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Kirken er opført med en ydre beklædning af
granitkvadre, mens de pudsede og hvidtede bagmure er af rå marksten. Murene rejser sig udvendigt over en skråkantsokkel, der som følge af terrænets hævning kun træder frem på korte strækninger på korets øst- og sydside samt på skibets
nordside (fig. 75, s. 1727 fig. 16). Over soklen hæver skibets murværk sig med 14 skifter, mens korets tæller 13. De to bygningsafsnit var oprindelig
jævnhøje jf. tagværkernes spærsko. Højden for de
i reglen lige gennemløbende skifter af ufalsede
sten er med enkelte undtagelser aftagende opefter.
Døre og vinduer. Kirkens oprindelige norddør (210×112 cm) er endnu i brug, mens den
søndre (240×140 cm), der er forskudt mod øst, er
blændet i murflugten (fig. 8). Dørenes retkantede
karme er sat af kvadre i varierende størrelser og
krones af monolitoverliggere, hvis underkanter er
ret afsluttede, mens overkanterne er råt tilhuggede.25 På begge overliggere er i midtfeltet udhugget et korsmotiv indrammet af rigt profileret, halvrundt tympanonfelt. I nord er motivet et
latinsk kors i lavt relief med arme, der tilspidser
indad mod skæringen, mens armene fra det forsænkede Georgskors over sydportalen udgår fra
en glorieskive (fig. 8, 76). Korsmotivet er i forskellige variationer almindelige på jyske granitportaler. I Ringkøbing Amt ses eksempler i otte
kirker, heriblandt på de to overliggere i Gellerup Kirke, grundlagt 1140 (Hammerum Hrd.).
Korsformerne har her i øvrigt stor lighed med
eksemplerne i Borbjerg.26
Af kirkens oprindelige vinduer er nu kun det
blændede vindue i korets østgavl bevaret med
en åbning, der i murflugten måler 180×80 cm.
I kirkens ofte omsatte kvadermurværk ses dog et
antal genanvendte vinduessten i form af rundbuede overliggere, både monolitte og sammensatte
(jf. fig. 11). Bredden i lysningen varierer stærkt fra
58 til 95 cm, hvilket muligvis angiver en bevidst
størrelsesforskel mellem korets og skibets vinduer. Af den brede, sammensatte type findes således
seks overliggere, mens der ses to smallere monoFig. 7. Plan 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm
1978, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen
2013. – Grundriss.
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Fig. 8. Skibets syddør (s. 1845). Foto Anders C. Christensen 2013. – Südtür des Schiffes.

litoverliggere. Det kan ikke længere afgøres, hvor
mange af vindueskomponenterne der oprindelig
sad i kirken. Også en sålbænksten med råt afhuggede vanger har fundet anvendelse i søndre korsarms østmur, ligesom to diagonalt stillede smigsten på dekorativ vis skyder frem for korets gavltrekant (fig. 10, 77-78, jf. også s. 1840).27 Hvorvidt det genanvendte kvadermateriale stammer
fra kirken, kan dog ikke siges med sikkerhed, idet
man ved tilføjelsen af korsarmene nødvendigvis
måtte have tilført betydelige mængder kvadre
andetstedsfra, da der ikke på stedet ville have været tilstrækkeligt materiale til opførelsen af de to
betydelige tilbygninger (jf. ndf.).28
I det indre var tilsyneladende i korets nordmur
under vinduet en †niche, der var 45 cm dyb og

1846

hjerm herred

Fig. 9a-c. Aksonometriske rekonstruktioner af kirkens bygningshistorie. 1:500. Tegnet af Anders C. Christensen
2013. a. O. 1175. Kor og skib. b. O. 1450. Tårnet er opført. c. O. 1500. Søndre korsarm er opført. – Axonometrische
Rekonstruktionen der Gebäudegeschichte der Kirche. a. Um 1175. Chor und Schiff. b. Um 1450. Bau des Turmes. c. Um 1500.
Bau des südlichen Kreuzarmes.

45 cm bred, højde ukendt.29 Det afkortede skib
står med fladt loft, mens koret i senmiddelalderen
forsynedes med hvælv i lighed med de tilføjede
korsarme (s. 1852). †Korbuen forsvandt med omdannelsen til korskirke (jf. s. 1847).
Taggavle. Korets ydre østgavl af granitkvadre er
omsat gentagne gange, jf. de diagonalt stillede

smigsten, mens den indvendige del er muret af
teglsten i normalformat. Skibets vestre gavltrekant, hvoraf partier af rå kamp i den nordre del er
oprindelige, er gennembrudt af en teglmuret dør
til tårnets mellemstokværk (jf. ndf.). Den sydlige
del af murværket er spækket med teglfragmenter,
mens spidsen er af tegl.
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Fig. 9d-e. Aksonometrisk rekonstruktioner af kirkens bygningshistorie. 1:500. Tegnet af Anders C. Christensen
2013. d. O. 1525. Nordre korsarm og våbenhus er bygget. e. O. 1550. Kapellet er opført. – Axonometrische Rekonstruktionen der Gebäudegeschichte der Kirche. d. Um 1525 Bau des nördlichen Kreuzarmes und der Vorhalle. e. Um 1550
Bau der Kapelle.

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Ved
1400-tallets midte påbegyndtes store byggearbejder, der indledtes med tårnets opførelse o. 1450
og efterfulgtes af etapevise tagværksfornyelser og
udbygning til korskirke samt tilføjelse af et våbenhus. Det komplicerede forløb lader sig delvist
fastslå ud fra dendrokronologiske undersøgelser

af kirkens tagværker, hvorfra fem forskellige dateringer kan udledes (jf. s. 1861).
Efter tårnets opførelse foretoges vedligeholdelsesarbejder o. 1468-69 med udskiftningen af den
østlige halvdel af skibets tagværker, mens korets
udskiftedes o. 1487; fornyelsen over skibets vestlige del gennemførtes først o. 1512-13. O. 1500
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Fig. 10. Genanvendte sten i søndre korsarms østmur (s. 1845). Foto Anders C. Christensen 2013. – Wiederverwendete Steine in der Ostmauer des südlichen Kreuzarmes.

opførtes søndre korsarm, mens den nordre tilkom
o. 1525, og våbenhuset formentlig kort herefter.
Tårnet, der formentlig er opført o. 1450, er af
tegl over tre skifter udflyttede kvadre; de uregelmæssige teglflader under hvidtekalken vidner om
gentagne reparationer (jf. ndf.). På nordsiden er
en bindering til klokkerebet monteret i den nedre del. Tårnrummet står i forbindelse med skibet
via en rundbuet arkade, hvis dobbelte retkantede
kragbånd svarer til søndre korsarms. I bagmuren
ses i de nedre dele udflyttede kvadre over et fundament af større marksten. Det fladbuede vindue
i sydmuren er indvendigt svagt smiget. Rummet

dækkes af et krydshvælv med halvstensbrede, retkantede ribber, der hviler på forlæg i murene; på
oversiden er ribberne forstærket med lette, helstens overribber.
Adgangen til mellemstokværket sker gennem
en rundbuet dør i trappetårnet på nordsiden.
Rummet belyses gennem en spærstikafdækket
og i lysningen udvidet glug i nord, der til begge
sider sidder i et spidsbuet spejl; herigennem var
en sekundær adgang til tårnet via en †fritrappe
før trappehusets opførelse (jf. fig. 24). Sydgluggen, der er udført på samme vis, er lukket med
sten i normalformat. Bagmurene af tegl i mun-
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kestensformat er sat i regelmæssigt munkeskifte
med ryggede fuger.
En trætrappe langs nordmuren fører til øvre
mellemstokværk, hvis bræddegulv hviler på tre
svære, øst-vestgående bjælker. Én af bjælkerne
er dendrokronologisk dateret til efter o. 1825 (jf.
ndf.).30 Af etagens tre glugger er kun den nordre
ikke tilmuret, men dog noget forstyrret i det ydre;
åbningen krones af spærstik i rundbuet spejl. De
øvrige åbninger erkendes kun i det indre, den
rundbuede vestre med smig og aftrappet karm,
den sydlige fladbuet med delvist overpudset fals.
I øst er der adgang til skibets loft via en fladbuet,
ufalset åbning (170×62 cm, fig. 12-13) med fire
omarbejdede trin stigende mod vest ledsaget af
tre fladbuestik.31 Åbningen lukkes af egetræsfløj
af genanvendte planker. Bagmurene af munkesten er her noget irregulært murede, i østmuren
ses desuden enkelte kampesten. I rummets sydøsthjørne er et 1961 indrettet rum til betjening
af klokkespil (jf. s. 1905).
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Klokkestokværket, der nås via en ligeløbstrappe langs sydvæggen, har mod alle verdenshjørner
ud- som indvendigt falsede og svagt spidsbuede
glamhuller, det østlige delvis lukket forneden
som følge af skibets tagrejsning. Disse var en tid
dækket af jalousier og låger opsat 1882,11 hvoraf
enkelte nu henstår på kirkens loft. Bagmurene af
tegl i munkestensformat er overvejende i munkeskifte. En trappestige fører til tårnets loftsrum,
hvis bjælkelag senest er udskiftet 1940.11 Den
sydlige gavltrekant er udvendigt skalmuret i små
sten, mens bagmurene af tegl i munkestensformat
gradvist er rykket en halv sten tilbage mod toppen; den nordre er hovedsageligt af små teglsten.
Øverst i begge trekanter er tagrummet belyst
gennem små, rundbuede glugger. Gavlene har
sandsynligvis oprindelig haft kamme (jf. fig. 9) og
muligvis blændingsdekorationer. Et blytækt ‘spir’,
dvs. antagelig en brandstang over en af trekantgavlene, er tidligst nævnt 1593.6 Dette led repareredes også hyppigt i de følgende år.

Fig. 11. Sammenstødet mellem nordre korsarm og skibet set fra nordvest. Foto Anders C. Christensen 2013. – Zusammenstoß zwischen dem nördlichen Kreuzarm und dem Schiff aus Nordwesten.
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udefra, dog ikke skråkantsoklen under sydmuren,
der er udflyttet fra kor og skib. I det indre, der muligvis planlagdes med fladt loft, belyses rummet
gennem et 1942 ombygget vindue i sydmuren,
hvorunder en dør. Forbindelsen til korsskæringen formidles via en rundbuet arkade med retkantet, dobbelt kragbånd, hvoraf det øvre krager
frem for det nedre. I vestvæggen (fig. 14) indsattes med helstens indbyrdes afstand fire fladbuede
nicher, de tre sydligste lidt mindre (102-104×9096 cm) end den nordlige (112×102 cm); de er
alle ca. trekvart sten dybe. Den retkantede niche
omtrent midt i østmuren måler 105×55×38 cm
og kan være sekundær. Den skalmurede taggavl
er indvendigt sat i rå kamp spækket med enkelte
teglstumper for den nedre dels vedkommende,
mens den øvre del, der gradvist er tilbagetrukket,
er muret i tegl af munkestensformat med bomhuller i to niveauer.
Kort tid efter opførelsen eller muligvis i umiddelbar forlængelse heraf indsattes i korsarmen et
stjernehvælv af traditionel type hvilende på enkeltfalsede hjørnepiller. Ribbernes udspring i
falsen er i vederlagshøjde markeret med diagonalt stillede konsolsten og er i udgangspunktet
Fig. 12. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk set fra tårnet (s. 1849). Foto Anders C. Christensen 2012. – Tür zwischen Schiffsdecke und Zwischenstockwerk des Turmes, vom Turm aus gesehen.

O. 1468-69 påbegyndtes renoveringen af skibets tagværk, idet de østligste 17 fag udskiftedes,
hvorved kippen hævedes; herved opstod omtrent
midt på tagrygningen et niveauspring, der først
blev udjævnet med udskiftningen af tagværkernes vestlige del o. 1512-13 (jf. fig. 9).32 Dette
medførte til gengæld, at tagrygningen skød sig
op for tårnets østre glamhul.
Søndre korsarm. I årene o. 1500 opførtes næste
udvidelse i form af søndre korsarm, hvis placering
midt for overgangen mellem kor og skib er helt i
tråd med forholdene i adskillige af egnens kirker,
bl.a. kirkerne i Fjaltring (s. 1639), Hjerm, Ulfborg
(Ulfborg Hrd.) og Vridsted (Fjends Hrd.).33
Korsarmen er opført af granitkvadre med bagmure af tegl. Store partier kvadre må være tilført

Fig. 13. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 1849). Opstalt og snit. 1:50. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2013. – Tür zwischen Schiffsdecke und Zwischenstockwerk des Turmes.
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Fig. 14. Søndre korsarms vestmur set fra korsskæringen (s. 1850). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Westmauer des südlichen Kreuzarms von der Vierung gesehen.

kvartstens, men løber snart over i halvstens, retkantede ribber. Kapperne hviler på helstensbrede,
let spidsbuede skjoldbuer med en retkantet vederlagsmarkering. Det lavt puklede hvælv er på
oversiden forstærket med svære, helstensbrede
overribber, noget ujævnt sat i sten af dårlig kvali-

tet og brokker. Kirkens triumfmur blev formentlig stående ved udbygningen, idet affasningen af
korets sydmur skulle øge udsynet til koret. Denne løsning ses ved flere kirker, såsom Ejsing (Ginding Hrd.), Rybjerg (Viborg Amt), Lem, Balling
og Krejbjerg, men en nedrivning af triumfmuren
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Fig. 15. Hvælvet i nordre korsarm (s. 1852). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Gewölbe im nördlichen Kreuzarm.

kan ikke udelukkes, jf. Fjaltring (s. 1639), Vridsted (Viborg Amt) og Nysogn (Hind Hrd.).34
Omdannelsen til regulær korskirke, der fuldførtes o. 1525 med tilføjelsen af en nordre, hvælvet korsarm, blev suppleret med hvælvslagning
over kor og korsskæring. Korsarmen blev opført
af samme materialer som modstykket i syd, dog
med en betydelig anvendelse af tegl i den ydre
beklædning. Kvadermaterialet på østmuren bærer tydelige rustspor fra ankre og er således genanvendt og/eller omsat. Bagmurene er af tegl i
munkestensformat med ryggede fuger, tydeligst i
nordmuren.
Gavltrekantens blændingsdekoration udgøres af
tre højblændinger, afdækket med rundbuede tvillingestik, der stiger i de yderste, men ikke i den
midterste, hvor stikket samles på fælles hængestav
(fig. 79). Mod loftet består taggavlen i den nedre
del af råt tildannede kvadre og rå kamp spækket
med teglstumper, sat i en lys, gråhvid kalkmørtel,
hvori ses en i det ydre blændet glug (jf. fig. 17).

Den øvre del, svarende til blændingsdekorationen, er af tegl i munkestensformat. Rummet belyses gennem et nyere (1942), rundbuet vindue i
nordgavlen.11
Med etableringen af nordre korsarm fremkom
et regulært korsskæringsfag, der åbner sig mod
nord, syd og vest gennem brede, rundbuede arkader, mens overgangen til koret markeres af en
helstens gjordbue. Et to skifter højt kragbånd af
dobbelt rundstav pryder bueåbningerne, i syd er
søndre korsarms retkantede led dog forsøgt ført
videre over den to sten brede foring af arkaden
mod korsskæringen.
Overhvælvingen af de tre fag er teknisk set
udført i høj kvalitet (jf. fig. 15-19), og når korets
stjernehvælv, hvis forlæg er udhuggede i de romanske mure, motivmæssigt er af en anden type
end de ottetakkede stjerner i de to andre fag, er
det formentlig betinget af det rektangulære korfag
– samme disposition ses i den nærliggende Hjerm
Kirke, hvis bygningshistorie er meget lig Borbjerg

borbjerg kirke

1853

Fig. 16. Hvælvet i korsskæringen (s. 1852). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Gewölbe
in der Kreuzung.

Kirkes. Hvælvene har alle kvartstensribber, og
mens korets motiv svarer til søndre korsarms, er de
to øvrige ottetakkede stjerner sammensat af otte
rombeformede figurer, hvis øvre spidser mødes i
hvælvets toppunkt. Ribberne er sat af skiftevis halve og hele sten, idet sidstnævnte på fladen flugter
med kappernes overside, med hvilke de dermed
er i forbandt (jf. fig. 18). Ribber og hvælvkapper i
nordre korsarm har vederlag i væggene, mod korsskæringsfaget dog suppleret med en helstensbred
skjoldbue til understøttelse af skibets spærsko. Et
klokkerebshul(?) er sekundært brudt gennem korsskæringens nordre kappe nær toppen.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Det hvidkalkede og blytækkede våbenhus på
kirkens nordside er af munkesten iblandet enkelte kvadre, og er formentlig opført i middelalderens allerseneste del. Fundamentet består af
rå marksten i betydelig størrelse, der anes under
bygningens hjørner. Adgangen sker gennem en
ny bred, rundbuet og firdobbelt falset portal uden
vederlagsmarkering opført før 1940. Rummet
belyses gennem et rundbuet vindue i vest, mens
en retkantet glug er placeret øverst i trekantgavlen. †Vægbænke i våbenhuset opmuredes 1649,
hvor også gulvet hævedes eftersom ‘vandfladen
indflød’.6
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Fig. 17. Hvælvet over nordre korsarm set fra syd (s. 1852). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Gewölbe über nördlichem
Kreuzarm aus Süden.

Flere af kirkens bygningsdetaljer viser en klar
afhængighed af Holstebro †Kirke, der fuldførtes
o. 1440 med udbygninger fra o. 1470 (s. 202).
Den 1906 nedrevne kirke dannede i mange henseender skole for en stor del af egnens kirkeudvidelser, i Borbjerg således ved planens korsform,
nicherne i den søndre korsarm samt de ottetakkede stjernehvælv.
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Øst for våbenhuset
opførtes formentlig o. 1550 et †kapel(?), der blev
ødelagt ved en eksplosion 1908, men genopbygget som fyrrum og nedrevet 1946 (jf. fig. 9, 22-24,
74).11 Det teglsatte og tegldækkede kapel havde på
gavlen over den fladbuede og falsede dør tre rundbuede blændinger, flankeret af mindre cirkelblænFig. 18. Detalje af hvælvet i nordre korsarm set fra sydvest. I det nedre, hvor overribben nu er forsvundet,
ses ribben at være i forbandt med kapperne (s. 1853).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Detail von Gewölbe im
nördlichen Kreuzarm aus Südwesten.
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Fig. 19. Korsskæringens hvælv over loftet set fra vest (s. 1852). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Gewölbe der Kreuzung
über der Decke von Westen.

dinger, hvorover fem kamtakker. Under kapellet
var at dømme efter munkesten i østmuren muligvis
en krypt(?), der senere brugtes til fyrkælder. Kapellet havde i 1860’erne fyrretagværker og fungerede
som opbevaringsrum. Kapellet er muligvis identisk med den bygning, ‘kalkhuset’, der i regnskaberne omtales repareret på østmuren 1649, hvor
der endvidere blev oplagt egespær og hanebånd.6
Østligst i koret blev ved undersøgelserne 2005
registreret en (†)gravkrypt (jf. s. 1911), hvori fandtes rester af kistebegravelser. Krypten, der måler
361×311 cm, er af munkesten med kalkede vanger og dækkes af tøndehvælv. Rummet er tilgængeligt fra en nedgang bag alteret, mens den
oprindelige nedgang fandtes mod nord. Her er
påtruffet kalkede vanger, der muligvis ledte til en
nu blændet †dør(?) i korets nordmur (fig. 72).35
En †støttepille på skibets vestgavl nord for tårnet
er første gang nævnt 165536 og erstattedes 1946
af et trappetårn af røde tegl med en spindeltrappe
af støbt beton (jf. ndf.).11

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Regnskaberne omtaler løbende mindre istandsættelser, om end ret ordknapt i de ældste beretninger; således er der 1590 indkøbt 1380 mursten
til ‘bygningsarbejde’.6 Fra 1630 og frem til 1650
gælder reparationerne især kirkens blytage, de tre
indgange til kirkegården samt udskiftninger i tårnets murværk. 1654 blev ‘næsten hele kirkens loft
omlagt med egefjæle’. Kort herefter, 1656, udførtes betydelige reparationer af murene; mange
sten var udskredne og ‘formuldede’, hvilket førte
til omsætninger af hele korets sydside samt store
dele af korsarmene. Også et parti af den østre gavl
blev ved samme lejlighed ommuret.6 1661, 1677
og 1679 udførtes løbende småreparationer på
tårnets murværk, og på søndre korsarms vestmur
blev ‘formuldede’ sten udskiftet og fem jernankre
indsat.6
Kirken var ved midten af 1700-tallet misrøgtet,
og 1765 manglede næsten alle vinduerne både
ruder og bly, og gulvene var til ‘besværlighed’ bå-
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Fig. 20a. Syd- og østfacade. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1978-79. – Grundriss, Schnitt und
Fassaden.

de for præst og menighed. Træværket over skibet
var ligeledes faldefærdigt, og tårnets bjælker ‘synes
færdig til nedfald’.37 I de følgende år udbedredes
en del, så kirken 1768 udvendigt overalt fandtes i
god stand. Dog manglede noget i det indre, især
klagedes fortsat over gulvet; stor uvillighed blandt
sognefolkene var tilsyneladende årsag til, at ingen
sten blev kørt til kirken, idet den lovede betaling

for ‘bropenge’ udeblev. Først 1771 meldes gulvet istandsat.Ved synsforretninger i første halvdel
af 1790’erne syntes kirken i nogenlunde stand,
dog var loftet endnu gammelt og brøstfældigt, og
kirken var plaget af fugt, trækvinde og ‘fuglenes
nedfart i kirken’. Også tårnet trængte til forbedringer, idet store revner iagttoges inde i tårnrummet.38
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Fig. 20b. Nord- og vestfacade. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1978-79. – Grundriss, Schnitt
und Fassaden.

Omtalen af en ikke nærmere beskrevet hovedreparation 1806 synes endelig at have omfattet loftet, idet kirken ved synet året efter fandtes ‘vel
istandsat’, og 1811 omtales kirken som værende
i ‘god stand’, dog skulle den fuges og kalkes enkelte steder.24
I 1904 var skibets sydmur i slem forfatning,
idet murværket her var udskredet 63/8 tommer

(ca. 17 cm) målt fra overkanten af 6. skifte. Udbedringerne, der udførtes som en del af en større istandsættelse, der bl.a. omfattede nye vinduer
og gulve (jf. ndf.), var i første omgang ikke tilfredsstillende, og først i 1910 kunne arbejdet afsluttes.11
1940-42 opsattes loft over tårnets klokkestokværk, og nye vinduer indsattes i kor og korsarme,
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Fig. 20c. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1978-79. – Schnitt.

i syd tillige ny dør; murværket omkring de berørte dele omsattes (arkitekt Kristian Jensen).
Ved en mindre istandsættelse 1970 fornyedes
våbenhusets gulve og tagværker, mens teglbeklædningen udskiftedes med bly.
1980-83 gennemgik kirken en hovedrestaurering
(arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted), hvorved store kvaderpartier omsattes, idet
stenene dog alle blev genindsat på samme plads.
Omfattende arbejder blev foretaget på søndre
korsarm, hvor ‘begyndende nedstyrtningsfare’
nødvendiggjorde omsætninger af alle mure på nær
en mindre sektion på østfacaden. Endvidere blev
korets sydmur, nordre korsarms østmur og dele af
nordmuren samt skibets vestgavl mod syd omsat.
I de uomsatte murpartier blev fugerne repareret,
særligt på skibets sydside.39 Mindre reparationer

udførtes i tårnets kvader- og teglmurværk, og på
kirken blev endvidere opsat tagrender.
Indvendigt blev gulvene i korsarmene istandsat, og der blev udskiftet radiatorer i kor og korsarme samt installeret nye varmerør, ligesom dele
af inventaret blev restaureret (jf. ndf.).
I nyere tid er gesimserne i søndre og nordre korsarm samt kor omsat med små gule og røde sten.
Gulve. I kirkens gangarealer blev 2005 lagt
gulv af gule teglsten i sildebensmønster, hvorved
niveauforskelle i våbenhus og korsskæring udjævnedes. Under stolestaderne er hævet bræddegulv, senest istandsat 1980-81.39 †Gulve. I skibets
vestende blev ved en forundersøgelse til ovennævnte arbejder 2005 registreret et velbevaret
gulv af røde munkesten 30-35 cm under nuværende gulvniveau (fig. 21).40 Gulvet er muligvis
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Fig. 20d. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1978-79. – Grundriss.

identisk med det gulv, der 1656 repareredes med
300 sten.6 Ligeledes fandtes i koret ud for det affasede hjørne ved søndre korsarm rester af et gulv

bestående af uregelmæssige, mindre marksten og
enkelte røde munkesten. Belægningen, der blev
fjernet, var muligvis rester af et tværgående trin.

Fig. 21. Ældre teglgulv i skibet (s. 1858). Foto Birgit Als Hansen 2005. – Älterer
Ziegelboden im Schiff.
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Fig. 22. Prospekt fra nordøst. Tegning af Ferdinand Richardt 1867. – Prospekt aus Nordosten.

1682 blev gulvet ‘noget inden kirkedøren’ i koret omlagt. Endelig fandtes i korets sydøsthjørne
rester af en pikstensbelægning, der var etableret
oven på korets gravkrypt.41 1892 blev koret belagt med sorte og hvide cementfliser (formentlig svarende til gulvene i andre af egnens kirker,
f.eks. Fjaltring (s. 1645) og Trans (s. 1693)), der siden blev dækket af gulvtæppe og endelig udskiftet 2005. 1910 fornyedes bræddegulvene under
stolestaderne.11 Ved gulvomlægningen 1980-81
udskiftedes trægulvene i korsskæring, korsarme
og tårnrum. Herved sænkedes gulvene, så bunden af nicherne i søndre korsarms vestmur atter stod udækket. Indtil 2005 var gulvet i skibets
midtergang af indfarvet mørtel.
Døre. Kirken har to indgange, via våbenhusets nyere portal og skibets oprindelige norddør,
hvortil kommer den retkantede åbning i søndre
korsarms sydmur, der er ombygget 1942. †Døre. Kirkens oprindelige syddør er blændet, uvist
hvornår. Søndre korsarms dør var før 1942 rundbuet i det ydre, i det indre suppleret med retkantet dør ophængt i flugt med bagmurene. En

dør(?) i korets nordmur blev muligvis etableret
med kryptens anlæggelse.
Vinduer. Skibet har tre rundbuede, smigede og
granitindfattede vinduer med små sprosser, der i
1905 blev ‘ført tilbage til oprindelig stil’.11 De fire
nuværende vinduer i kor og korsarme (det nordre højest) svarende til skibets blev indsat 1942.
†Vinduer. En murermester betaltes o. 1590 for at
nedbryde en mur og indsætte et sprosset vindue
i kirken, hvilket muligvis er identisk med skibets
vestre på sydsiden. 1600 indsattes endvidere et
ikke nærmere angivet antal vinduer.6 I forbindelse med et syn omtales 1863 kirkens gamle
vinduer, der er for små, sidder for højt og må
fornyes og forhøjes.11 Året efter indsattes ‘buede
jernvinduer’, tilsyneladende med falsede åbninger (jf. fig. 22-24).11
Tagværker. Korets ti spærfag af eg med spærstivere fastholdes af to lag hanebånd, og er fortløbende nummereret fra vest med smalle, øksehugne riller. Spærstiverne i femte, sjette og
syvende fag i syd samt sjette og syvende i nord
(i begge sider fra øst) er flyttet ud og spærskoene
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Fig. 23.Ydre set fra nordøst. Foto Poul Nørlund 1924. – Äußeres aus Nordosten.

forkortet som følge af hvælvkappens udstrækning.
Skibets tagværk består af 28 spærfag med dobbelt lag hanebånd (alle med fornaglede bladinger i begge ender) og spærstivere; den indbyrdes
afstand er 59-75 cm (jf. fig. 19). Det øverste lag
hanebånd er oprindeligt, mens det nedre i vid
udstrækning er udskiftet. De seks østligste fag,
hvis skråt afskårne spærsko afslører hældningen
på den oprindelige tagflade, strækker sig hen over
korsskæringen og markerer skibets oprindelige
østafslutning (jf. kortrinnene); bindbjælkerne er
afskåret som følge af hvælvslagningen. Nummereringen er udført i et romertalslignende system
med øksehugne streger.
Korsarmenes egetagværker består af ni regulære spærfag (samme indbyrdes afstand som i
skibet) og stivere, samt yderlige fire gratspær, der
hviler på de skråbjælker, der udgående fra murremmen forbinder korsarmenes tagværker med
skibets. De to lag hanebånd er ved seks af spærfagene yderligere suppleret af krydsbånd samlet
med fornaglede bladninger (jf. fig. 17). Over sønd-

re korsarm er træværket nummereret med udstemmede, rektangulære felter, mens øksehugne
streger er anvendt i nord.
Tårnets tagværk af fyr består af otte spærfag
med to lag hanebånd og spærstivere, alt er tappet
og forstærket med vindlægter. Et †egetagværk
blev oplagt 1645-46.6
Dendrokronologiske undersøgelser. 2011 er fra tagværkernes spær og spærstivere udtaget i alt 35
boreprøver. 16 prøver fra skibets 28 fag viste, at
de østligste 17 fag, hvoraf de seks østligste dækker
korsskæringen, er af træ fældet o. 1468-69, mens
træet i de øvrige 11 fag er fældet o. 1512-13.42
Af ni prøver fra koret var hovedparten fældet o.
1487, mens fældningsårene for søndre korsarms
fire prøver og nordre korsarms fem viste hhv. o.
1500 og o. 1525. En enkelt prøve blev udtaget fra
bjælkelaget i tårnets mellemstokværk og viste et
fældningsår efter o. 1825.43
Tagbeklædning. Hele kirken er dækket af blytage,
der hyppigt er repareret og udskiftet. Den seneste
belægning blev oplagt 1970 af C. H. Michaelsen,
Hvidbjerg, jf. udstansede reliefversaler på enkelte
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Fig. 24.Ydre set fra nordvest. Foto Niels J. Termansen o. 1908. – Äußeres aus Nordwesten.

plader. På våbenhuset således »C H Michaelsen
1970 Hvidbierg«. Skibets nord- og sydside blev
tækket hhv. 1970 og 1971, tårnet i 1970’erne
(utydelig indskrift), søndre korsarm 1978 og nordre korsarm 1980. †Tagbeklædning. Kirken synes, i
hvert fald så langt de bevarede regnskaber rækker
tilbage, at have været blytækket; dog var våbenhuset en tid dækket af vingetegl, der som anført
ovf. senest 1970 blev udskiftet med bly. Efterretninger om blyarbejder er således hyppigt nævnt
frem til 1681-82, hvor det meste af kirkens tagbeklædning blev nedtaget og omstøbt.6 Ved synet
1655 stod det særligt slemt til, idet vandet flere
steder løb gennem taget ind på kirkemuren.36
Farveholdning. Kirkens kvadermure står udvendigt blanke på nær den vestligste del af skibets
nordmur, der som kirkens teglsatte dele er hvidkalket. I det indre er alle vægflader ligeledes hvid-

kalkede, mens skibets loftsudsmykninger er fra
1911, jf. indskrift på østsiden af den næstøstligste
bjælke, »Harald Munk Wallekilde i Septmb 1911«.
Dekorationerne er udarbejdet af Niels Termansen og udført af Harald Munk og Peder Søndergaard. Ornamenterne i skønvirkestil er udført på
en bund af lys grå bemaling og består af blomster
og akantusslyngværk i sort og rød, kantet af rødt
bånd. På undersiden af bjælkerne er akantusslyng
kontureret med sort. Udsmykningerne er senest
istandsat 1997.44 †Farveholdning. 1888 nævnes i
protokollen, at 12 alen loft i skibets østre ende bør
omlægges og males med perlefarve.11 O. 1911 var
korets østvæg farvelagt med en mørk, muligvis blå
nuance (jf. fig. 26).
Kirken er tidligst omtalt som kalket i regnskaberne o. 1590, mens våbenhuset er ‘farvet’; herefter er kalkninger jævnligt omtalt.6
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Fig. 25. Detalje af senmiddelalderlig †kalkmaleriudsmykning, formentlig i korhvælvet (s. 1863). Foto Niels J. Termansen 1911. – Detail von spätmittelalterlicher †Kalkgemäldeverzierung, vermutlich im Chorgewölbe.

Opvarmning. Kirken opvarmes af fjernvarme,
der distribueres fra den gamle fyrkælder nord for
kirken. Radiatorerne i kirkens østlige del blev senest udskiftet 1980-82. †Opvarmning. 1908 eksploderede kirkens 1906 installerede, dampdrevne
fyr, hvorved tilbygningen øst for våbenhuset blev
ødelagt, og kirkeværge Johannes Toft omkom.
Kirken omgives af et fortov af piksten fra 1974,
der afløste en 1892 etableret cementbelægning.11
I regnskaberne er 1602 nævnt stål indkøbt til
en †vindfløj.6

†kalkmalerier
1911 påvistes fragmenter, der dog atter overkalkedes, af senmiddelalderlige kalkmalerier i hvælvene i koret, i korsskæringen og de to korsarme
samt i gjordbuen mellem korhvælv og korsskæring, alt overvejende udført i rødt med enkelte
detaljer i sort.45 Dekorationen af ribberne og
gjordbuen viste rude-, blad- og pilespidsmotiver,
mens ribbekrydsene i hvælvene var smykket af
en cirkelstjerne (fig. 25).
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Fig. 26. Interiør mod øst. Foto Niels J. Termansen 1911. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Til kirkens ældste inventargenstande hører
den romanske døbefont og den skriftløse klokke nr.
1, antagelig fra 1200-tallets første fjerdedel. Hertil føjer sig som et særligt sjældent klenodie en senromansk
alterbordsforside eller frontale, der dendrokronologisk
daterer sig til tiden efter 1250, men ud fra en stilistisk
vurdering antagelig først er udført o. 1275-1300. Borbjergfrontalet repræsenterer en skåren parallel til de
gyldne altre og knytter sig navnlig til eksemplerne i
Sahl og Stadil. Fra senmiddelalderen stammer en række
skulpturer af alabast og træ fra to forskellige altertavler,
der sekundært er indsat i altertavlen fra 1639 (jf. ndf.).
En speciel interesse påkalder sig de syv alabastrelieffer
med scener fra Skt. Jørgens historie. Reliefferne, der
må dateres til 1400-tallets sidste fjerdedel, er importarbejder fra England. Af hjemlig eller nordtysk oprindelse er derimod tre helgenfigurer af træ fra o. 1500,
indsat i altertavlens topstykke.
Fornyelsen af kirkens hovedinventarstykker efter
reformationen skete – bortset fra donationen af et
dåbsfad 1597 – først i løbet af 1600-tallet. 1624-25
leveredes prædikestolen fra Viborg, mens altertavlen

udførtes 1639 af Christen Snedker fra Holstebro og
Jacob Maler (måske Jacob Meulengracht eller Jacob
Bartholomesen fra Ribe). Monteringen af de middelalderlige figurer skete ved samme lejlighed, kun få år
efter, at den nært beslægtede altertavle i Vejrum var undergået en tilsvarende omdannelse. 1661 forstørredes
kirkens kalk på initiativ af sognepræst Knud Poulsen
Kolding, mens alterstagerne af barokform allerede er
nævnt 1654. 1657 fornyedes skrifte- og degnestolen,
idet den sidstnævnte dog senere blev væsentlig omarbejdet. To interessante præsterækketavler bekostedes
hhv. 1665 og 1722 af Knud Poulsen Kolding og Ide
Marie Poulsdatter, førnævntes barnebarn.
Først fra 1800-tallet ses større ændringer af inventaret. O. 1855 opmaledes prædikestolens storfelter, mens
dåbs- og alterkande samt oblatæske anskaffedes o. 1850,
1864 og 1873. Alterskranken hidrører antagelig ligeledes fra o. 1864. Fra 1900-tallet og begyndelsen af dette
århundrede er tilkommet flere inventarstykker, adskillige af disse som gaver fra medlemmer af menigheden.
Blandt disse skal nævnes stolestaderne (1909), syvstage
(1911), lysekroner og oliemaleri af Smertensmanden
(1913), klokke nr. 2 (1945), klokkespil (1961), krucifiks
(1962), alterkande nr. 2 (1966), disk nr. 2 og dåbskande
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Fig. 27. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres gegen Osten.
nr. 2 (1972), orgel (1981), messehagel nr. 5 (2002) og
relief (2009).
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er for de
vigtigste genstandes vedkommende opmalet i forbindelse med hovedrestaureringen 1980-82, hvortil føjer
sig en supplerende konservering af alterbordsforsiden
1992 og prædikestolen 2004. Dog blev farveholdningen på disse genstande allerede fastlagt ved restaureringer hhv. 1926 og 1913, i vid udstrækning som en
rekonstruktion af den oprindelige staffering.
Kirkens indretning i ældre tid belyses til dels af de
bevarede regnskaber fra 1590-1653; heraf er dog dele
bortsmuldret for årene 1619-20 og 1622.6 Et kirkesyn 1655 tegnede et mistrøstigt billede af kirkens – og
herunder inventarets – tilstand. Således var altergulvet
sunket sammen flere steder, således at præsten ikke
uden fare »sit Embede med Sacramentet att uddeele
kunde forrette«. Tilsvarende forfald prægede kirkens
stole.7 1765 var status fortsat mangelfuld, både hvad angik bygning og inventar, og tilstanden var endnu 1774
langtfra forbedret. En konflikt mellem kirkepatronen
(Birgitte Elisabeth Sehested, enke efter Jens Sehested
(†1773)) og de lokale bønder, der bl.a. skulle hente
materialer til istandsættelsen, blev angivet som en år-

sag til forsinkelserne.37 1791 var situationen stadig ikke
fuldt ud tilfredsstillende. Bl.a. lå skarnet højt i stolene,46
hvilket foranledigede sognepræsten, Christian Hansen
Hjelmcrone, til en morsom kulturhistorisk kommentar vedr. de jyske bønders påståede manglende sans for
renlighed i modsætning til de sjællandske (»Der kan
føres hele Læss Jord ud af Kirken, som kom(m)er ind
ved Folkets Træeskoe, hvilke de altid gaae i, endog til
Skrifte og Alters. Denne Uskik, som den Sællandske
Bonde ikke veed af, og dog neppe saa vil havende, som
den jydske, burde reent afskaffes, til gavn for Gulvet«).47
1799 klagedes fortsat over »Trækvind og Fuglenes
Nedfart i Kirken«.48
Ældre stafferinger af altertavlen og prædikestolen
var domineret af gråt og hvidt med guld og spredte
farveaccenter, måske hidrørende fra 1800-tallets midte,
da i hvert fald altertavlen vides opmalet. Egetræsfarven
holdt sit indtog i kirken i slutningen af 1800-tallet, jf.
bl.a. alterfrontalet og det ‘mørke og dystre stoleværk’,
der dog 1947 blev malet i harmoni med kirkens nyrenoverede historiske inventar.11 I øvrigt forkortedes
stolestadegavlene 1950 og nymaledes tillige med pulpitur og døre. I forbindelse med orglets udskiftning 1959
fjernedes det tilhørende pulpitur i buen til tårnrummet.
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Alterbord (jf. fig. 27), middelalderligt, 176×103
cm, 103 cm højt; afstanden fra østvæggen udgør
95 cm. Bordet, der er opmuret af tegl, formentlig
i munkeformat, er beklædt med nyere, gråstafferet panelværk på de to kortsider, mens forsiden
prydes af et sjældent senromansk frontale af træ
(jf. ndf.).49 Nyere bordplade, ligeledes af gråmalet
træ. 1822 var alterbordet skrøbeligt og behøvede
istandsættelse.30
Alterbordsforside (fig. 28-34), o. 1275-1300, er
en træskåren udgave af de lidt ældre gyldne altre, som de bl.a. kendes fra Sahl og Stadil kirker
(Ginding og Hind herreder). Alterbordsforsiden
eller frontalet er udført af tre lodrette, 8 cm tykke
egeplanker, 96×173 cm, udskåret i 2-4 cm dybt
relief. Midtplanken er lidt smallere (49 cm bred,
de ydre 62 cm) og rummer hovedmotivet, en
tronende Kristus i glat ottepas. Over og under
ham findes evangelisternes symboler i nogenlunde kvadratiske felter, svarende til sideplankernes i alt 24 felter, der er ligeligt fordelt i fire
vandrette rækker. Felternes rammeværk udgøres
af groft udskårne tovstave, der i skæringerne prydes af hulede medaljoner med seksbladet roset. På
midtplanken savnes dog stort set rosetskæring, og

medaljonerne over og under hovedfeltet er skubbet ud mellem evangelistfelterne. Rammeværkets
tovstave er dobbelte bortset fra midtfor og langs
yderkanterne, hvor medaljonerne er halve og
kvarte.
De lodrette yderkanter er fornyet ved en restaurering 1926, da al overflade blev dækket af
forgyldning på kraftig kridtgrund, som nu i høj
grad vanskeliggør en iagttagelse af skæringernes
detaljer. Manglen afbødes til dels af fotografier
optaget før restaureringen (fig. 29-30, 33-34).
Arbejdet må fra første færd have været yderst
groft, idet scenerne nærmest fremtræder som forenklede signaturer med pindeagtige, stiliserede
skikkelser. Ansigterne er summarisk skårne, håret
klumpet og dragtfolderne mest parallelt indskårne. Stedvis har skæreren dog forsøgt at give en
figur svaj og folderne et svung med sært knækkende forløb, der antyder kendskab til højgotikkens former.
Hovedfeltets tronende Kristus (fig. 29) sidder
på en lav, bred trone, frontalt med åbne knæ og
samlede, bare fødder. Hænderne er løftet ud til
siderne, den højre velsignende, den venstre med
en åben bog, der tilsyneladende er ved at falde

Fig. 28. Alterbordsforside, o. 1275-1300 (s. 1866).Tv. ses scenerne nr. 1-12, regnet fra nederste venstre hjørne; th. ses
nr. 13-24, ligeledes begyndende nederst tv. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Vorderseite von Altartisch, um 1275-1300.
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Fig. 29. Den tronende Kristus (s. 1866). Detalje af fig. 30. Foto Sophus Bengtsson
1925. – Der thronende Christus.

Fig. 30. Alterbordsforside, o. 1275-1300 (s. 1866). Foto Sophus Bengtsson 1925. – Vorderseite von Altartisch, um 12751300.
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Fig. 31. Udsnit af alterbordsforsidens nedre venstre del med scenerne nr. 1-6 (s. 1868 f.). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Ausschnitt von Vorderseite von Altartisch.

i. Hovedet er bart, håret falder over skuldrene i
kantede bølger, øjnene er udstående, den smalle
næse ‘udgravet’, munden lille og skæv. Over venstre skulder danner kappen en buet flig med Ufolder, i højre side er den slået ind om livet, og om
knæene ligger brudte folder. Tronen har øverst
en vandret profil, forneden en udsmykning med
små lodrette rundstave. Evangelisttegnene er sidevendte, Mattæusenglen og Johannesørnen ses foroven (modvendte), Markusløven og Lukasoksen
forneden; de sidste bærer spor efter århundreders
slid af præsternes fødder (jf. fig. 30, 34).
Motiverne i de 24 sidefelter er ikke alle lette at
tolke, men synes fra første færd at have omfattet
scener af Barndomshistorien på den venstre planke, på den højre passionsscener og parvise apostle.
Imidlertid er den venstre planke på et tidligt tids-

punkt flækket igennem, måske allerede i værkstedet. Herved er dens fire midterste motiver blevet
ødelagt eller har ikke kunnet færdiggøres. I stedet
er der her indsat figurer, som er en smule højere
end felterne og derfor har måttet fældes lidt ind
i rammeværket. Det kan ikke udelukkes, at disse
figurer er udført til at indgå i en anden sammenhæng, men skæringerne og stiltrækkene afviger
ikke væsentligt.
Scenerne synes at skulle læses fra venstre mod
højre, begyndende i venstre sides nedre række
med Barndomshistorien (fig. 31-32). 1) Bebudelsen.
Englen og Maria står på en sokkel med lodrette rundstave, der bruges tilsvarende i flere andre
scener. 2) Ødelagt af nævnte revne og nu tomt.
3) Jesu Fødsel. Maria sidder i en seng med krybben ovenover. 4) To personer i lange gevandter,
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Fig. 32. Udsnit af alterbordsforsidens øvre venstre del med scenerne nr. 7-12 (s. 1869). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Ausschnitt von Vorderseite von Altartisch.

der sidder eller knæler over for hinanden. Måske
danner de med englen ovenover (nr. 7) en fremstilling af Hyrdernes Tilbedelse. 5) I det ødelagte felt
har formentlig været indsat to figurer, af hvilke
kun én er bevaret, med skæg, jødehat og lange
folderige gevandter. Han er vendt imod den følgende scene og hører måske dertil. 6) Frembærelsen
i Templet. Et bord flankeres af to stående personer,
af hvilke den ene (ypperstepræsten?) synes at løfte
sine hænder ind over bordet. 7) En pjusket engel
med udslåede vinger, måske hørende til scenen
nedenunder (nr. 4). 8-9) Kongernes Tilbedelse. I det
første, tidligt ødelagte felt er indsat en tronende
Madonna med Barnet (fig. 32). Hun sidder frontalt og kronet med barnet på venstre knæ og højre
hånd løftet til bedestilling (med håndfladen frem).
I det andet felt ses kongerne som tre små ens pin-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

demænd med hovedtøj (kroner?) og sært lange arme. 10) Jesu Dåb. Johannes, med langt hår og skæg,
lægger hånden på skulderen af Jesus, som står dybt
i Jordans vand. 11) I det ødelagte felt er indsat
en frontal, skægløs figur, der samler sin folderige
kappe foran kroppen (venstre hånd mangler, men
ses på ældre fotografier). 12) Peters Fiskedræt. To
frontale personer i en båd med høje stævne.
Højre plankes passionsscener indledes også nederst
til venstre (fig. 33). 13) Indtoget i Jerusalem. Jesus rider på kvindevis, idet han vender hovedet bagud;
to personer flankerer ham bag æslet.14) Nadveren?
Tre personer sidder frontalt bag et bord, hvis dug
danner stiliserede V-folder. 15) Korsegangen. Jesus
med samlede (bundne) hænder føres af sted af
to bødler med jødehatte. 16) Korsfæstelsen. Jesus,
hængende på et T-kors, er fremstillet lodret med
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Fig. 33. Udsnit af alterbordsforsidens nedre højre del med scenerne nr. 13-18 (s. 1869). Detalje af fig. 30. Foto Sophus Bengtsson 1925. – Ausschnitt von Vorderseite von Altartisch.

skrånende arme, knælangt lændeklæde og parallelle fødder. Halvt vendt mod korset står Maria
(med hovedklæde) og Johannes. 17) Kvinderne ved
Graven, fremstillet som tre stående kvinder med
hovedklæde og lange gevandter (graven mangler).
18) Gravlæggelsen. To mænd står halvt modvendte
og griber om Jesus, der ligger foran dem på en
sarkofag med lodrette rundstave. 19-24) De tolv
apostle (jf. fig. 28) stående to og to på fodstykker
med lodrette rundstave. De fleste har svaj og synes
fremstillet gestikulerende, et par holder bøger.
På rammeværkets rosetter findes stadig 11 mere
eller mindre velbevarede rosetindfatninger af sølv,
der har skullet fastholde †bjergkrystaller. Af indfatningerne, der har tungede kanter og er påsat
med stifter, er de to lige over og under ottepasset
særlig store, den øvre cirkulær (tværmål 5,5 cm),

den nedre højoval (tværmål 7×5,5 cm) (fig. 28).
De øvrige mindre indfatninger er ovale (tværmål
3×2,2 cm), de fleste anbragt midt i de skårne rosetter.50
Alterbordsforsidens planker sammenholdes bagtil af to indgratede, vandrette revler (7 cm brede),
der er fornyet både ved en lokal restaurering o.
1900 og i 1926. I fugerne mellem plankerne er
indsat svære, indborede tappe. Selve fugerne har
konkavt udhulede sider og har været sammenlimet med en masse, der 1926 skønnedes sammensat af hamp, ost og kalk.
Bemaling. Træet dækkes af en svær kridtgrund
med forgyldning, påført 1926 af konservator Niels
J. Termansen. Ved restaureringen iagttog han under en brun egetræsmaling (fra 1900) rester af
to ældre stafferinger. Restaurator opfattede, for-
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mentlig med rette, den ældste staffering som en oprindelig staffering i den forstand, at den var påført
umiddelbart efter påsætningen af de lidt afvigende
figurer i barndomshistorien.51 Stafferingens kridtgrund var sine steder så kraftig, at eksempelvis
bølgerne i dåbsscenen var næsten udfyldte. Ægte
forgyldning fandtes ikke, men alene guldfarvet
sølv, der lå på rammeværkets tovstave, på rosetterne, på ottepasset, på Kristi trone, på evangelistsymbolerne og flere steder på dragterne.52
Den tronende hovedfigur havde på klædningen guldfarvet sølv og vistnok tillige partier af
dekomponeret (ufarvet) sølv, der af restaurator
opfattedes som rester af et mønster. På legemsdele fandtes hudfarve, på fodstykket stedvis blåt
(azurit?). Samme blå farve dannede bund for den
tronende Kristus og for evangelistsymbolerne,
idet der dog »ned mod den blaa Bund var lagt
en rød Stribe omkring baade Kristusfiguren og
Evangelistsymbolerne«. Også under Kristi fødder
lå en meget dækkende kraprød. I de 24 sidefelter
vekslede bunden mellem den røde, en blå og en
lakagtig grøn farve.53
Den yngre staffering lå på et tyndt kridtlag, og
herover dækkede en stærk rød overstrygning,
»der nærmest lignede Mønje«. Dominerende
var dekomponeret sølv, der vistnok havde været guldfarvet. Sølvet var lagt på tovsnoningerne,
dog således at den røde lå blottet i striber. På
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rosetterne lå sølvet langs randen og som kant på
bladene. På figurerne, der havde hudfarve, lå der
sølv på håret og på flere dragter, mens det på
andre dragter lå som bræmmer. Reliefbunden
havde ornamenter og draperimotiver i sølv, som
ifølge restaurator ikke havde renæssancepræg.
Han opfattede stafferingen som sengotisk og
fandt den i øvrigt repareret med hudfarve, blåt
og hvidt.
En dendrokronologisk undersøgelse 1991 gav som
resultat, at seneste årring (i kerneved) var fra 1230,
og at træets fældning måtte være sket efter 1250.54
Stilistisk vurdering og historie. Frontalet må oprindelig have været noget større på alle sider, da
en hovedramme nu savnes. Som type tilhører de
sjældne reliefskårne frontaler især 1200-tallet.
Som en hjemlig parallel kan nævnes det brændte
†frontale i Hellevad Kirke i Sønderjylland (DK
SJyll 1743). Og nordiske sidestykker kendes fra
Komnes og Vilnes i Norge (begge i Universitetets Oldsaksamling i Oslo) og Berg i Sverige (i
Statens Historiska Museum i Stockholm), mens
et lidt ældre fra o. 1160-80 kan nævnes fra Ripoll
i Spanien (i Museu Episcopal de Vic). Til forskel
fra Borbjergs har alle disse separat skårne og fæstnede relieffer, hvilket må betragtes som en væsentlig mere hensigtsmæssig teknik.55
Det forekommer overvejende sandsynligt, at
den ældste staffering virkelig har været oprindelig.

Fig. 34. Alterbordsforside, o. 1275-1300 (s. 1872). Foto Adolf Hermann Vorbeck 1881.
– Vorderseite von Altartisch, um 1275-1300.
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Den yngre må med sin øjensynlige mønjegrundering snarest også have været senmiddelalderlig.56 Men det er også muligt, at den har været
fra renæssancetiden. En udgift 1624 til staffering
af en ‘paneltavle ved alteret’ (jf. også ndf.) hentyder antagelig til frontalet,6 der muligvis da kan
være nedtaget fra alterbordet. Bordets forside var i
øvrigt allerede før 1654 delvis dækket af et alterklæde, der fornyedes 1680 (s. 1872). Worsaae 1850
beskrev tavlen som »en skrækkelig raa Egetavle
udhugget med bibelske Forestillinger« og placeret på alterbordet. Hvorvidt den reliefhugne flade
bogstaveligt var genanvendt som bordplade, er dog
ikke særligt sandsynligt. 57 Under alle omstændigheder nævntes frontalet 1864 i Synsprotokollen som
et ‘forstykke af udskåret egetræ’, dvs. i en placering
foran alterbordet, ligesom Uldall 1880 fremhævede ‘beklædningen på forsiden af alterbordet’, nu
dog med en erkendelse af dens antikvariske værdi.
Derfor foresloges det, at der blev foretaget ‘noget
skridt til fredning’, ligesom det indskærpedes, at
begge dele fotograferedes til Oldnordisk Museum
(jf. fig. 34, 44). Dog var der lokal modstand mod
et forslag om, at frontalet blev overladt til museet
til gengæld for en kompensation på 1000 kr til
erhvervelse af en ‘genstand til udsmykning, hygge
eller opbyggelse’, f.eks. et orgel, varmeapparat eller nye kirkestole.58 O. 1900 fik tavlen en nødtørftig restaurering og bemaling med egetræsfarve.
Mindre skader, bl.a. opstået efter restaureringen
1926, blev udbedret ved en konservering 1991.
Alterbordsforsiden har kun i begrænset omfang
affødt diskussion i den kunsthistoriske litteratur.59 1926 understregede Poul Nørlund i sit værk
Gyldne Altre, at den ‘fortjente mere end almindelig opmærksomhed’. Han påpegede slægtskabet
med de metaldrevne alterbordsforsider, om end
i en mere ‘rustikeret udgave’, og bemærkede, at
den med sine fire rækker relieffer over hinanden
besad en parallel i det svenske gyldne metalalter
fra Broddetorp. I øvrigt inddrog Nørlund ikke
undersøgelsen 1926, men fandt det ‘ikke (…)
usandsynligt, at tavlen havde haft en oprindelig
staffering med metalfarver’.60
1968 fremholdt Tage E. Christiansen, at tavlen kun i allergroveste træk mindede en smule
om frontalet i det nære Sahl. Og han holdt det

for sikkert, at ‘den i lang tid havde stået umalet’.
Oprindelig skulle derfor kun figurgrupperne og
bjergkrystallerne have ‘ledet tanken hen på metalfrontalerne’.61
Hertil må indvendes, at alterbordsforsiden nok
er et væsentlig grovere stykke end Sahlalteret, men
at dette faktisk må være den nærmeste parallel og
et godt bud på den type metalaltre, der har dannet
forbillede for Borbjergtavlen. Lighederne ligger i
opbygningen, i brugen af apostelfelter (hver med
to apostle) og i figurernes tendens til også i Sahl at
være lidt stive og statuariske.62 At forsiden fra første færd skulle have stået umalet, har ingen støtte i
det iagttagne og er i lyset af vor nuværende viden
om sådanne arbejder utænkeligt.63
Poul Nørlund gav ikke nogen nærmere datering end til 1200-tallet. Det dendrokronologiske
undersøgelsesresultat til tiden efter 1250 er kun
til en vis hjælp, da det jo ikke siger hvor længe
efter. Der findes på tavlen træk, som er endog
ældre end Sahlalterets, således den endnu rent romanske Korsfæstelsesscene (nr. 16). Det er klart,
at vi står over for et stærkt retarderet billedskærerarbejde. Yngste træk må være de svungne og
knækkede højgotiske folder, der næppe er tænkelige før o. 1275; tilsvarende detaljer findes på
krucifikset i Nørre Nissum Kirke (s. 657 med fig.
25). Arbejdernes uskolede karakter tyder på en
lokal tilvirkning, måske af samme billedsnider i
tiden o. 1275-1300.
†Alterklæder. Tidligst omtalt 1654, dog med
karakteristikken ‘gammel’. Et forhæng af ‘kattun’
(bomuld) om alteret blev 1680 skænket af sognepræsten, Poul Knudsen (†1697).6 Alterdugen
omtaltes 1765 som gammel og forslidt. 37 1791
var alterklæderne dog ‘hele og gode’.64
Altertavlen (fig. 35-44), 1639,6 med indsatte
senmiddelalderlige skulpturer af alabast og træ,
hhv. fra 1400-tallets sidste fjerdedel (o. 1473(?))65
og fra o. 1500. I storstykkets midt- og sidefelter
indgår således dele af en trefløjet alabasttavle af
engelsk oprindelse med scener fra Skt. Jørgens
historie samt en fremstilling af ærkeenglen Mikael, mens topstykket rummer tre træskårne enkeltfigurer, o. 1500, hhv. af Maria med barnet. Skt.
Jørgen og en bispehelgen. Tavlen blev ligesom
frontalet restaureret 1926 af Niels J. Termansen.
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Fig. 35. Altertavle, 1639, med indsatte skulpturer fra 1400-tallets sidste fjerdedel (1473(?)) og o. 1500 (s. 1872). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Altarbild, 1639, mit eingesetzten Skulpturen aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts (von
1473?) und um 1500.

Selve altertavlen er udført i rigt dekoreret renæssancestil som en tredelt arkitektonisk opbygget struktur. Storstykket indrammes af slanke

søjler med kapitæler, smykket med æggestave
over en bladkrans, mens skafterne har prydbælter i form af beslagværksornamentik med indsatte
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blomster og blade. Topstykkets indramning udgøres af kvindelige hermer med kortlokket hår, perlekrans og volutbryster; de lavstammede skafter
har ringe med frugtophæng. Selve topfeltet har
tre rundbuede arkader, båret af joniske hermeskafter med dukatmønster. Sidevingerne i både
stor- og topstykke er formet som rulleværkskartoucher, storvingerne med fuglehoveder og
frugtklaser omkring et højovalt felt, topvingerne
med cirkelmedaljoner, hvori kerubhoveder. Topgavlen har ligeledes et cirkelfelt, indsat i frugtklasesmykkede og volutomkransede kartoucher. De
vandrette profilled i postament, frise og over topstykket skanderes af konsolled, nederst med diademhoveder, i frisen med kerubhoveder og øverst
med løvemasker. Herimellem er i postament og
frise tværrektangulære indskriftfelter.Tavlens uregelmæssige kontur understreges af forskelligt formede småspir med kugler eller halvmåneformede
ornamenter samt hængeled, der under storstykkets yderste søjler har form af kerubhoveder med
karakteristiske ‘måneansigter’. Om stafferingen, jf.
ndf.
Den arkitektoniske ramme er utvivlsomt fra
første færd blevet udformet med henblik på en
integrering af de middelalderlige skulpturer og
finder dermed en nøje parallel i den omtrent
samtidige altertavle i den nærliggende Vejrum
Kirke (jf. ndf.), hvis storstykke på samme måde
udfyldes af en senmiddelalderlig tavle, nederst
med alabastrelieffer i en hængslet triptyk og
øverst med en træskåret figurgruppe. I Borbjerg
er de enkelte fløje i middelaldertavlen, der omfatter hhv. tre relieffer i midtfeltet og to i hvert
af sidefelterne, imidlertid adskilt, ligesom rammeværkets karme er tilpasset de nyere højrektangulære felter. Som påvist ved restaureringen er
af den oprindelige tavle bevaret bagklædningen,
hvorpå spor af strukturen i den oprindelige opbygning var antydet. Under reliefferne er glatte
smalfelter eller fodstykker, der dog ligesom karmene omkring de tre hovedfelter antagelig er
samtidige med renæssancetavlens rammeværk.66
Mht. den øvre bekroning over reliefferne er kun
én af samtlige baldakiner (over relief nr. 1, jf. ndf.)
af alabast og sandsynligvis oprindelig. Baldakinen
har korsbladprydede spidsgavle mellem fialer,

hvilket er gentaget i de øvrige, der alle er sekundære og udskåret af træ; heraf blev en enkelt (over
relief nr. 5) nyskåret 1926 som erstatning for en
ældre fyrretræsklods med bemalet dekoration
(jf. fig. 44). De lodrette skrålister mellem reliefferne har ornamentmønstre i relief, indpræget på
kridtgrunden, men er i øvrigt i ældre tid blevet
indbyrdes ombyttet, ligesom en enkelt er blevet
nyudført som erstatning for en *liste, indleveret
1929 til Nationalmuseet (inv.nr. D11425). Den
middelalderlige alabasttavle har formentlig haft et
forhøjet, baldakinkronet midtfelt, der senere er
erstattet med en sektion af en gennemløbende
korsblomstfrise, udført af træ. Denne camouflerer også, hvordan de lodrette skrålister netop omkring det midterste felt er ført højere op (Niels
J. Termansen 1927 og fig. 35). Selvom tilsvarende
prydfriser ses anvendt på engelske alabasttavler (jf.
ndf.), er hele frisen som nævnt formentlig sekundær, idet enkelte partier ligeledes er fornyet ved
restaureringen.
De i alt syv alabastrelieffer (fig. 37-41) har, bortset fra det midterste felt (nr. 4), omtrent samme
højde (ca. 40-42 mod ca. 52 cm). Højden af baldakinerne, inklusive den oprindelige af alabast
over relief nr. 1, udgør ca. 15 cm. Relieffernes
bredde varierer. Således er de yderste felter med
stående enkeltfigurer smallere end de øvrige (ca.
14/26 cm). Ud over enkeltfigurerne er gengivet fem scener fra Skt. Jørgens liv. Den særdeles
vidtløftige helgenlegende kendes i flere forskellige versioner, blandt hvilke Jacobus de Voragines
Legenda aurea fra o. 1260 var den mest udbredte.67
Fra venstre mod højre ses: 1) (Jf. fig. 37), Skt. Jørgen
og dragen. Den rustningsklædte og hjelmkronede
krigerhelgen, der har bælte med dolk og slagsværd spændt om hoften, støder lansen i gabet på
den liggende drage, som han triumferende træder
på. I venstre hånd støtter han sit skjold. 2) (Jf. fig.
37), Skt. Jørgen flås af bødler. Som del af martyriet,
der omfattede tre henrettelser, som helgenen mirakuløst alle overlevede, er vist den stående Skt.
Fig. 36. Søndre storvinge med fremstilling af Paulus
(s. 1874, 1882). Detalje af altertavle (jf. fig. 35). Foto
Arnold Mikkelsen 2011. – Südlicher Großflügel mit Darstellung von Paulus. Detail von Altarbild.
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Fig. 37. Skt. Jørgen, gengivet som dragedræber (tv.) og mens han flås af bødler (th.) (s. 1874, 1878). Detalje af altertavle (jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – St. Georg als Drachentöter (links) und während
er von den Bütteln zerfetzt wird (rechts).
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Fig. 38. Skt. Jørgen modtager giftbægeret (s. 1878). Detalje af altertavle (jf.
fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – St. Georg empfängt den Giftbecher. De
tail von Altarbild.
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Jørgen; han har himmelvendt blik og ses nøgen,
bortset fra et lændeklæde. Tre bødler, bevæbnet
med dolke, flænser hans arme og højre ben. Til
højre ses den hedenske fyrste, Dacian,68 der er
udstyret med kejserlig tiara på hovedet og kommandostav i venstre hånd; en ledsager bag fyrsten
hæver, vel i forundring, sin venstre hånd. 3) (Fig.
38), Skt. Jørgen modtager giftbægeret. På befaling af
fyrsten, vist til venstre med tiara, hævet sværd og
venstre ben lagt over højre ben som karakteristisk for en dommer,69 overrækker en troldmand
med turbanprydet hættekofte et bæger, hvorfra
en drage stikker op, til helgenen. Denne modtager giftdrikken, men lades uberørt. Et skriftbånd, der udgår fra Skt. Jørgens højre hånd, er
ført i en bue over hans hoved. I forundring over
miraklet bekender troldmanden sig som kristen.
Han er atter gengivet i nedre højre hjørne, nu
knælende med blottet hoved og hænderne samlet i bøn, men halshugges af Dacian som vist i
nedre venstre hjørne.70 4) (Fig. 39), Ødelæggelsen
af afgudstemplet. På Dacians bud, vist til venstre
med tiara og scepter samt ledsaget af to rådgivere,
føres Skt. Jørgen til et hedensk tempel, gengivet
som en diminutiv spirkronet bygning. Helgenen
modstår fristelsen, og på hans bøn opsluger en
himmelsk ild templet og dets afguder, her repræsenteret af en djævleskikkelse. En mandsfigur,
vel den hedenske ypperstepræst, i templets port
løfter hænderne i forundring. 5) (Fig. 40), Skt.
Jørgen modtager sin militærudrustning af Jomfru Maria
efter at være genopvakt fra døden. Den rustningsklædte og knælende helgen får overrakt sin krigerhjelm af den kronede Gudsmoder, mens tre
engle forsyner ham med sporer, sværd, lanse og
skjold. Øverst ses hans opsadlede hest. Bag helgenen er vist den skråtstillede kiste som hentydning til hans mirakuløse genopvækkelse. Motivet
kendes ikke i den samtidige helgenlitteratur, men
genfindes som billedmotiv, både i England og på
kontinentet (jf. ndf.).71 6) (Jf. fig. 41), Skt. Jørgen i
kamp. Den bevæbnede helgen, der er til hest, har
strakt en fjendtlig rytter til jorden med sin lanse.
I relieffets højre side ses tre andre modstandere i
et tårn med kreneleret bekroning. Af disse er den
bageste kronet og såres tilsyneladende af en pilespids, idet han løfter begge hænder i forbløffelse.

Som omtalt i Legenda aurea viste helgenen sig
efter sin død for de kristne korsfarere under belejringen af Jerusalem. Fremstillingen af Skt. Jørgens kamp mod fjendtlige krigere kunne referere
hertil, men er også i en specifik senmiddelalderlig
engelsk kontekst knyttet til 100-års krigen mod
Frankrig (1337-1453), da Skt. Jørgen yderligere
konsoliderede sin status som Englands nationalhelgen, der med sit korsprydede skjold forsvarede nationen mod dens fjender.72 7) (Jf. fig. 41),
Ærkeenglen Mikael. Som pendant til den stående
Skt. Jørgen i nr. 1 ses ærkeenglen Mikael, vist som
dragedræber; han er kronet med mitra og klædt
i en folderig kappe over kort kjortel. Også han
støder sin lanse i gabet af et udyr, der ligger for
hans fødder.
Alabastrelieffernes stil og ikonografi. De syv relieffer repræsenterer en engelsk, til dels masseproduceret, eksportvare, der bl.a. fra Nottingham
blev udbredt over hele Europa, såvel i senmiddelalderen som efter reformationen.73 Reliefferne spredtes både som enkeltstykker og som
hele tavler, hvoraf netop to eksemplarer er repræsenteret i Borbjerg og Vejrum. Som disse har
de oprindelige altre ofte været udformet som trefløjede tavler med fortællende scener, flankeret
af enkeltfigurer i sidefløjene. En gennemgående
korsblomstfrise kroner undertiden den rektangulære opbygning, mens et gennemløbende smalfelt danner fodstykke for de enkelte fløje. Fra
midten af 1400-tallet ses hyppigt en opbygning
med forhøjet midtparti, svarende til eksemplerne i Borbjerg og Vejrum, idet sidstnævnte tillige
viser en komposition med en forhøjning af de
yderste felter.74 De generelt standardiserede værker er kendetegnede ved en figurstil med spinkle,
livligt gestikulerende personer og stærke farver:
Den arkitektoniske indramning omfatter gerne
stavværksprydede baldakiner og skråtstillede piller som skilleled.
Borbjergrelieffernes særlige udvalg af scener fra
Skt. Jørgens legende finder navnlig paralleller i tre
samtidige udsmykninger, alle engelske eller med
engelsk proveniens, to glasmalede komplekser fra
o. 1450 og 1500 (St. George’s Church, Stamford;
St. Neot’s Church, Cornwall) og en alabasttavle
med relieffer i to rækker i La Selle, Normandiet
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Fig. 39. Ødelæggelsen af afgudstemplet (s. 1878). Detalje af altertavle (jf. fig. 35). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Zerstörung von Götzentempels. Detail von Altarbild.
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Fig. 40. Skt. Jørgen modtager sin militærudrustning af Jomfru Maria (s.
1878). Detalje af altertavle (jf. fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – St.
Georg empfängt seine Militärrüstung von Jungfrau Maria. Detail von Altarbild.
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Fig. 41. Skt. Jørgen i kamp (tv.) og Skt. Mikael, gengivet som dragedræber (th.) (s. 1878). Detalje af altertavle (jf.
fig. 35). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – St. Georg im Kampf (links) und St. Michael als Drachentöter (rechts). Detail
von Altarbild.
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fra o. 1500.75 Øverste sektion på sidstnævnte tavle
viser udover fremstillinger fra Jomfru Marias liv
bl.a. Skt. Jørgens genopvækkelse og investitur
ved Marias mellemkomst. Det litterære forlæg
for dette motiv er ikke påvist, men der kan være
tale om en parallelkonstruktion til helgenlegenden om Skt. Mercurius.76 I de nævnte eksempler
er motivet vist som indledning til Skt. Jørgens
liv sammen med en kampscene, efterfulgt af skildringen af helgenens martyrium, hvorimod scenerne findes som afslutning i Borbjergreliefferne.
Der kan argumenteres for, at sekvensen af scener
i Borbjerg netop viser en logisk udvikling fra
ridderhelgenens martyrium via hans genopvækkelse fra døden og afsluttende med den mirakuløse posthume tilsynekomst under belejringen af
Jerusalem,77 men det kan heller ikke udelukkes,
at den oprindelige rækkefølge af enkeltscenerne
i Borbjerg sekundært er ombyttet eller ligefrem
reduceret i antal.78 Således savnes i det jyske eksempel den i middelalderen hyppigst afbildede
scene, Skt. Jørgen, der dræber dragen og frelser
prinsessen, om end en forkortet udgave heraf ses
i relief nr. 1.
De tre helgenfigurer (fig. 42), o. 1500, af eg, er ca.
33 cm høje. De stående figurer er indsat i topstykkets tre arkader, idet de enkelte figurer indbyrdes er ombyttede (jf. fig. 43-44). Alle figurer
har runde, sekundære glorieskiver. Fra venstre
mod højre ses:
1) Stående bispehelgen, vist i ornat med mitra,
kåbe, messehagel og tunika. Hans højre hånd er
hævet til velsignelse, mens den venstre fatter om
en, sekundær, bispestav. 1834 og 1881 vist i midtfaget.
2) Jomfru Maria med Barnet. Maria, der har
krone på sit udslåede hår, bærer Jesusbarnet, der
har nøgen overkrop, på højre arm. Gudsmoderen
er iklædt en folderig kappe over en kjole med
smalle ærmer. 1834 vist som nr. 3 fra venstre,
1881 som nr. 1.
3) Krigerhelgen, antagelig Skt. Jørgen. Den
rustningsklædte ridder, der er drejet let mod
højre og beslægtet med de ældre relieffers fremstilling (jf. fig. 37, 41), har kappe over sit harnisk, nyredolk i bæltet og spidssnudede støvler; i
højre hånd holdes lansen, mens den venstre støt-

ter skjoldet. 1834 vist som nr. 1 fra venstre, 1881
placeret på sin nuværende plads.
Helgenfigurernes stil og ikonografi. I betragtning af
deres diminutive format har figurerne formentlig oprindelig været placeret på sidefløjene af en
altertavle, vel et hjemligt eller nordtysk arbejde,
om end næppe identisk med kirkens ældre †tavle,
der endnu i 1700-tallet havde bevaret sin centrale
Mariafigur (jf. ndf.).
Bemaling. Altertavlen fremtræder farvemæssigt
som resultatet af en gennemgribende restaurering,
udført 1926 af konservator Termansen efter forundersøgelser 1914-15 og 1924; senere istandsættelse har i første række omfattet limning af revner
og rensning eller fæstnelse af farvelag (1984).
Som påvist fandtes på selve renæssancetavlen to
lag stafferinger, yngst en hvid og grå staffering
med guld og sparsomme accenter i rødt, blåt og
grønt. Herunder lå den oprindelige staffering
på et tyndt lag kridtgrund, dog i så sparsomme
fragmenter, at en ny bemaling rekonstrueredes
i harmoni med alabastreliefferne, dvs. med gråt,
hvidt og forgyldning, herunder en gråflammet
marmorstaffering af søjlerne. Topgavlens medaljon fik et Jesumonogram i hvid og gylden fraktur
på rød baggrund, mens prydfriser i guld på sort
grund påmaledes topstykkets frise, og to figurmalerier af apostelfyrsterne Skt. Peter og Paulus
erstattede ældre højovale bosser i sidevingerne.
Baggrunden bag topstykkets figurer fik mønster
i gyldent, rødt og sort, forneden imiterende ophængte draperier og foroven gyldenlæder med
mønster af blade og rosetter.
Alabastreliefferne havde to lag stafferinger, hvoraf
den seneste antagelig var samtidig med renæssancetavlens oprindelige bemaling. Denne udgjorde
en delvis overmaling, bl.a. med lasering på sølv,
af de middelalderlige farver, der til dels dannede
grundlag herfor. Herunder påvistes store partier
af den middelalderlige staffering, der af Termansen fremhævedes for de smukke farvetoner. Disse, der afrensedes og retoucheredes, dominerer
tavlens nuværende fremtoning. Figurerne står i
overvejende omfang i alabastmaterialets hvidlige tone, dog med spredt anvendelse af guld og
sølv og med en staffering i rødt, grønt, brunt,
sort og hudfarve af udvalgte detaljer. Således har
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Fig. 42. Detalje af altertavlens topstykke (jf. fig. 35), med genanvendte figurer fra o. 1500 (s. 1882). Fra venstre mod
højre ses uidentificeret bispehelgen, Jomfru Maria med barnet og krigerhelgen, antagelig Skt. Jørgen. Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Detail vom oberen Stück des Altarbildes mit wiederverwendeten Figuren von um 1500. Von links nach
rechts unidentifizierter heiliger Bischof, Jungfrau Maria mit dem Kind und ein Kriegerheilige, vermutlich St. Georg.

de ‘onde’ figurer en rødlig karnationsfarve med
brunt eller sort hår, mens helgenen, Jomfru Maria og de tre engle alle har alabasthvid hud og
gyldent hår. Skt. Jørgens skjold er prydet med et
rødt kors, både på relief nr. 1 og 5; i relief nr.
6 er korset angivet som en kontur, flankeret af
fire gyldne prikker. Jordsmonnet er grønt med
rosetblomster, dannet af fem hvide prikker omkring en rød midte, som karakteristisk for de engelske tavler. Reliefbaggrundene er gyldne med
indprægede prikker i kridtgrunden. Skrålisternes
originalfarver er ligeledes afdækket; disse omfattede tværbånd, henholdsvis i gyldent på mønstret
reliefdannet grund, og rødligt i to nuancer, idet
ornamenterne heri er skrabet op i grunden. Skrålisterne i de yderste relieffelter (nr. 1 og 7) står i
blåt med sølvblomster. Farvelagene på træbaldakinerne blev kun delvis bestemt. Under renæssancestafferingen med guld og sølv lå en porøs
rødlig farve, der måske blot dannede underlag for
metallet. Herunder var en hvidlig staffering på
tyndt kridtgrundlag med enkelte røde accenter,
svarende til den bevarede alabastbaldakin. Kors-

blomstfrisen og bunden bag baldakinerne havde
en ubestemmelig sort farve, der 1926 er opmalet
i guld på rød baggrund.
De tre helgenfigurer havde før restaureringen
1926 tre lag maling:Yngst var en staffering i gråt,
der også blev påvist på tavlens arkitektur; herunder var en broget bemaling, til dels med lasur på
sølvgrund, antagelig stammende fra renæssancetavlens udførelse. Inderst var endnu spor af den
oprindelige, middelalderlige staffering på kridtgrund. Denne adskilte sig dog i en række detaljer
fra den af Termansen rekonstruerede, der viser figurerne med overvejende hvide dragter og spredt
anvendelse af guld, hudfarve, rødt og blåt foruden
forgyldning.79
Indskrifter. De fire smalfelter under alabastreliefferne gengiver 1 Tim. 1,15. Indskriften i gylden
fraktur på sort grund ses allerede 1834 (fig. 43)
og går antagelig tilbage til den ældste renæssancestaffering. Skriftfelterne er indsat i illusionistisk
malede rammer med rulleværkskartoucher. Storstykkets frise- og postamentfelter har skriftsteder fra Joh. 3,16 og Matt. 11,28-30, alt ligeledes
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Fig. 43. Altertavlen. Laveret tegning, udført 1834 af M. N. Schmidth (s. 1883). – Altar, 1834 von M. N. Schmidth
gezeichnet.

i gylden fraktur på sort grund og indrammet af
forgyldte ornamentborter.
†Indskrifter. Som registreret i indberetning til
Oldsagskommissionen 1811 fandtes på skriftbåndet i relief nr. 3: »Levninger af Bogstaver og
Tal, som nødvendigvis synes at have været ANNO 1473«.80 Indskriften er ikke nævnt af senere
berettere eller konservatorer. Postamentfelterne
havde ifølge fig. 43 tre skriftsteder, hvoraf fragmenter sås anført i fraktur med smukt formede

initialer samt enkelte versaler, fra venstre mod
højre hhv. Joh. 7 (muligvis Joh. 7,19), Joh. 3,16
og Joh. 6,54, mens frisen havde et skriftsted fra
Matt. 11, muligvis 11,28. Før restaureringen (fig.
44) læstes i postamentfelterne skriftsteder, hhv. fra
Joh. 1,17 (nord og syd) samt Joh. 6,56 (midtfelt),
alt i lys fraktur på mørk bund, mens topmedaljonen havde hebraisklignende tegn, vel for Jahve.
Tavlens historie og senere udforskning. Renæssancetavlens tilblivelse, herunder indkøb af egefjælle
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Fig. 44. Altertavle (s. 1886). Foto Adolf Hermann Vorbeck 1881. – Altarbild.

til en tavle og arbejdsløn til både snedker eller
billedskærer og maler, fremgår af kirkeregnskaberne fra 1639. I forbindelse hermed lønnedes
Christen Snedker fra Holstebro, for at have indsat
‘en lille alabastertavle’ i den omtalte tavle, som
efterfølgende maledes og stafferedes af Jacob

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Maler (måske Jacob Meulengracht eller Jacob
Bartholomesen).6 Arbejdet må have omfattet den
gennemgribende ombygning og nymontering af
elementerne fra de to middelalderlige tavler, dels
alabasttavlen, hvis forhøjede midtparti og oprindelige rammeværk vel på dette tidspunkt blev
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ombygget for at harmonere med den ændrede
indramning, dels tre løsrevne figurer fra en †fløjaltertavle. Samtlige sætstykker kan principielt,
men langtfra nødvendigvis, hidrøre fra ældre
tavler i kirken. Der vides dog intet sikkert om,
hvorvidt der i middelalderen fandtes noget Skt.
Jørgenpatrocinium her eller ved annekskirken,
Holstebro (jf. s. 162).81 Indsætningen af de middelalderlige skulpturer i en ny renæssancetavle
skete omtrent samtidig i Vejrumtavlen, hvorpå
tidligere læstes årstallet »1632«.82
Genaktiveringen af de katolske inventargenstande godt 100 år efter reformationen er et interessant vidnesbyrd om en øget tolerance over for
den katolske kirkekunst, der med en passende belærende indskrift som angivet på tavlen i Vejrum
(»Dis bilder er sat for ziir oc pryd/ De haffue
ick anden krafft och Dyd«) kunne afmystificeres som skadelige.83 En tilsvarende formaning er
ikke anført i Borbjerg. Dog er det tankevækkende, som det fremgår af 1700-tallets antikvariske
litteratur og en præsteindberetning fra 1766, at
fremstillingen af den katolske helgens liv på dette
tidspunkt (og måske også tidligere) omtolkedes
eller ‘neutraliseredes’ som en hentydning til den
danske sagnhelt Svend Felding.84 Interessen for
Svend Felding havde en særlig lokal motivering,
idet hans hjemsted bl.a. lokaliseredes til Nørre
og Sønder Felding (hhv. Ulfborg og Hammerum
herreder).85 Som det fremgår af traditionsdannelsen i kølvandet på udgivelsen af Anders Sørensen
Vedels Hundredvisebog (1591), foregik ihærdige
bestræbelser, også i Østjylland, på at konsolidere
myten og indsætte sagnhelten i et konkret historisk miljø, ikke mindst med kreativ udnyttelse af
både materielle og skriftlige fortidslevn.86 Omtolkningen af Borbjergtavlens ikonografi bør antagelig betragtes som endnu et udtryk for denne
tendens. Det skal dog understreges, at allerede
Søren Abildgaard (Abildgaard) 1773 lagde afstand
til sagnet og korrekt knyttede billederne til Skt.
Jørgens legende (»det (…) synes mig ligere til, at
skulle forestille St. Jörgens Historie«).
1765 foreslog man, at altertavlen blev efterset
og repareret.37 Som seværdighed fremhævedes
den fortsat både i den lokale og i den historiske litteratur.87 J. B. Krarup, sognepræst i Vejrum,

der 1808-09 medvirkede ved indberetningen til
Oldsagskommissionen vedrørende altertavlen her,
beskrev tillige Borbjergtavlen 1811. I sin motivtolkning lagde også han klart afstand til Svend
Felding-myten, idet han dog tolkede fremstillingerne enten allegorisk som hentydning til »den
Christne Kirkes ved Hedenskabet nedtrykte Tilstand« eller – mere sandsynligt – som scener af en
fortælling om en helt og en heltinde, muligvis en
kvindelig helgen.88 Selvom N. L. Høyen (Høyen
1830) gentog den rette identifikation, fastholdtes
Felding-myten endnu 1834 af sognepræst M. N.
Schmidth, der indsendte en tegning af altertavlen
(fig. 43) til Oldsagskommissionen. Tegningen viser iøvrigt topgavlen flankeret af tre †englefigurer og smykket med to †fugle.
1855 blev kirken og dermed formentlig også
altertavlen opmalet, som det tidligere læstes på
bagsiden af den ene sidefløj: »Kirken blev opmalet 1855, besørget af daværende Værger Jens Have
og Niels Qvistgaard ved A. T. Jaeger«.89 Dermed
hentydes antagelig til den grå og hvide staffering,
som afdækkedes 1926. På dette tidspunkt synes
tavlens korrekte ikonografi at have været almindeligt erkendt.90 Ikke desto mindre udtrykte
Uldall 1880 fortsat bekymring for den manglende forståelse i sognet for både altertavlens og alterbordsforsidens sjældenhed (jf. ovf.) og foreslog
begge fredet eller i det mindste affotograferet til
Nationalmuseets arkiv, hvilket gennemførtes året
efter ved Holstebrofotografen Adolf Hermann
Vorbeck (fig. 34, 44).
Det er antagelig Francis Beckett (1905),91 der
har æren af tidligst at påvise alabastrelieffernes
engelske proveniens og sætte disse ind i en bredere sammenhæng, bl.a. ved parallelisering med
andre eksempler i dansk eje; dog omtalte han –
noget nedladende – den tidligere farveholdning
på både Borbjerg- og Vejrumtavlerne, der begge
»i deres oprindelige Glans maa (…) have gjort
en lignende barnlig broget Virkning som Fastelavnsris«.92 1920 blev de to tavler og de øvrige
senmiddelalderlige alabastarbejder i Danmark og
på Island præsenteret for en engelsksproget kreds
af Philip Nelson.93 Selve tavlen blev som nævnt
gennemgribende restaureret 1926 efter forundersøgelser 1914-15 og 1924. 1959 observeredes
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Fig. 45. Alterkalk, antagelig sammensat af forskellige dele, heraf fod og skaft, antagelig fra 1646 og bæger fra 1661 (s. 1887). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Altarkelch,
vermutlich aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt, davon Fuß und Schaft wohl von 1646
und Becher von 1661.

tavlen for ormeangreb.11 1981 limedes en gennemgående revne i topfeltet, ligesom tavlen blev
overfladerenset og stafferingen udbedret.
†Altertavle(r). Som nævnt i kilder fra 1700-tallets anden halvdel fandtes endnu i kirken den
gamle, formentlig senmiddelalderlige altertavle,
karakteriseret som »en konstig Billedhugger Altertavle«.84 Tavlen, som var placeret lige over
for kirkedøren, var dog uden maling og ‘aldeles
forfalden’. I midten sås en †fremstilling af Maria
med Barnet. De i renæssancetavlen indsatte reli-

effer og enkeltfigurer kan teoretisk set hidrøre fra
denne eller andre (side)altertavler i kirken, men
kan lige så vel være hidført andetstedsfra, jf. ovf.
Med henblik på den førstnævnte tavle eller alterbordsforsiden (s.d.) afregnedes iøvrigt 1618 for
udgifter til ‘alterens’ færdiggørelse.6
Altersølv (fig. 45-46), omfattende kalk og disk
af forskellig alder. Kalken er, antagelig sammensat af forskellige dele. Heraf synes fod og skaft
ældre, måske fra 1646, da den i 1627 erhvervede
kalk omdannedes og forstørredes, mens bægeret
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Fig. 46. Altersølv, omfattende følgende dele: I forgrunden disk nr. 1 og 2, o. 1900
og 1972 (s. 1888-89) samt ske, stemplet af N. J. Melgaard, Holstebro (1893-1937 (s.
1889); bagved oblatæske, antagelig 1873 (s. 1889), skål, og sygesæt nr. 1 (s. 1889) samt
alterkande nr. 2, 1966 (s. 1889). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Silberne Altargeräte
mit folgenden Teilen: Im Vordergrund Patene Nr. 1 und 2, um 1900 und 1972 sowie Löffel,
Stempel von N. J. Melgaard, Holstebro (1893-1937), dahinter Oblatendose, vermutlich 1873,
Schale und Krankengeräte Nr. 1 sowie Altarkanne Nr. 2, 1966.

som anført herpå fornyedes 1661, bekostet eller iværksat af kirkens sognepræst, Knud Poulsen
Kolding. Den 21,5 cm høje kalk har lav sekstunget og pyramideformet fod, der er drevet stejlt op
mod det sekskantede skaftled, midtdelt af en flad
knop med rudeformede bosser, hvori: »IHESVS«
i reliefversaler mellem buetunger med indridsede
rosetter. Denne indskrift gentages på øvre skaftled, mens der forneden er anført fem typer, afsluttet med et bladornament: »HI (sammenskrevet eller et forenklet M?)94ARIA«, begge steder
med versaler i lavt relief på skraveret grund. Det
hvælvede bæger, der kan være fornyet ved renoveringen 1661, bærer under mundingsranden
følgende indskrift i fordybet antikva med enkelte versaler: »Jesu Christi Guds Søns Blod Toer
oc Renser Os Aff Vorre Synder 1 Joh:1:C:P:C:
1661«. Kalken er uden mestermærker; dog er
under en af fodens tunger muligvis indridset en
vægtangivelse.

Kalken kan være identisk med den, der 1646
omgjordes og forstørredes, ‘eftersom den var
brækket’ (vel kalkens skaft) sammen med den tilhørende disk. Til arbejdet indkøbtes 8 lod sølv.6
Altersølvet (‘en stor kalk og disk, begge uforgyldt’) er nævnt 1654. 6 1661 blev sættet dog
forgyldt og bægeret muligvis fornyet ved samme
lejlighed (jf. ovf.), »eftter som det udi Jorden i
denne Ufreds tiid var bleffuen beplet(t)ed«, formentlig i forbindelse med en midlertidig nedgravning som en sikkerhedsforanstaltning under
Karl Gustav-krigene (1657-60).6 2004 istandsat
og lueforgyldt ind- og udvendigt af Bent Exner.95
†Kalk. Nyanskaffet 1627 fra Viborg (jf. ovf.) og
antagelig omdannet 1646 og 1661 til den nuværende kalk.6
Diske. 1) O. 1900, 15 cm i tværmål. På fanen
er indgraveret cirkelkors, mens bunden har et
fordybet korsformet felt. Under bunden er to
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mestermærker for Holstebroguldsmeden Mathias
Lind (1893-1928) (Bøje nr. 6737).
2) 1972, skænket af Signe og Marthinus Jørgensen, Brødbæk, som anført med fordybet skriveskrift på fanen. 18 cm i tværmål; fanen er udvidet
med to korsprydede ‘håndtag’. Under bunden er
mestermærke for Holger Hofstätter, Aalborg og
lødighedsstempel for sterlingsølv (»925 S«).
†Disk. Antagelig anskaffet 1627 sammen med
kalken. Omstøbt 1646 (jf. ovf.) og opbevaret
sammen med kalken frem til anskaffelsen af den
nye disk (nr. 1).
†Kalkklæder. 1633 indkøbtes lærred til at svøbe
om kirkens kalk og disk; fornyet 1642 og 1646.6
Oblatæske (jf. fig. 46), antagelig identisk med den
‘nye smukke æske til alterbrødene’, der anbefaledes anskaffet 1873.11 7,5 cm høj og 12,5 (9,5) cm
i tværmål. Den ovale æske har svagt hvælvet låg
med indgraveret kløverbladskors. Intet stempel.
Sygesæt. 1) (Jf. fig. 46), nyere, omfattende kalk,
9,7 cm høj med oblatgemme i fod, disk, 7 cm i
tværmål, og flaske, 7 cm høj. Under kalkens bund
er fire mestermærker: »CM« i firkantet ramme,
måske for C. Mortensen, København (18931937) eller Carl Mortensen, Kolding (1937-47). I
cylinderformet sort læderfutteral med rødt for.
2) Moderne, af tin, omfattende kalk, 12,5 cm
høj, disk, tværmål 9 cm, med ligearmet kors i
bunden, oblatæske, 2,5 cm høj og med tværmålet
6,5 cm.Tilhørende flaske af glas, 12 cm høj. I lille
kuffert.
†Sygesæt. En lille uforgyldt sølvkalk og -disk,
der anvendtes til ‘syge folk’, er omtalt i inventariet
1654; samme år omstøbtes sættet og forbedredes
med 8 lod sølv, idet skruerne(?) forgyldtes. Det er
dog formentlig kalken hertil (‘den lille kalk’), der
allerede 1600 skulle ‘færdiges’ (dvs. udføres eller
repareres ), ligesom der 1636 anvendtes 8 lod sølv
til den lille kalk ‘til kirkens behov’.6 1862 anbefaledes anskaffelsen af et nyt sygesæt, hvilket synes
sket o. 1864.11
Alterkander. 1) (Jf. fig. 47), o. 1850, af tin, 25,5
cm høj. Med svungen hank og låg, forsynet med
en flad knop. Opbevares i skab i våbenhuset. 2)
(Jf. fig.46), 1966, 21,5 cm høj. Den keglestubformede kande har retkantet hank og låg med
enkel knop. Under kandens bund og låget er gi-
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Fig. 47. Alterkande nr. 1 og dåbskande nr. 1, o. 1850 og
o. 1864 (s. 1889, 1891). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Altarkanne Nr. 1 und Taufkanne Nr. 1, um 1850 und
um 1864.

vermærke med graverede versaler: »Skænket til
Borbjerg Kirke 1966« samt mestermærke for Exner og lødighedsstempel for sterlingsølv.
Skål (jf. fig. 46), nyere, 8 cm høj og 13,6 cm i
tværmål. På siden er indgraveret trekløvere. Under bund stempler for sølvplet samt to tårne.
Ske (jf. fig. 46), nyere, 15 cm lang, med snoet
skaft, smykket med blomster og blade. Under
skebladet er stempel for N. J. Melgaard, Holstebro
(1893-1937).
Alterstager (fig. 48), af barokform, muligvis
identiske med de to små messingstager, der er registreret 1654.6 Stagerne, der er 27,5 cm høje, har
profileret fod og sammensat balusterskaft, midtdelt af et fladt skiveled mellem et kugleformet
og et vaselignende led; flad lyseskål. Huller i fodleddets nedre del angiver fæstnelse til †fodstøtter. Lyseskålen på den ene stage er desuden delvis
afbrækket.
1656 omtaltes to små ankre bag alteret under
hver stage, tillige med et jernkors(?), beregnet til
en (midlertidig?) opsætning af stagerne.6
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†Alterstager. 1605 er anført en udgift til en lysestage.
Syvstage, ifølge graveret indskrift i skriveskrift
på den lodrette standkant skænket »Julen 1911«.
Giverne var Margrethe Toft, enke efter den tidligt
afdøde kirkeværge Johannes Toft (s. 1911) og dennes barndomsveninde, maleren Kristine Friis.96
Stagen, der er 51 cm høj, har en sammensat ottekantet fod.
†Alterbøger. En alterbog indkøbtes 1646; nævnt
1654 sammen med et gammelt graduale. 1662
indkøbtes en ny bibel. 6
Alterskranke (jf. fig. 26-27), antagelig identisk
med den, der er nævnt 1864 som ‘et bueløbende
gitter’.11 Skranken danner en trekvartcirkel og
har spinkle balustersøjler samt profileret håndliste. Lys grøn med hvidlige balustre, dog med
rødbrune kapitæler; knæfaldet er som den tilhørende nyere knæleskammel polstret med lysegrønt
stof. Skranken blev stafferet 1891, idet søjlerne
fik bronzefarve. Atter istandsat 1896,11 1926 og
1980-82.

Fig. 48. Alterstager, o. 1650 (s. 1889). Foto Arnold Mik
kelsen 2011. – Altarleuchter, um 1650.

Fig. 49. Dåbsfad, skænket 1597 af Niels Krabbe og Vibeke Ulfstand (s. 1891). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Taufschale, 1597 von Niels Krabbe und Vibeke Ulfstand
gestiftet.

Messehagler. Kirken har i alt fem nyere hagler,
hvoraf den yngste (nr. 5) er tilkommet 2002. 1)
Af mørkerødt fløjl med rosa for; rygkors af brede
guldgaloner med påsyet X (Khi) og P (Rho) for
Kristus. 2) Af rødt uldent stof med silkefor. Guldbroderet cirkelkors på ryggen med de fire evangelistsymboler; på forsiden en lodret besætning af
gyldne lidser. 3) Af beige, mønstervævet damask
med applikationer i rustrødt. Ryggen har dekoration af kors med Korslammet, firbladede rosetter
og Jesumonogrammer. På forsiden er lodret bane
med de sidstnævnte dekorationer. 4) Af grønt
silkelærred. På ryggen broderi med Kristusmonogram og de fire evangelistsymboler. 5) 2002,
udført af Ester Bové Reintoft og skænket af Birte
og Niels Jørgen Benn. Af hvidligt stof, indvævet
med guldtråd og dekorationer i nuancer af gult,
orange og rødlig. På ryggen korsdekoration, på
forsiden lodrette gyldne baner.
Antagelig †alterbordskrucifiks. J. J. A. Worsaae
omtalte 1850 »Forhen Crucifix med en Alabasterchr.«, antagelig et alterbordskrucifiks, prydet
med en Kristusfigur af alabast (Worsaae 1850 48).
†Røgelseskar. Nævnt 1850 af Worsaae (Worsaae
1850 48).
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†Messehagler. 1611-12 nyanskaffedes en messeha
gel af fløjl, foret med sort lærred; til udgifterne talte
også indkøb af silke.6 1654 registreredes en rød fløjlshagel med kors af guldknipling, dog med karakteristikken ‘gammel og slet’, svarende til den ‘utjenlige’
†messesærk. 1680 skænkede ‘nogle sognemænd og
ungkarle’ en ny hagel af rødt fløjl med guldgaloner, »til tachsigelse for dend ynskelige fred«, dvs.
fredsslutningen efter Den Skånske Krig (1675-79).6
Døbefont (fig. 50), romansk, af grovkornet rødlig granit, 84,5 cm høj. Den halvkugleformede
kumme er enkel og glat og har indtrukket skaftled, hvoraf en mindre flis er afhugget. I kummens
bund er afløbshul, 5,5 cm i tværmål; nyere træindsats. Foden, der er af et lidt mørkere materiale
end kummen, er firsidet med markerede hjørneknopper og kraftig vulst ved overgangen til
skaftet. På kummens sider anes svage spor af en
sekundær bemaling, jf. ndf.
Fonten blev 1624 malet og stafferet af håndværkere fra Viborg, jf. også fontelåg og †paneltavle (s. 1892).6 Omtalt 1766 som ‘en stor udhulet
rund sten med et hul i bunden, som trækker vanFig. 51. Lågpokal, o. 1900, anvendt som dåbskande (s.
1892). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Deckelpokal, um
1900, als Taufkanne verwendet.

Fig. 50. Døbefont, romansk (s. 1891). Foto Arnold Mik
kelsen 2011. – Romanisches Taufbecken.

det straks ud, ned i kirkegulvet.’97 En cementkant,
‘lagt i en fjern fortid’, anbefaledes 1970 erstattet
med et smedejernsstativ. Den sekundære udmuring fjernedes o. 1976 sammen med spor af ligeledes yngre spartelfarve på kummens sider.98
Opstillet midt i korsskæringen. En ældre placering i nordsiden er omtalt 1864.11
Dåbsfad (fig. 49), skænket 1597 af Niels Krabbe
til Østergård og Vibeke Ulfstand, hvis initialer
(»N(omvendt)K« og »WVT«) og omtrent udpudsede våbenskjolde er indgraveret på fanen
sammen med giveråret. Fadet, der måler 48 cm i
tværmål, viser i bunden Bebudelsen, indrammet
af en præget bort af små cirkulære ornamenter.
Fanen har ud over den ovennævnte dekoration
en dobbelt ornamentbort med småkors og rosetter. Fadet tilhører en velkendt, antagelig sydtysk
type (jf. bl.a. Engbjerg, s. 1353).
Dåbskander. 1) (Jf. fig. 47), formentlig anskaffet 1864, efter at man allerede 1862 havde på-
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talt manglen af denne genstand;11 af tin. Den 40
cm høje kande har slankt, ægformet korpus med
bukkeldekoration foroven og forneden, knopprydet låg samt svungen hank. I skab i våbenhuset. 2) (Fig. 51), o. 1900, formet som lågpokal, af
sølvplet, 51 cm høj. Det cylinderformede korpus,
der står på en sammensat, rigt profileret fod, har
indpræget stavværksornamentik i nygotisk stil,
øverst afsluttet med en vinranke. Den retkantede
hank føjer sig med en fliget bladværkskvist til
låget, hvorpå opstående kløverbladskors. Ingen
stempler. 3) (Jf. fig. 60), skænket 1972 af Henrik Hajslund som anført med fordybet kursiv på
det kugleformede korpus og under bunden;11 af
messing, 35,5 cm høj. Under bunden er mestermærke for Holger Hofstätter, Aalborg.
†Fontelåg. Tidligst omtalt 1624 i forbindelse
med nystafferingen af dette tillige med fonten,
prædikestolen og en paneltavle (s.d.). 1642 udførtes et nyt låg i Viborg.99 En †kæde af jern, 63
cm lang, antagelig hidrørende fra lågets ophæng,
fandtes endnu før restaureringen 1981-83 fæstnet
til det nordvestre hjørne af koret nær præstens
stol.100
†Korgitter eller -skranke. 1628 udførtes en lås til
‘sprinkelværket’ (dvs. gitterværket) for alteret, vel
en hentydning til et korgitter eller -skranke.6
†Korbuekrucifiks. 1656 anskaffedes et stort søm
til ‘det gamle’ krucifiks.6
Prædikestol (fig. 52-57), 1625 ifølge malet påskrift (kurven), med yngre himmel (efter 1803),
hængebaldakin, bærestolpe og opgang.
Stolen har fire arkadefag, indrammet af joniske
søjler med prydbælter, dekoreret med kassetteværk. Storfelterne har pilastre og bueslag, smykket med slyngbånd, mens fligede bladornamenter
udfylder sviklerne. Frisens fremspringende led
prydes af kerubhoveder og diamantbosser, idet
der på postamentets tilsvarende fremspring er løvehoveder og diamantbosser; de mellemliggende
indskriftfelter både foroven og forneden indrammes af tandsnit. Under postamentfremspringene
er hængekugler. Under kurven er en, formentlig
yngre, hængebaldakin af svungen form, der hviler på en ligeledes nyere bærestolpe. Tilsvarende
yngre opgang med højrektangulære paneler og
kuglekronet mægler; ved sammenstødet mod

kurven er indsat et buet stykke egetræ med kassetteværk i stedet for den oprindelige søjle. Den
enkle lydhimmel, formentlig udført efter 1803
(jf. ndf.), er femkantet. Fire S-formede bøjler er
foroven samlet i en kugle, ved underkanten svejfede hængeornamenter; under selve himlen er
fæstnet en Helligåndsdue, der er fornyet 1968.100
Moderne bogpult.
Stolens staffering, der rekonstrueredes 1913
ud fra ældre spor i forbindelse med en hovedrestaurering, er broget med rødt, grønt, hvidt, sort,
gråt og blåt samt spredt forgyldning og forsølvning af arkitektoniske og figurative led, mod en
brun bundfarve. Frise- og postamentfelterne har
gyldne frakturindskrifter med enkelte versaler,
alt på sort grund og hidrørende fra 1625 eller
suppleret ud fra bevarede spor. På frisen læses fra
nord til syd: »Marc XVI (Mark. 16,15) gaar bort
i allever/den oc predikker Evangelivm/ For alle
creatur. Huo som er aff/Gud hand hører Guds
ord Ioh IIX (Joh. 8, 47)«. På postamentets fire
felter står: 1) »Hand er saargiord for vore offue/
rtredelser oc knuset for vore/Misgierninger straffen leger/ paa hannom paa det at vi skulle nyde
fred« (Es. 53,5). 2) »Der som du saa bekiend den
herre/Jesum met din mund oc troer i/dit hierte
at Gud opreiste hanne(m)/ fra de døde da skal
du vorde salig« (Rom. 10,9). 3) »Kalde paa mig
i din nød, saa vil/ Jeg Frelse dig saa skalt du/
prise mig, Psal. 50 (Sl. 50,15)/An(n)o 1625«. 4)
»Mig er giffuen all Mac/t i Himmelen oc paa/
Jorden Matth 28 (Matt. 28,18)«. Storfelterne viser
de fire stående evangelister, gengivet med bøger
og deres respektive symboler på gullig baggrund;
de undersætsige figurer er alle nyopmalede, bl.a.
med kraftige konturstreger. Fra opgangen og
mod syd ses henholdsvis: »S. Matæus«, »S. Lucas«,
»S. Marcvs« og »S. Iohannes«; de pågældende navne er angivet med sorte versaler. Malerierne blev
sekundært dækket af nyere evangelistmalerier (fig.
53-56), o. 1850, der 2004 er nymonteret i glatte
rammer. De enkelte rundbuede felter, malet i olie
Fig. 52. Prædikestol, 1625, med yngre himmel, udført
efter 1803 (s. 1892). Foto Arnold Mikkelsen 2011. –
Kanzel, 1625, mit jüngerem Himmel, nach 1803 angefertigt.
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Fig. 53-54. 53. Skt. Mattæus, o. 1850 (s. 1894). 54. Skt. Lukas, o. 1850 (s. 1894). Tidligere indsat i prædikestolens
storfag. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 53. St. Matthäus, um 1850. 54. St. Lukas, um 1850. Früher eingesetzt in Feldern
der Kanzel.

på forzinkede jernplader, måler ca. 50×23,5/27
cm. Figurerne er vist i halvfigur mod en ensartet
mørkebrun baggrund med bøger og de respektive attributter; på bagsiden af de enkelte plader
er navne angivet i skriveskrift. Fra syd mod nord
ses: 1) Skt. Mattæus vender ansigtet mod venstre;
han er iklædt blå kjortel med rød kappe. 2) Skt.
Markus er vist på tilsvarende måde; han har lys
rødlig kjortel og blå kappe. 3) Skt. Lukas’ ansigt
er gengivet en face og vist med himmelvendte øjne; hvid kjortel, hvorover rødlig kappe. 4)
Skt. Johannes har tilsvarende himmelvendt blik;
rødlig kjortel og himmelblå kappe. Den sidstnævnte fremstilling er kopieret efter Domenichinos maleri af evangelisten (Eremitagemuseet, St.
Petersborg, mellem 1601 og 1641), der dog har

rød kappe over sort klædning. Malerierne, som
sammen med en nystaffering af selve stolens arkitektur kan hidrøre fra en bemaling af kirkens
inventar o. 1855 (jf. altertavlen),101 blev udtaget
ved restaureringen 1913; siden konserveret 2003
og opsat i kirkens vestende.102
Udgifter til anskaffelse af stolen, der sendtes
fra Viborg, er anført 1624 i regnskaberne. Ved
samme lejlighed stafferedes den, antagelig af de
samme Viborgmalere, der også malede døbefonten, fontelåget og ‘paneltavlen’ ved alteret (s.d.).
En karl påsatte lægterne og loftet over prædikestolen, vel en hentydning til himlens montering.
1656 blev stolen flyttet ‘efter al menighedens
begæring’.6 1765 beordredes prædikestolen efterset tillige med den tilhørende bærestolpe og
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Fig. 55-56. 55. Skt. Markus, o. 1850 (s. 1894). 56. Skt. Johannes, o. 1850 (s. 1894). Tidligere indsat i prædikestolens
storfag. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – 55. St. Markus, um 1850. 56. St. Johannes, um 1850. Früher eingesetzt in Feldern
der Kanzel.

lydhimmel; det følgende år nedtoges dog den
brøstfældige himmel (†himmel). 1772 foresloges
prædikestolen flyttet længere ned i kirken af hensyn til akustikken. 37 1803 påtaltes den manglende
overdækning, ‘som formenes nødvendig i en så
stor kirke’.103 En renovering, bl.a. med fornyelse
af evangelistmalerierne, er antagelig gennemført
o. 1855 (jf. ovf.). 1864 var stolen med den nytilkomne himmel ophængt ved sydsidens østende,
dvs. svarende til den nuværende placering.11
Som tidligere anført på bagsiden af smalfelt
nr. 2, regnet fra syd, renoveredes prædikestolen
1913 af maler Harald Munk, Vallekilde i samarbejde med Niels Termansen.Ved denne lejlighed,
hvor også manglende dele af træ suppleredes
(søjlepartiet ved opgangen, hængekugler og to af

postamentets løvehoveder), fjernedes de sekundære evangelistmalerier, der en tid var henlagt
på kirkens loft. Stolen stod på daværende tidspunkt med en grå bundfarve med hvidt og enkelte accenter i blåt og grønt; herunder iagttoges
en bemaling i lys gråblåt med røde og mørkere
blågrå accenter, alt formentlig fra 1700-tallet; inderst iagttoges metal og farver fra den oprindelige staffering. 1981 blev stolen gennemgribende
istandsat, idet de enkelte dele helt adskiltes, og
stafferingen udbedredes. Senest afrenset og konserveret 2004.11
†Prædikestol. 1599 anskaffedes en ny himmel,
udført af to snedkere fra Viborg, til den daværende prædikestol. Indkøb af fyrrebjælker, »Engelhoffueder« (englehoveder) og knapper har
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antagelig sammenhæng hermed. Himlen maledes
1602. 1624 kasseredes den gamle stol, og den nuværende opsattes. 6
Stolestader (jf. fig. 27, 60), fornyet 1909 efter
forlæg i de ældre stole.11 Stolene er opstillet i seks
blokke, hhv. med 18 og 20 sæder i skibets nordog sydside samt med to rækker med hhv. ni og
syv stader i nordre og to gange otte stader i søndre korsarm, de østligste af disse placeret bag lav
balustrade.104 Stolene har let skrånende ryglæn og
udskårne gavle med seksbladet roset som toppry-

delse. For- og bagpaneler har slanke, højrektangulære fyldingsprofiler. Stafferet i lys olivengrønt
med gråhvide gavle og accenter i gulokker og
rødt samt forgyldning af rosetter. Gavlene blev
1950 forkortet med 21 cm. 1979-82 fik staderne de nuværende farver; bemalingen udførtes af
Frode Madsen, Hogager.100
†Stolestader. Kirkens stoleværk er tidligst omtalt 1597, da en ny skammel anskaffedes. 1621
bekostedes nye mandsstole. 1624-25 og 1631 er
fortsat udgifter til reparation eller fornyelser.6

Fig. 57. Prædikestolen vist før istandsættelsen 1913 (s. 1895). Foto Niels J. Termansen
1911. – Kanzel vor der Instandsetzung 1913.

borbjerg kirke

1897

Fig. 58. Syndefaldet. Detalje af skriftestol, 1657 (s. 1897). Foto Arnold Mikkelsen
2011. – Der Sündenfall, Detail von Beichtstuhl, 1657.

Kvindestolene er tidligt nævnt 1650, dog alene
i forbindelse med omlægning af gulvet i nordre
korsarm. Et kirkesyn 1655 understregede stolenes generelt forfaldne tilstand. 7 1656 repareredes 18 stole i søndre korsarm, mens kvindestolene istandsattes 1663. 1665 udførte en snedker
‘nogle stykker panel’ mellem kirkedørene, måske
vægpaneler ud for stolestaderne. 6 1669 betaltes
for ni nye stole på den vestre og reparation af
de øvrige på den østre side.6 1765 understregedes atter behov for at reparere stolene; 1768-74
var tilstanden stadig mangelfuld, idet stolene bl.a.
savnede skamler, ligesom nogle mandsstole ved
tårnet var uden døre.37 1791 var der fortsat brug
for ekstra stolestader, ligesom der tilsyneladende
lå tommetykt skarn mellem staderne (jf. ovf.).46
1803 fandtes atter forfaldne bænke, der savnede
passende rygstykker eller ‘lænetræer’.103 1890 anbefaledes stolene fornyet, idet dørene skulle fjernes og stolenes endestykker og overlister males,
de førstnævnte med egetræsfarve, de sidste med
mørkebrunt. Den seneste status før stolenes for-

nyelse 1909 fremgår af et ældre fotografi i Nationalmuseet, hvor lågerne endnu ses; endegavlene
havde da topstykker med tagformet afslutning.
Skrifte- og degnestol (jf. fig. 27, 57-58), udført
1657 ifølge kirkeregnskaberne.6 Dog er degnestolens rammeværk delvis fornyet i fyr ligesom
et flertal af dets fyldinger. De to stole flankerer
alteret med præstestol i nordøst over for degnestolen i sydøst og fremtræder som en i hovedtræk
ensdannet panelvæg med to rækker af fyldinger
af uens højde og bredde. Stolene var tidligere
kronet af †trekantgavle med kuglespir (jf. fig.
57). Skriftestolens midtfag har dørfløj, ophængt
i dobbelte bukkehornshængsler, hvorpå foroven
er graveret: »MMH/SKAVE« i versaler. I dørens
øvre felt er i en hammerfylding indsat et relief i
gennembrudt arbejde af Syndefaldet (fig. 58), gengivet efter forlæg i Virgil Solis’ træsnit i Frederik II’s Bibel (1589). Den jyske billedskærer, der
måske kan identificeres med Christen Jacobsen
(o. 1622-1708, jf. også s. 1907), har stærkt forenklet sit udgangspunkt, ikke mindst med hensyn
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til figurgengivelsen, hvor Adam og Eva ses med
ansigterne en face, en afvigelse fra forlæggets profilfremstilling. Hvidlig staffering.
1765 klagedes over manglen på ‘en ordentlig
skriftestol’. I stedet anvendtes ‘et sted’ bag alteret,
hvilket var besværligt for det store antal skriftende. 37 Dette må dog hentyde til en eksisterende
stol. Stolene er senest renoveret 1981.
Præstestole. 1) Armstol, o. 1900, af mørkt lakeret
træ med ryg og sæde polstret i grønligt plys, står i
korsskæringen (jf. fig. 60). 2) Moderne armstol af
lyst træ med blåt, polstret sæde er placeret i korets
sydøsthjørne.
†Skrifte- og degnestole. Nævnt 1655 som værende ‘aldeles uforsvarlig’ og to år efter erstattet med
de nuværende, jf. ovf. 6
†Herskabsstole (fig. 59), 1597 (eller 1593). Som
registreret af Abildgaard og siden aftegnet 1839
fandtes på de to øverste kvindestole i nordsiden
de fædrene og mødrene våbenskjolde for Dorte
Munk til Store Hessel tillige med hendes initialer
og en datering. Angivelsen af årstallets sidste ciffer

Fig. 59. Våbenskjolde fra †herskabsstol 1597 (eller
1593), for Dorte Munk til Store Hessel (s. 1898). Tegning af Abildgaard (Notebog, VIII, 70). – Ahnenwappen
für Dorte Munk auf einem †Herrschaftsstuhl, 1597 (oder
1593).

(7 eller 3) afviger dog mellem de to indberettere.
Indskriften er: »D.M.F.T.H« og »I105 D.M.M. 97
(eller 93)« (dvs. Dorte Munks fædrene til (Store)
Hessel og Dorte Munks mødrene (våbenskjolde)
1597 (eller 1593). Eventuelle våbener på de to
forreste stader i sydsidens mandsrække for ægtemanden, Niels Kaas til Ørndrup er dog ikke registreret. Medlemmer af selvejerbondeslægten på
gården Trabjerg i sognet havde tilsvarende fremtrædende pladser, en hævd, der ligeledes synes at
gå tilbage til 1500-talet.106
†Kiste. En ‘stor, gammel, beslagen egekiste’ er
1654 nævnt bag alteret.6
†Skab. Udført 1657 til opbevaring af messeklæder og lys.6
Pengebeholdere. Kirken har tre pengebøsser, antagelig fra 1800-tallet, alle keglestubformede med
pengeslids i låg; heraf er én i messing, placeret på
sydvæggen af søndre korsarm, mens to andre, af
hvidmalet blik, hænger på begge sider af våbenhusdøren.
Dørfløje. 1) Dørfløj af tre genanvendte egeplanker mellem tårnets mellemstokværk og skibets
loft. 2-3) 1942. Rundbuet og dobbeltfløjet dør,
mørklakeret og ‘flammet’ på ydersiden med fyldinger i grønt mod rummet. Indgang til våbenhuset. Lakeret plankedør. Indgangsdør i søndre
korsarm. 3) 2005. Dobbeltfløjet fyldingsdør med
farveholdning svarende til våbenhusets dør. Indgangsdør til skibet.
†Dørfløj. 1627 måtte kirkedøren repareres, efter
at ’rytteren’ havde ødelagt den, vel i forbindelse
med urolighederne under Kejserkrigen. 1657 anskaffedes en stor lås til våbenhusdøren, »at Kirchen iche Schule brydes«.6
†Pulpitur, 1912, opsat ved tårnrummet. Pulpituret, der hvilede på enkle firkantede piller og
havde brystværk med tværrektangulære fyldinger, blev opført i forbindelse med †orgel nr. 1.
Nedtaget 1959.
Orgel (jf. fig. 60), 1981, med 11 stemmer og to
transmissioner, to manualer og pedal, bygget af
Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav
4', Spidsfløjte 2', Mixtur III. Svelleværk: Gedakt
8', Kobbelfløjte 4', Principal 2', Quint 11/3', Dulcian 8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', Rørfløjte 8'
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Fig. 60. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres gegen Westen.

(transmission), Oktav 4' (transmission). Kopler:
SV-HV, HV-P, SV-P, SV 4'-P. Orgelhuset er tegnet af Poul Hansen & Ib Lydholm i samarbejde
med orgelbyggeriet. Gråmalet med lysebrune
profiler, svarende til stoleværk og salmenummertavler.
†Orgler. 1) 1912,11 med otte stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade.107 En elektrisk blæser anskaffedes
1944.100 På samtidigt pulpitur med spillebord i
orgelhusets søndre gavl.
2) 1959, med seks stemmer, ét manual og pedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Aarhus. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte
4', Oktav 2', Mixtur III. Pedal: Subbas 16'. Koppel
M-P.Tegnet af Jens Foged & Poul Hansen. I tårnrummet. Orglet fungerede ikke tilfredsstillende

og blev 1978 taget tilbage af orgelbyggeriet. Herefter anvendtes i en periode et interimsorgel med
fire stemmer, ét manual og anhangspedal, leveret
af Th. Frobenius & Sønner.108
Salmenummertavler (jf. fig. 60). Seks nyere tavler,
alle med hængetal af metal og trekantet topgavl.
Gråhvide med detaljer i rødt og gyldent, samt
sortmalede hængetal.
Præsterækketavler. 1) (Fig. 61), ifølge malet påskrift bekostet 1665 af Canutus Pauli Coldingius
(Knud Poulsen Kolding), kirkens sognepræst, i
dennes 18. embedsår: »In Memoriam Antecessorum suorum perpetuam ne perpetuæ oblivionis Litura tot Virorum Honestissimorum nomina
oblitterarentur« (til bestandigt minde om sine
forgængere og for at forhindre, at navnene på så
mange højærlige mænd skulle overlades til evig
forglemmelse).
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Fig. 61. Præsterækketavle nr. 1, 1665, bekostet af sognepræst Knud Poulsen Kolding (s.
1899). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Pastorentafel Nr. 1, 1665, gestiftet von Gemeindepfarrer Knud Poulsen Kolding.

Tavlen omfatter et – af en perlestav – lodret delt
skriftfelt med halvcirkulært top- og hængestykke,
indrammet af prydbånd og viltre kartoucher, de

sidstnævnte endnu med enkelte bruskværksreminiscenser. Spor efter et oprindeligt †topspir og
hængeornament påvistes 1969. Endvidere er på
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Fig. 62. Præsterækketavle nr. 2, 1722, bekostet af Ida Marie Poulsdatter (s. 1903).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Pastorentafel Nr. 2, 1722, gestiftet von Ida Marie
Poulsdatter.

den vandrette profilliste under storfeltet en rille,
der antyder, at tavlen kan have være flankeret af
lodrette rammeled. Midt på samme liste er ind-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

skåret et dobbelt »N«.109 Indskriften i dansk og
latin er anført i gylden fraktur, antikva og versaler
på sort baggrund; rammens prydornamenter har
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desuden staffering i hvidt, rødt, grønt og gråt foruden forgyldning.
Tavlens opremsning af navne er usædvanlig
omfattende, idet der ‘ved hjælp af gamle dokumenter’ (jf. s. 1840) kunne opregnes ikke mindre
end ni præster og to kapellaner »Siden Dronning
Margreta Udi Dannemack Regierde«, dvs. fra
den katolske tid. Denne liste, der omfatter præstenavne fra tidsrummet 1363-1490, er modstillet
de efterreformatoriske sognepræster i højre side,
indledt med en overgangsskikkelse, Jens Enevoldsen, der var født i Borbjerg Sogn og beklædte embedet i 38 år på begge sider af det lutherske
trosskifte (1515 - o. 1538). Rækken afsluttes med
Poul Knudsen, født på Borbjerg Holmgård som
søn af tavlens giver.
Mindetavlen bemærkedes allerede af Resen,110
ligesom den siden fremhævedes, både i præsteindberetninger (1735 og 1766) og i den topografiske litteratur,111 bl.a. med en betoning af, at

‘den var værd at konservere’ (1735). Netop derfor
blev tavlen, der var ‘kirken både til prydelse og
andre til underretning om antikviteter’, nedtaget 1765 sammen med sin pendant (nr. 2, begge
dog omtalt som epitafier) af frygt for, at de skulle
dele skæbne med et ældre epitafium (†epitafium
nr. 2), der var faldet ned og ødelagt.37 Tavlerne
var ifølge DaAtlas (1769) ophængt på nordvæggen (vel i koret) før deres nedtagning. Herfra må
i det mindste den ældre tavle være blevet flyttet til søndre korsarm, hvor den omtaltes 1809
(‘den i kirkens søndre korsafdeling stående tavle
fra dronning Margretes tid’) i forbindelse med
et opsigtsvækkende notat om, at den var blevet
bortsolgt. Dog var den - til al held - endnu ikke
fjernet, da beslutningen på grund af tavlens status som ‘oldsag’ behøvede en kongelig approbation.112 Ligegyldigheden på dette tidspunkt over
for dens antikvariske betydning fremgår i øvrigt
indirekte af præsteindberetningen til Oldsags-

Fig. 63. Præsterækketavler nr. 1-2 og mindetavle(r) nr. 2 (s. 1900, 1903, 1908), ophængt hhv. i nordre korsarm og
på korets nordvæg. Ældre foto i NM. – Pastorentafeln Nr. 1-2 und Gedächtnistafel(n) Nr. 2, im nördlichen Kreuzarm an
der Nordwand des Chores angebracht.
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kommissionen fra 1811, hvor alene kirkens altertavle og dennes alabastrelieffer beskrives (jf. s.
1886).88 Nævnt 1864 på korets nordvæg. Restaureret og nymalet 1891 sammen med nr. 2.11 1969
gennemførtes en gennemgribende snedker- og
malermæssig renovering. Endvidere afdækkedes
hængestykkets oprindelige latinske indskrift, der
sekundært havde været overmalet med en dansk
tekst. Ophængt på korets nordvæg.
2) (Fig. 62), ifølge malet påskrift bekostet 1722 af
»den Hæder baarne Gud og dyd Elskende Matrone« Ide Marie Pouls Daatter (Poulsdatter) som en
fortsættelse af nr. 1, der var opsat af hendes farfar.113
Tavlen har en enkel arkitektonisk indramning
af skriftfeltet, der flankeres af slanke kannelerede, toskanske søjler og rudimentære sidevinger.
Over en profileret frise krones tavlen af en trekantgavl med løglignende kuglespir. Tilsvarende
hængekugler er placeret under postamentet,
mens den vandrette gesims er yderligere markeret med en skråtstillet tandsnitsfrise. Indskrifterne er anført i gullig fraktur og skriveskrift på
sort bund, mens tavlens arkitektur er stafferet i
hvidt med detaljer i blåt og rødt. Præstelisten,
som indledes med giverens ægtemand, er anført
i tre spalter og ført frem til nutiden. To ordsprog
med fremhævelse af mindets velsignelse frem for
rigdom for den retfærdige og for bæreren af et
godt navn (Ordsp. 10,7 og 22,1) smykker kronog postamentfrisen.
Tavlen, der 1864 var ophængt på østvæggen af
nordre korsarm (jf. fig. 63),11 er siden placeret ved
korets sydvæg, hvilende på to træklodser. Farverne retoucheredes 1926; atter istandsat 1980.
Løse tavler. 1) (Fig. 64), 1913. Olie på lærred,
48,5 ×35 cm, viser et ovalt brystbillede af den
tornekronede Kristus, gengivet som Smertensmanden, udført i følge sort antikvapåskrift på
bagsiden af den lokalfødte kunstner Kristine Friis
(1867-1960) som en kopi af Guido Renis maleri
i Gemäldegalerie i Dresden (inv.nr. 323).114
Maleriet er domineret af brunlige og grålige
toner, idet Kristusfigurens lyse karnation og rødlige dragt danner kontraster hertil; indsat i et
højrektangulært felt, indrammet af en bronzeret bladværksdekoreret hulkehlsramme i nybarok.
Ophængt på østvæggen af nordre korsarm.

1903

Fig. 64. Kristus, vist som Smertensmand. Kopi, udført 1913 af Kristine Friis efter Guido Renis original i Gemäldegalerie, Dresden (s. 1903). Foto Arnold
Mikkelsen 2011. – Christus als Schmerzensmann. Kopie,
angefertigt 1913 von Kristine Friis nach dem Original von
Guido Reni in der Gemäldegalerie, Dresden.

2) Moses med Lovens Tavler, udført 2009 af
Poul Ebbe Nielsen (jf. også lyssøjlen i Hogager,
s. 1932). Relief af bronze med mørk patinering
af detaljer, 49,5×24 cm. Moses er vist i profil i
brystbillede med nedslagne øjne, idet han modtager lovtavlerne, her dog vist som en enkelt tavle,
som han fatter om med begge hænder.
Krucifiks (jf. fig. 60), 1962, skænket af fabrikant
J. Møller Kristiansen, Borbjerg Holmgård. En
udskåret Kristusfigur, 109 cm høj og vist som Skt.
Hjælper, er iklædt en fodlang kjortel med bånd
om midjen og nøgne fødder. Figuren hænger
med næsten strakte arme på et glat kors, 193 cm
højt, med skriftbånd, hvorpå »INRI« med versaler, fæstnet øverst på den lodrette korsstamme.
Figuren, der er uden staffering, er udført af en
billedskærer fra Oberammergau i Sydtyskland.
Ophængt på skibets nordvæg.
†Løse tavler mv. En †‘paneltavle’ ved alteret blev
1624 malet og stafferet.6 Tavlens funktion frem-
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Fig. 65. Klokke nr. 1, 1200-tallets første halvdel (s. 1905). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Glocke Nr. 1, erste Hälfte des 13. Jahrhunderts.

går ikke nærmere, men det kan ikke udelukkes,
at udgiftsposten refererer til arbejde ved alterbordsforsiden (s.d.), medmindre der hentydes til
den tavle, der 1628 repareredes og limedes med
hornlim, efter at den var faldet ned.6

1682 omtaltes ‘den sorte figur bag alteret’,
hvortil indkøbtes sværte og hornlim.6 Figurens
art, muligvis en middelalderlig skulptur fra en †altertavle, fremgår dog ikke nærmere.
†Hatteknager. Anskaffet 1864.11
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Lysekroner (jf. fig. 60), 1913. Fire ensartede lysekroner med 2×8 s-svungne arme samt tilsvarende prydarme og glat hængekugle er skænket
af Thomas Bøgild som angivet med fordybet
skriveskrift herpå. 1924 omdannet til elektricitet.
1926 blev den øverste krone flyttet fra pladsen
over døbefonten til nordre korsarm. Anbefalet
restaureret og lakeret 1972 i henhold til tilbud fra
kobbersmed Holger Hofstätter fra Aalborg.11
†Lysekroner. Som vist på ældre fotografier fandtes før 1913 i skibet mindst to lysekroner, hver
med otte arme.
Et †ildkar af kobber er omtalt 1654.6
†Ligbårer. Nævnt 1654. En ny båre anskaffedes
1682.6
†Ligklæder. Et klæde af sort stof blev 1682
skænket af salig »Monsuor« (Monsieur, dvs. Hr.)
Vandborg (vel Peder Lauritsen Vandborg, sognepræst i Vejrum), som erstatning for et ældre, der
solgtes for 10 sk.6
Klokker. 1) (Fig. 65), 1200-tallets første halvdel,115 72,3 cm i tværmål. Den skriftløse klokke
har to spinkle profillister ved mundingen og runde hanke, hvoraf kun tre af de oprindeligt seks er
bevaret. Ophængt i slyngebom.
Kirkeregnskaberne omtaler 1593-94 hhv. den
‘store’ og den‘ lille klokke’; heraf blev den førstnævnte, antagelig den bevarede, indbundet, dvs.
repareret sidstnævnte år.6 Klokkeværket, dvs. klokkestolen, istandsattes 1607. 1617 genophejstes
klokken, vel efter en reparation. 1646 repareredes
klokkestolen på ny sammen med tårnets træværk.
1654 omtales en stor klokke. 1662 blev klokken
nedtaget og forsynet med en ny aksel samt med
nyt beslag af stål.6 1766 omtalt som en ‘fuldkommen og god klokke’.97 1792 frarådede man dog at
ringe med klokken, da ophænget i tårnets nordside var slidt, og der var fare for klokkens nedstyrtning.46 1802 foresloges den omstøbt.48 Klokken anbefaledes atter omstøbt 1914 og 1924-25.11
Klokkeophænget blev istandsat 1990 sammen
med nr. 2.
2) (Fig. 66), 1946, betegnet »Fredsklokken« og
i følge indskrift i reliefversaler på halsen støbt af
»Sognefolk i Borbjerg (…) til Minde om at Gud
den 5. Maj friede Danmark af Fjendens Vold«.
Klokken, der er 110 cm i tværmål, støbtes af Jysk

1905

Fig. 66. Klokke nr. 2 (»Fredsklokken«), 1946 (s. 1905).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Glocke Nr. 2 (”Friedensglocke”), 1946.

Jernstøberi og Maskinfabrik i Brønderslev, hvilket ligeledes er angivet øverst på halsen. Under
giverskriften er anført: »Maatte min Røst altid
minde om den sande Frihed og lyde Gud til Ære
og Pris«; endvidere fem strofer fra andet vers af N.
F. S. Grundtvigs salme, »Kirken den er et gammelt
hus« (nr. 323, »Taarne fuldmange sank i Grus…«).
I slyngebom.
Klokkespil, 1961,116 med 10 klokker, skænket af
Mads Bjerregård Sørensen og leveret af firmaet
Thubalka, Vejle. 1963 udvidet med et elektrisk
klaviatur;100 oprindelig i tårnets mellemstokværk,
jf. s. 1849, nu i tårnrummet.Toneomfang: g2, a2, h2,
c3, d3, e3, f3, fis3, g3, a3. Klokkerne, der er støbt hos
John Taylor & Co., England, spilledes oprindelig
automatisk via et båndspilleværk, fremstillet af
Koninklijke Eijsbouts i Holland; 2010 erstattet af
computerstyring. Ophængt i glamhullerne mod
vest og syd.
†Klokke. En lille klokke er anført 1593-94.6
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Fig. 67. Epitafium nr. 1, for Anders Knudsen Borbjerg, udført af Christen Jacobsen i Romlund og
Christen Maler, formentlig Christen Pedersen Lyngbye (s. 1907). Foto Arnold Mikkelsen 2011.
– Epitaph Nr. 1, für Anders Knudsen Borbjerg, von Christen Jacobsen in Romlund und Christen Maler,
vermutlich Christen Pedersen Lyngbye.

borbjerg kirke

gravminder
Epitafier og mindetavler. 1) (Fig. 67-68, 80), o. 1683,
over Anders Cnudsøn Borberg (Knudsen Borbjerg), »SS(anctissimæ):Theol: studios. Philos. Bac
caleureus/ ministerij sacri Candidat« (studerende
inden for den højhellige teologi, filosofisk baccalaureus, kandidat til det hellige embede). *1657 i
Borberg Holmgaard Præstegaard som søn af Cnud
Povelsøn (Knud Poulsen Kolding, †1680), kirkens
daværende sognepræst og Maren Anders Dater
(Andersdatter). Efter overstået skolegang og studier ved Københavns Universitet »samst lyckelig
fuldendt udla(n)ds Reise i tydskland oc frankerige
(…) formedelst tidernis farlige oc besuerlige tilstand effter sin Hiemkomst, ved svaghed oc den
timelige død bort kalded Ao 1683« i sit 26. år. Som
anført blev afdøde begravet under alteret, dvs. i
korets præstebegravelse (jf. s. 1911).
Det udskårne epitafium i sen bruskbarok er et
arkivalsk sikret værk af billedskæreren Christen
Jacobsen fra Romlund ved Viborg og Viborgmaleren Christen Maler, sidstnævnte formentlig identisk med Christen Pedersen Lyngbye.117
Storstykket udgøres af en højoval laurbærkrans
indrammet skrifttavle, der støttes af engle i

1907

folderige gevandter, henholdsvis med en gren
(knogle?) og en palmekvist i hånden. Under det
profilerede fodstykke er hængestykke med to
tværovale billedfelter, indrammet af bølgelister.
En tulipanlignende blomst mellem forkrænkelighedssymbolerne timeglas og dødningehoved
midtdeler hængestykket og indrammes af fligede blade, frugtbundter og bruskværklignende
knudebånd; nederst mellem volutornamenter
er et granatæble. Topstykket udgøres af en kraftig konsol, hvortil fliget bladværk er fæstnet,
og krones af Den opstandne Kristus, dog uden
korsfanen, som han formentlig har holdt i venstre hånd.
De udskårne figurer, rammeværket og de øvrige arkitektoniske detaljer står i brogede, dog
delvis afskallede farver, med rødt, grønt, brunt og
hvidligt, samt sort og spredt forgyldning.
Stor- og topstykket har indskrifter i gylden
fraktur på sort grund, førstnævnte med personalia, mens et skriftsted (Job 19,25) ses foroven.
Hængestykkets to fremstillinger viser byprospekter med spirkronede bygninger og skibe, vel som
en generel hentydning til afdødes forskellige rejser og ikke nødvendigvis realistiske prospekter af
konkrete byer (fig. 68, 80).

Fig. 68. Byprospekt. Detalje af epitafium nr. 1 (s. 1907). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Stadtprospekt, Detail von
Epitaph Nr. 1.
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Fig. 69. Mindetavle nr. 2 med gravplader, o. 1829 for
Dorthe Marie Malling og Peder Schourup (s. 1908).
Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gedächtnistafel Nr. 2
mit Grabplatten, um 1829 für Dorthe Marie Malling und
Peder Schourup.

Epitafiet blev som nævnt udført af billedskæreren Christen Jacobsen fra Romlund (Nørlyng
Hrd., Viborg Amt), der leverede værket »paa
hans egen kost og konst af hans eget træ efter accord« for 16 slettedaler. Hertil kom ekstraudgifter til selve opsætningen. Stafferingen udførtes af
Christen Maler (Christen Pedersen Lyngbye) fra
Viborg. Endvidere afregnedes for diverse mindre udgifter, bl.a. til transport af håndværkerne
og af tavlen samt til afdødes ligkiste.118 Epitafiets
dekorative elementer (frugtbundter, tulipanen,
kartoucher og bølgelister) finder ligesom den
særprægede figurstil flere lighedspunkter med
andre af mesterens værker (jf. bl.a. præsteepitafiet, før 1695, over Jens Mortensen, Møborg (s.
977)).119 Christen Pedersen Lyngbye, hvis værker kendes fra tidsrummet o. 1680-1715, udførte
talrige kirkelige stafferingsopgaver, fortrinsvis i
Thy og på Mors (jf. DK Tisted Amt 1108).120
Landskabsprospekterne står dog isoleret i hans
værk. Epitafiet er senest restaureret 1984, men
fremtræder farvemæssigt endnu med den oprindelige staffering. Ophængt på sydvæggen af
søndre korsarm.
2) (Fig. 69). Mindetavle, hvorpå sekundært er
monteret to ensdannede plader, o. 1829, over et
ægtepar, henholdsvis provstinde Dorthe Marie
Schourup, f. Malling, *1753 på Astrup, 1o 1772
g.m. rektor Jens Hjersing i Viborg og i dette ægteskab mor til fire børn, hvoraf en søn og to døtre
endnu levede ved pladens opsætning; 2o 1787 g.m.
provst (Peder) Schourup og moder til en datter;
†31. jan. 1820 i Borbjerg Holmgaard. Endvidere
over ægtemanden, Peder Schourup, provst over
Hierm Herred og sognepræst for Borbjerg og
Ryde menigheder i 29 år; * i Hjarup Degnebolig
1752, 1787 g.m. »Enke Madame« Dorthe Maria
Hjersing, med hvem han levede i 32 år; †29. jan.
1829 i Borbjerg Holmgaard.
De to ovale tavler, 35,5×22,5 cm, er af jernblik
og har karakterer af kisteplader med indskrift i
fordybet skriveskrift.Tavlerne er i nyere tid monteret på en trætavle, opsat på korets nordvæg (fig.
63), idet en †krans (af metal?) tidligere indrammede begge plader.121 Midlertidig nedtaget og
opbevaret på kirkens loft, men 2008 genophængt,
nu på søndre korsarms sydvæg.
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Fig. 70. Mindetavle nr. 3, o. 1864, for Peder Christian Christensen (s. 1909). Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Gedächtnistafel Nr. 3, um 1864, für Peder Christian Christensen.

3) (Fig. 70), o. 1864, over ungkarl og gårdejer
Peder Christian Christensen, *24. marts 1832 i
Nørre-Gjettrup i Thy, boede i Bogdahl (Bukdal)
i Borberg, indkaldt til arméen 18. jan. 1864 og
†17 april s.å. efter at være faldet ved Dybbøl. Opsat af hans forældre.
Mindetavle af fyrretræ, 49×67 cm, indsat i en
karnisprofileret ramme. Indskrift i hvid skriveskrift på sort bund, i hjørnerne smykket med
spinkle palmetter; rammen er sortstafferet. Efter
personalia følger seks rimede vers, hver på fire

strofer, der udtrykker forældrenes sorg og håbet
om gensynet i det hinsides med den elskede søn,
bror og ven:
»Med Weemodsfulde sorgbeklemte Hjerte
Det tunge Sørgebudskab vi modtog
At du var død O frygtelige Smerte
Skjøndt du blev kaldt af gamle Dannebrog (…)
Og nu Farvel, Du Ædle Dyrebare
Farvel for sidste Gang vi siger Dig
I Livet Her Du altid kær os var
Gud give Hist vi maae gjenfinde Dig.«

1910

hjerm herred

Tavlen, der oprindelig var ophængt på kirkens
nordside,11 hænger på sydvæggen af søndre kors
arm.
†Epitafier. 1) O. 1647, over Mogens Sørensen
Buch (1601-47), daværende sognepræst i kirken, og hans hustru, Maren Andersdatter. 1766
var dog både bogstaver og årstal næsten væk af
ælde.97 2) Før 1681, for Knud Poulsen Kolding,
sognepræst i kirken (1647-81). Epitafiet, der var
opsat af denne til minde om ham selv og hans
familie (jf. også s. 1840, 1888, 1899, 1911), havde
kostet over 500 rdl. Det omtaltes i præsteindberetningen 1766 som både stort og smukt samt til
dels ægte forgyldt.Tavlen var ophængt på kirkens
nordside, men faldt som anført i beretningen ned
‘for nogle år siden’, netop efter at menigheden
en søndag havde forladt kirken.97 Ved faldet knustes både tavlen og fire kvindestole. I lyset heraf
beordredes kirkens to andre epitafier (her måske
en hentydning til de to præstetavler, jf. s. 1899 ff.)
ligeledes nedtaget 1765.37
†Gravkapel. Som anført i Synsprotokollen 1864
var tårnrummets nedre stokværk delt i to rum
ved en langsgående mur; i det søndre rum, der var
lukket med et jerngitter, fandtes sarkofagen over
Gert Diderik von Levetzow til Kjærholm. Det
nordre, der formentlig oprindelig var beregnet til
gravminderne for hustruen, Elisabeth Nicoline
Sehested og parrets tre børn, var dog tomt.122 Den
Levetzauske begravelse, der allerede 1807 omtaltes som værende i overmåde slet tilstand, 112 blev
foreslået istandsat, bl.a. 1904,11 men tværmur og
gitter fjernedes få år senere, 1912, i forbindelse
med opsætningen af orgelpulpituret (jf. s. 1899).
Sarkofag (fig. 71), o. 1791, over kammerjunker
Gært Diderich Levetzau (Gert Diderik von Levetzow til Kjærholm), *16. dec. 1754, †20. febr.
1791, efterladende sig hustruen, Elisabeth Nicoline Sehestedt (Sehested) og tre umyndige børn,
»som med hvem der Kiender Manden Sörge over
hans tiilige Bortgang fra dem/ thi hans Wandel
var som hans Hierte afsondret fra Enhver last og
et Mönster/ paa en hver Dyd blant hvilke Redelighed mod alle/ og Gavmildhed mod Trængende især udmærkede ham …«. Gravskriften er
signeret af afdødes svoger, Niels Sehested, stiftamtmand i Viborg og ejer af Rydhave.

Fig. 71. Sarkofag, o. 1791, for Gert Diderik von Levetzow til Kjærholm (s. 1910). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Sarkophag, um 1791, für Gert Diderik von Levetzow zu Kjærholm.

Den enkle, nyklassicistisk prægede sarkofag
er af sandsten og hvidligt marmor; den måler
95 cm i højden, 242 cm i længden og 130,5 i
bredden; 98 cm høj. De lodrette sider skråner let,
mens langsidens midtfag er skudt frem som en
art risalit. Profileret sokkel med riffelhugning af
det nederste led; tilsvarende riffelhugning pryder
indramningen af kortsidens og langsidens glatte
midtfelter. Et tomt cirkelfelt, formentlig oprindelig beregnet til indskrifter eller våbenskjolde,
smykker langsidens fremspring og krones af en
bølgefrise i et forsænket felt. Det flade låg, der
indrammes af en karnisprofil, har i midtfeltet indfældet en skriftplade af marmor med gravskrift i
fordybet kursiv. At dømme efter denne har sarkofagen været orienteret mod øst-vest, således at
teksten har kunnet læses af en beskuer, placeret
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ved fodenden (nu vendt mod nord). I forbindelse
med gravkapellets afmontering 1912 er sarkofagen antagelig blevet tværvendt mod nord-syd,
svarende til den nuværende placering, sekundært
opsat i rummets sydvesthjørne på en sokkel af
gule mursten.
Monumentet er nært beslægtet med sarkofagerne for Niels og Elisabeth Sehesteds forældre,
Edel Margrethe Gersdorff (†1778) og Holger
Sehested (†1811) i Åle Kirke (Vrads Hrd., Skanderborg Amt, jf. DK Århus 4378). Den ældste af
parrets sarkofager, udført o. 1778 for Edel Margrete Gersdorff, har ligeledes gravskrift, signeret
af Niels Sehested; teksten var oprindelig nedfældet på en siden forsvundet kisteplade, men blev o.
1800 overført til en mindetavle af sort marmor.
(†)Gravkrypt (fig. 72). Som nævnt s. 1855 blev
2005 undersøgt en muret begravelse under korets østende, sandsynligvis identisk med præsternes åbne begravelse under altergulvet, omtalt 1766;
heri fandtes ‘en stor hob gamle egekister’, bl.a.
for sognepræsten Poul Knudsen (†1697) og hans
familie.97 1809 påtaltes den skadelige tilstand af
den fyldte begravelse i altergulvet (vel denne),
hvis ventilationsluger på daværende tidspunkt var
tilstoppede, og den foresloges derfor istandsat eller opfyldt med jord.112 1926-27 iagttoges i præsternes begravelse en del sammenfaldne kister,
bl.a. for Anders Knudsen Borbjerg (jf. s. 1907),
talrige bærehåndtag og ca. 10 kranier. Endvidere
påvistes halvdelen af en †kisteplade, vistnok over
Knud Poulsen Kolding (†1681, jf. ovf.).123 †Murede begravelser. 1611 er omtalt udførelsen af en grav
i kirken. 1636 repareredes en nedsunken grav i
altergulvet (ovennævnte?), mens en begravelse
med uvis placering opfyldtes 1642.6
Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors, begge på
kirkegårdens sydlige del. 1) O. 1863, for Margrete Katrine Damgaard, født Lundsgaard, *27.
april 1810 på Leergrav, †3. juni 1863 i Borbjerg.
Rundbuet kløverbladskors, 102,5 cm højt, med
indskrift i reliefantikva. Under personalia er et bladornament, mens bagsiden viser et mindevers.124
2) O. 1867, for Klemmen Andersen, *3. dec. 1820
i Resen, †4. nov. 1867 i Trabjerg. Rundbuet kløverbladskors af samme type som ovennævnte, 95
cm højt, med indskrift i reliefantikva.124

1911

Sydvest for kirken er endvidere et familiegravsted for familien Toft. Heri står en stele, o. 1908,
over Johannes Toft, *28. april 1878, †14. marts
1908 »under sin Gjerning som Kirkeværge«.
Monumentet over kirkeværgen, der omkom ved
en eksplosion af kirkens varmeværk, er af slebet
granit og med halvrund overkant, 147× 45 cm.
Indskrift i fordybet antikva med navn i versaler.
Et tilsvarende monument, 160×55 cm, er o. 1912
opsat for hustruen, Ane Margrethe Toft, f. Jensen, *6. jan. 1877 i Borbjerggaard, †4. juni 1912
i Naltoft. Jf. også syvstage (s. 1890). Monumentet
har på forsiden dekoration af et kors med ophængt oval, laurbæromkranset skrifttavle. Forneden korslagte palmegrene. Indskrift i fordybet
antikva.

Fig. 72. Nedgang til gravkrypten under koret set fra
øst (s. 1855, 1911). Foto Birgit Als Hansen 2005. – Abgang zum (†)gemauerten Begräbnis unter dem Chor, von
Ost gesehen.
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Fig. 73.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 74. Prospekt fra nordøst. Tegning af Heinrich Hansen 1855. – Prospekt aus Nordosten.
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Oldemoder 112.
HofmFund IV, 624. Oluf Nielsen var også lensmand
på Bøvling Slot. Om præsteembedets besiddelse af
Holmgård allerede før 1500, jf. Nielsen 1895 180 f. og
J. Aldal, Holstebros Historie gennem Tiderne, Holstebro
1939, 70 f.; se i øvrigt Møller 1928 45-52. En gård, som
kirkens sognepræst, Christiern Lauridsen havde ladet
opføre på ‘kirkens rette jord’ øst for kirken, er omtalt i
tidsrummet 1464-83 i forbindelse med forskellige retssager. Gården var 1482 beboet af Iver Jepsen, der muligvis var sognepræstens kapellan og i øvrigt handlede
på hans vegne. Om ejendommen, jf. Repert II, nr. 1747
(19. maj 1464); 5055 (4. juli 1482); 5337 (u.d. 1483);
Nielsen 1895 181-88; Aldal (jf. ovf.) 68.
3
Nielsen 1895 184. Bestemmelsen blev endnu håndhævet i 1690. Omdannelsen af sjælemesser, der økonomisk i den katolske tid havde udgjort et vigtigt bidrag til sognepræstens aflønning, til ekstra ugentlige
gudstjenester i efterreformatorisk tid, fandt bl.a. sted i
Skamby (Skam Hrd., Odense Amt) som fastslået 1586,
jf. Martin Wangsgaard Jürgensen, Changing Interiors.
Danish Village Churches c. 1450 to 1600, Kbh. 2011,
501.
4
Repert II, nr. 12009 (u.d. 1511). Bebyggelsen Hvam
er allerede nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog,
jf. Svend Aakjær (udg.), Kong Valdemars Jordebog, Kbh.
1943. 1259 skænkede Erik Klipping til sjælebod for
sin afdøde far, Christoffer I, ejendomme i Hvam mv. til
2
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bygningsfondet for Vor Frue Kirke i Ribe, jf. DiplDan
2,I, nr. 301 (29. dec. 1259).
5
KancBrevb (6. dec. 1630); rettigheden skulle overdrages til datteren, Ingeborg Parsberg, enke efter Iver Juul
til Villestrup, når moderen var død, jf. KancBrevb (6. jan.
1631).
6
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1590-1682 (CKRB-37-39).
7
RA. DaKanc. C 15. Koncepter og indlæg til jyske
registre 1660-63, nr. 5.
8
Kronens Skøder III, 18.
9
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1687-89,
lyst 25. marts 1689 (B24-652).
10
RA. DaKanc. G 119. Originale skøder til kongen på
jus vocandi til kirker samt på birkeret mv. 1799-1828.
Allerede 1794 er dog ved Viborg Landsting tinglyst
en overdragelse til Kronen fra Niels Bygum Krarup,
jf. LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1793-99,
lyst 5. nov. 1794 (B24-712); Hjerm-Ginding herreders
skøde- og panteprot. 1804-08, lyst 14. sept. 1804 (B78aSP 12).
11
Synsprot.
12
Jf. Nielsen 1895 197.
13
Jf. Aldal 1939 (note 2), 67 f.
14
PræsteindbWorm I, 93-95. Jf. også KancBrevb (2. aug.
1630).
15
DaKirkelove II, 417 f., 447-49. Jf. også KancBrevb (28.
juli 1587, 23. aug. 1588).
16
Den Kongelige Mønt- og Medaillesamling. Fundprot. Nr. 7416. Jf. i øvrigt NM, j.nr. 586/05, fund
D539-545/2005.
17
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-775); E.Tang Kristensen, Jyske Folkeminder, III, Kbh. 1876, nr. 131; Tang Kristensen, Danske
Sagn I, nr. 863-67.
18
Bekymringen for bjergmanden, der if. overleverin-

Fig. 75. Skråkantsoklen på skibets nordside (s. 1845).
Foto Anders C. Christensen 2013. – Der Schrägkantensockel an der Nordseite des Schiffes.

gen en enkelt gang havde held med sit forehavende, da
han bortførte en, i bogstaveligste forstand, ‘bjergtagen’
brud, fik endnu i 1800-tallet brudefolk og også ligtog
til at nærme sig kirken vestfra, jf. Møller 1928 28-33.
Om sagnet, se også Horace Marryat, »Rejse i Vestjylland 1859«, HaÅrb 1984, 11.
19
Tang Kristensen, Jyske Folkeminder (note 17), nr. 77,
134; Tang Kristensen, Danske Sagn III, nr. 110.
20
Resen 144.
21
Præsteindb 1807 94. Byen blev dog først grundlagt
1703. Om ‘strandede’ altertavler, jf. også Holstebroaltertavlen (s. 164), der dog efter traditionen var hidført
fra England.
22
PræsteindbWorm I, 94.
23
Møller 1928 26-28; Svane, Helligkilder 254 (nr. 2453).
24
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1811-15 (C 4-709).
25
Dette især på nordportalen, hvor der i overkanten
ses tydelige kløvehuller, mens formen på sydportalen
er halvcirkulær.
26
Jf. M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948,
136 f., 337-40. Her er dog kun registreret sydportalens korsmotiv, idet nordportalens motiv på daværende
tidspunkt var skjult af våbenhusets senere hævede, sydlige bindbjælke, jf. 338. I kirkens synsprotokol er allerede 1876 udtrykt ønske om at synliggøre hele portalen. Synsprot.
27
Syd for sålbænkstenen på søndre korsarms østmur
sidder en genanvendt kværnsten.
28
Der findes ingen efterretninger om ødekirker i
Hjerm Herred. Også i Trans Kirke er til tårnbyggeriet
tilført kvadre udefra (s. 1688).
29
Nichen er indtegnet på Kristian Jensens plan fra
1940.
30
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
31
Døre af tilsvarende typer ses i Lomborg (s. 731) og
Ramme (s. 1595).
32
I øvrigt på samme tid, som dele af tømmeret til tagværkerne over skibet i nabokirken i Mejrup er fældet. Thomas Bartholin, Mejrup Kirke, Ringkøbing Amt,
NNU rapport 28, 1997. Jf. Vandborg Kirke (s. 1458).
33
I Vridsted er nordre korsarm nu forsvundet, men
påvist arkæologisk, jf. rapport i NM ved Hans Mikkelsen, j.nr. 752/2011.
34
For kirkerne i Rødding Hrd. og Salling Nørre Hrd.
se J. F. C .Uldall og Jacob Helms, Sallinglands Kirker.
Første Afdeling, Rødding Herreds Kirker, Kbh. 1884, pl. 1,
24, 27 samt H. Storck og V. Koch, Sallinglands Kirker.
Anden Afdeling, Salling Nørre Herreds Kirker, Kbh. 1893,
pl. 10.
35
NM j.nr. 596/05.
36
Synsforretning 1665(?) i RA. DaKanc. C 15. Koncepter og indlæg til jyske registre 1660-63, nr. 5.
37
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
38
LAVib. Pastoratsark. Liber Daticus; Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1798-1802 (C4-705).
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Fig. 76. Detalje af skibets norddør (s. 1845). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Detail von der Nordtür des Schiffes.
39

NM.
Gulvet er bevaret under det nuværende gulv.
41
NM j.nr. 596/05. Også dette gulv er bevaret under
den nuværende teglstensbelægning.
42
Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har bevaret splintved, eller som baseret på iagttagelser under
prøveudtagningen kun mangler splintved. Dateringen
af korets tagværk bygger på ni prøver, alle dateret.Yngste årring er dannet 1480 (prøvenr. 70961019) med 13
splintår. Dateringen af de to faser af skibets tagværk er
baseret på 16 prøver, alle dateret. I den østlige del er
yngste årring dannet 1468 (prøvenr. 70964039) med
bark, vinterfældning. I den vestlige del er yngste årring dannet 1512 (prøvenr. 70960039) med fuld splint,
vinterfældning. Dateringen af søndre korsarm er baseret på fire prøver, alle dateret. Yngste årring er her
dannet 1489 (prøvenr. 70962039), kerne/splintgrænse.
Dateringen af nordre korsarm er baseret på fem prøver, alle dateret.Yngste årring er dannet 1511 (prøvenr.
70963049) med seks splintår. Fra tårnet er én prøve
udtaget og dateret vha. norsk materiale. Yngste bevarede årring er dannet 1805, ingen splint. I rapporten
kan tagværket over korsskæringen opfattes som værende konstruktivt adskilt fra skibets, hvilket dog ikke
er tilfældet. Hylleberg Eriksen 2012.
43
Hylleberg Eriksen 2012.
44
NM j.nr. 855/95, 1458/96.
40

45

Indb. ved Niels J. Termansen.
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
47
LAVib. Pastoratsark. Liber Daticus 1765-98.
48
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn
1798-1802 (C 4-705).
49
Fragmenter af alterbordspladen skulle if. traditionen
være genanvendt som trappesten ved præstegården, nuværende Borbjerg Holmgård, jf. Hansen 1946 37. Det
eksisterende øvre trin her er dog sammensat af to mindre kalkstensfliser, der næppe har haft denne funktion.
50
På de hen over plankesammenføjninger skårne medaljoner er indfatningerne dog rykket ind på midtplankens glatte rosetdel. Denne forskydning, der vel
næppe er helt oprindelig, må skyldes problemer med
at fæstne indfatningerne hen over plankernessammenføjninger.
51
Vurderingen af stafferingerne skyldes Verner Thomsen (1992) og Kaja Kollandsrud, Oslo.
52
Kaja Kollandsrud har fremhævet brugen af dette
imitationsguld som typisk for 1200-tallet, ligeledes
den tendens til konturering, der åbenbart har gjort sig
gældende (jf. ndf).
53
Rødt fandtes i de otte yderfelter, nr. 1, 4, 10, 15, 18,
21 og 24, blåt i nr. 5, 9, 11, 14, 16, 20 og 22, grønt i de
otte øvrige felter.
54
Bonde 1991. Jf. Arkæologiske udgravninger i Danmark,
Kbh. 1991, 263.
46
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55
Kaja Kollandsrud og Nadine Huth, »Beyond the
precious: Thirteenth century painterly effects in the
sculpted frontal from Komnes, Buskerud in Norway«,
i publikationen fra konferencen »Art and Image 8001300« ved Københavns Universitet og Nationalmuseet
24.-27. okt. 2007 (under udgivelse); Medieval Wooden
Sculpture in Sweden IV, Stockholm 1975, 12; Miquel S.
Gros i Pujul, Museu Episcopal de Vic, Barcelona u.å., 3639.
56
Om mønjegrundering i middelalderen senest Kaja
Kollandsrud, »Krucifikset fra Haug Kirke, Buskerud.
Undersøkelser og behandling«, Varia 27, 1994, 137-39.
57
Hansen 1946 42 antog, uvist dog på hvilket grundlag, at frontalet tidligere var placeret som alterbordsplade, dog med reliefsiden vendt nedad.
58
Jf. brev af 25. sept. 1880 i KorrArk. fra Uldall til NM;
Løffler 1880; Holstebro Avis 26. nov. 1881. Endvidere
brevveksling i KorrArk. mellem kirkens sognepræst og
Nationalmuseets direktør, W. Mollerup.
59
Dette kunne til dels skyldes dens frygtelig overmalede tilstand.
60
Poul Nørlund, Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden, Kbh. 1926 (2. udgave, Højbjerg 1968), 8, 20
ff., 45 ff. Teksten var antagelig afsluttet før 1926.
61
Tage E. Christiansen, »Fyrretyve Aar«, i Nørlund

Fig. 77. Koret set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Der Chor aus Südosten.

Fig. 78. Korets trekantgavl set nedefra (s. 1845). Foto
Anders C. Christensen 2013. – Der Dreiecksgiebel des
Chores von unten.

1968 (note 60), 11*-12*. Om frontalet, se i øvrigt Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige
Altertavler – og anden billedbærende kirkeudsmykning af
betydning for liturgien og den private andagt, 1, Odense
2010, 131-32.
62
Nørlund 1926 (note 60) 177 ff. Der er også klare
fællestræk med det gyldne alter i Stadil Kirke fra o.
1235 (Hind Hrd.). Her er midtfeltets komplekse form
således et muligt forbillede for ottepasformen i Borbjerg.
63
Se senest artikler i Jilleen Nadolny et al. (udg.), Medieval Painting in Northern Europe: Techniques Analysis, Art
History. Studies in commemoration of the 70th birthday of
Unn Plather, London 2006. Her Ebbe Nyborg, »Danish Panel Painting until c. 1300«, 248-65, dog med en
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64
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65
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1473 (»Anno 1473«), jf. Præsteindb 1807 94.
66
Jf. indb. ved Termansen 1927. Felterne har oprindelig været lavere og er blevet suppleret i højden, idet
midtfeltets to fodstykker er helt fornyede. Storfeltets
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dannet af et enkelt stykke træ, mens sidefelternes smalfelter er sammensat af tre spinklere stykker træ.
67
Generelt om Skt. Jørgen, jf. bl.a. Sigrid BraunfelsEsche, Sankt Georg. Legende,Verehrung, Symbol, München
1976; Jan Svanberg, Sankt Göran och draken, Stockholm
1993 (med gengivelse af martyrlegenden fra Legenda
aurea, 176-83); Samantha Riches, St. George: Hero, Martyr and Myth, Stroud 2000; Jonathan Good, The Cult
of Saint George in Medieval England, Woodbridge 2009.
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de kristne under kejserne Diokletian og Maxentius, jf.
Svanberg 1993 (note 67), 76, 178 f.
69
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Ein Beitrag zur Geschichte der künstlerischen Motive, Helsingfors 1912.
70
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Bruun 2010 (note 61), 1, 132 f.
71
Jf. Riches 2000 (note 67), 72-88; Good 2009 (note
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80-81.
72
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die kirche von borbjerg
Die Kirche liegt auf dem 1920 unter Naturschutz
gestellten Borbjerg Kirchenhügel, der erst im 20.
Jahrhundert bebaut wurde. In älterer Zeit lag das
Dorf am Ostufer des Mühlensees.
Die ursprüngliche Ausdehnung des Friedhofes, die gegen Süden, Osten und Westen erhalten
ist, wird von neueren Mauern von gespaltenen
Feldsteinen umgrenzt. Diese ersetzen die vermutlich ursprünglichen Steindeiche. Der 1940
nach Norden erweiterte Abschnitt wird durch
eine Buchenhecke begrenzt. Gegen Osten (Fußgängerpforte) und Westen (Fahrzeug- und Fußgängerpforte) sind die spätmittelalterlichen Ziegelsteineingänge noch bewahrt, während eine
nördliche †Pforte 1605 erwähnt wird. Westlich
des Friedhofes lag 1654-1962 (†)die Schule von
Borbjerg, die jetzt auf die andere Straßenseite
versetzt wurde.
Die ansehnliche Kirche besteht aus romanischem Chor und Schiff, wozu im Spätmittelalter
Turm, Kreuzarme und Vorhalle kamen, während
eine jetzt verschwundene †Kapelle möglicherweise nachmittelalterlich war. Die ursprüngliche
Anlage wurde aus Granitquadern auf Schrägkantensockeln erbaut, von denen wegen Terrainhebungen nur Teile von Chor und Nordseite des
Schiffes sichtbar sind. Die ursprünglichen Türen
im Westende des Schiffes sind bewahrt, die nördliche Tür ist verblendet und die südliche noch
in Gebrauch. Die Türstürze sind mit halbrunden,
profilierten Tympanonfeldern mit Kreuzreliefs
verziert, einem Motiv, welches allein in Ringkøbing Amt in acht Kirchen zu finden ist. Von
den romanischen Fenstern ist nur das östliche des
Chores bewahrt, aber jetzt verblendet. Im Mauerwerk der Kirche wurde doch eine bedeutende
Anzahl von Türstürzen und Fensterbanksteinen
verwendet, sowie zwei diagonal gestellte Laibungssteine des Fensters, die aus dem Giebeldreieck des Chores hervorschießen.
Im Spätmittelalter wurde der Turm hinzugefügt (um 1450), das Gebäude zu einer Kreuzkir-

che umgebildet sowie die Dachwerke renoviert.
In dieser Zeit wurde auch eine Vorhalle erbaut,
während eine †Kapelle an der Nordseite vermutlich um 1550 hinzukam. Die Arbeiten lassen
sich teilweise durch dendrochronologische Untersuchungen der Dachwerke der Kirche datieren. Die Datierungen zeigen, dass der östliche
Teil des Schiffsdachwerkes um 1468/69 ausgewechselt wurde, wonach das Dachwerk des Chores um 1487 an die Reihe kam. Die Dachwerke
des südlichen Kreuzarms stammen von um 1500,
der westliche Teil des Schiffsdachwerkes von um
1512/13, während das Dachwerk des nördlichen
Kreuzarms auf um 1525 datiert ist. Die Vorhalle
wurde vermutlich kurz darauf hinzugefügt.
Der Turm am Westende des Schiffes besteht
aus Ziegelsteinen über drei Schichten versetzte
Quader, und wurde im Laufe der Zeit mehrmals
renoviert. Der Raum des Turmes öffnet sich zum
Schiff hin durch eine breite, rundbogige Arkade
mit Kämpfergesimsen in Widerlagerhöhe, und
wird von einem Kreuzgewölbe bedeckt, welches
auf Mauervorsprüngen ruht. Den Zugang zu den
oberen Stockwerken gewährt das Treppenhaus
seit 1946 von der Nordseite der Kirche, die eine
†Freitreppen auf der Nordseite des Turmes ablöste.Vom Zwischenstockwerk gibt es Zugang zur
Schiffsdecke, während eine Treppe an der Südmauer entlang Zugang zum Glockenstockwerk
gibt, welches nach allen Seiten durch schwach
spitzbogige Schalllöcher durchbrochen wird,
die nach außen und inwendig gefalzt sind. Der
Deckenraum des Turmes, der durch ein Satteldach mit Giebeln in Nord und Süd gedeckt ist,
wird nach jeder Seite durch kleine, rundbogige
Schalllöcher beleuchtet.
Der südliche, quadergesetzte Kreuzarm mit
Rückmauern aus Ziegel, dessen Südmauer über
der versetzten Schrägkante ruht, und der wie
eine Reihe andere Kirchen in der Umgebung
(z.B. Fjaltring S. 1631 und Hjerm) in der Mitte
des Übergangs zwischen Chor und Schiff ge-
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baut wurde, wurde im Inneren mit einer Reihe
Nischen in der Westwand versehen sowie einer
einzelnen Nische, möglicherweise sekundär in
der Ostwand. Der Anbau ist mit traditionellen
Sterngewölben mit halbsteinigen Ribben versehen, die in den Ecken auf gefalzten Pfeilern
ruhen.
Der nördliche, gewölbte Kreuzarm wurde um
1525 errichtet, wo auch Chor und Vierung überwölbt wurden. Auch der nördliche Kreuzarm ist
außen von Quadern verkleidet, die oben mit
Ziegeln ergänzt werden. Auch die Rückmauern
sind aus Ziegel. Das achtzackige Sternengewölbe
des Kreuzarms, welches dem der Vierung entspricht, ruht auf Vorsprüngen in den Wänden,
und wurde wie das traditionelle Sternengewölbe
des Chores, dessen Mauervorsprünge herausgehauen sind, mit viertelsteinigen Ribben errichtet.
Mit der Fertigstellung der Kreuzarme und den
dazugehörigen Details (Nischen und Gewölbe)
fügt die Anlage sich zu einer Reihe Kreuzarmkirchen in der Umgebung, die von der Holstebro †Kirche (vollendet um 1440 mit Ergänzungen von um 1470) inspiriert sind, dabei ähnelt
insbesondere die Gebäudegeschichte von Hjerm
Kirche derjenigen von Borbjerg Kirche.
Die Vorhalle der Nordseite des Schiffes wurde
überwiegend in Ziegel mit einzelnen Quadern
erbaut und steht auf einem Fundament von rohem Feldstein in bedeutender Größe; der mehrfach gefalzte Eingang ist neueren Datums.
Zwischen der Vorhalle und dem nördlichen
Kreuzarm wurde vermutlich um 1550 eine
†Kapelle (?) (Abb. 23) hinzugefügt, die bei einer Explosion in der Heizanlage der Kirche
1908 zerstört wurde, wobei der Kirchenvorsteher Johannes Toft umkam. Die ziegelgesetzte
und ziegelgedeckte Kapelle war auf dem Giebel
über der flachbogigen und gefalzten Tür mit drei
rundbogigen Verblendungen, flankiert von kleineren Zirkelblenden, darunter fünf Giebeltreppen, versehen. Unter der Kapelle war nach den
Klosterziegeln zu urteilen in der Ostmauer möglicherweise eine Krypta, die später als Heizkeller
verwendet wurde. Das Gebäude wurde als Heizraum wiedererbaut, jedoch 1946 abgerissen.
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Aufzeichnungen über die Wartung der Kirche
sind mit Lakunen seit 1590 bekannt und berichten regelmäßig von Reparationen des Mauerwerks sowie häufigen Arbeiten an den Dächern
und Dachverkleidungen; auch die Eingänge zum
Friedhof wurden oft ausgebessert. Die Eingänge
waren Ende des 18. Jahrhunderts in so schlechtem Zustand, dass die Leute sie nicht ohne
Furcht benutzten. Auch die Kirche verfiel in diesen Jahren. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts war
die Kirche doch wieder in gutem Zustand. Im
20. Jahrhundert führte man mehrere durchgreifende Arbeiten an der Kirche durch und 1980-83
erfolgte die jüngste Hauptrestaurierung.
Die Fenster der Kirche im Schiff stammen von
1905, während die Fenster von Chor und Kreuzarmen, denen des Schiffes entsprechend, von
1942 stammen. Die Deckenverzierung des Schiffes im Jugendstil von 1911 besteht aus Blumen
und Akanthus-Schlingengewächsen und wurde
von Harald Munk und Peder Søndergård nach
Vorlagen von Niels Termansen ausgeführt.
†Kalkgemälden. 1911 wurden Fragmente von
spätmittelalterlichen, ornamentalen Kalkgemälden
im Chorgewölbe, drei im Gewölbe des Schiffes
sowie auf dem Gurtbogen zwischen Dem Chorgewölbe und der Vierung nachgewiesen (Abb.
25).
Inventar. Die ältesten Inventargegenstände der
Kirche umfassen das einfache romanische Taufbecken und die unbeschriftete Glocke Nr. 1,
die vermutlich aus dem ersten Viertel des 13.
Jahrhunderts stammt (Abb. 50, 66). Ein seltenes
Kleinod ist die spätromanische Altarvorsatztafel,
oder Frontale, die dendrochronologisch auf die
Zeit nach 1250 datiert wurde, aber einer stilistischen Beurteilung zufolge vermutlich erst um
1275-1300 angefertigt wurde (Abb. 28-34). Die
Borberg Frontale repräsentiert eine Holzschnittparallele zu den goldenen Altaren und knüpft namentlich an Beispiele von Sahl und Stadil an.Von
kaum weniger Interesse sind die sieben spätmittelalterlichen Reliefs aus Alabaster, die zusammen
mit den drei holzgeschnittenen Figuren sekundär
in das Renaissancealtarbild von 1639 eingesetzt
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wurden (Abb. 35-44). Die Alabasterreliefs, die
Szenen aus der Geschichte von St. Jørgen zeigen,
stammen aus dem letzten Viertel des 15. Jahrhunderts und sind Importarbeiten aus England.
Dagegen sind die drei Heiligenfiguren aus Holz
von um 1500 vermutlich aus heimischer oder
nordjütländischer Herstellung.
Die Erneuerung der Hauptinventarstücke der
Kirche nach der Reformation wurde – abgesehen
von der Stiftung einer Taufschale 1597 (Abb. 49)
– erst im Laufe des 17. Jahrhunderts vorgenommen. 1624-25 wurde die Kanzel aus Viborg geliefert (Abb. 52-57), während das Altarbild 1639 von
Christen Snedker aus Holstebro und Jacob Maler
(vielleicht Jacob Meulengracht oder Jacob Bartholomesen aus Ribe) stammt. Die Montage von
mittelalterlichen Figuren wurde gleichzeitig vorgenommen, nur wenige Jahre nachdem ein ganz
ähnliches Altarbild in Vejrum entsprechend umgewandelt worden war. 1661 wurde der Kelch der
Kirche auf Initiative des Gemeindepfarrers Knud
Poulsen Kolding vergrößert (Abb. 45), während die
Altarleuchter in Barockform schon 1654 erwähnt
werden (Abb. 48). 1657 wurden der Beicht- und
Küsterstuhl erneuert, während der letztere später
doch bedeutend umgearbeitet wurde (Abb. 27,
58). Zwei interessante Pastorentafeln wurden jeweils 1665 und 1722 von Knud Poulsen Kolding
und von Ide Marie Poulsdatter, Enkelin des Erstgenannten, gestiftet (Abb. 61-62).
Erst vom 19. Jahrhundert an werden größere
Veränderungen im Inventar sichtbar. Um 1855
wurden die Arkadenfelder der Kanzel erneuert,
während die Tauf- und Altarkanne sowie Oblatendose um 1850, 1864 und 1873 angeschafft
wurden (vgl.Abb. 46-47, 53-56). Die Altarschranke stammt vermutlich ebenfalls von um 1864. Im

Laufe des 20. Jahrhunderts und zu Beginn 2000
kamen weitere Inventargegenstände hinzu, etliche davon als Geschenke von Gemeindemitgliedern. Zu den Erneuerungen zählen Gestühl
(1909), Siebenleuchter (1911), Kronleuchter und
das Ölgemälde der „Borbjergmalerin“ Kristine Friis’ vom Schmerzensmann (1913, Abb. 64),
Glocke Nr. 2 (1946), Glockenspiel (1961), Kruzifix (1962), Altarkanne Nr. 2 (1966), Patene Nr.
2 und Taufkanne Nr. 2 (1972), Orgel (1981),
Messgewand Nr. 5 (2002) und Relief (2009).
Grabmale. In der Kirche befinden sich drei Epitaphe oder Gedenktafeln, von denen vor allem
die älteste (Nr. 1, Abb. 67-68, 80) von Interesse
ist. Die Tafel ist Pfarrerssohn Anders Knudsen
Borbjerg gewidmet, der 1683 nach einer Studienreise nach Deutschland und Frankreich starb.
Die ovale Schrifttafel wird von zwei Engeln und
phantasievollen Ohrmuschelornamenten eingerahmt, archivalisch als Werk von Christen Jacobsen von Romland gesichert, während die Bemalung auf Christen Pedersen Lyngbye aus Viborg
zurückgeht. Dazu kommt ein vornehmer Sarkophag (Abb. 71) in neuklassizistischem Stil für
den Kammerjunker Gert Diderik von Levetzow
zu Kjærholm (†1791), der im Turmraum steht,
früher als Begräbniskapelle für den Verstorbenen
und dessen Gattin Elisabeth Nicoline Sehested
eingerichtet war.
Unter den Friedhofsmonumenten müssen zwei
gusseiserne Kreuze von um 1863 und 1867 sowie eine Familienbegräbnisstätte für die Familie
Toft genannt werden. Dabei ist z.B. das Monument für den Kirchenvorsteher Johannes Toft zu
nennen, der 1908 bei einer Explosion des Wärmewerks der Kirche umkam.
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2012. – Äußeres aus Südosten.
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Lokaliteten Hogager (»Hoghagher«), der omtales første
gang 1496,1 var indtil sidste halvdel af 1800-tallet en
beskeden bebyggelse i Borbjerg Sogn på grænsen mellem mose og hedelandskab. Med opdyrkningen af heden voksede indbyggertallet imidlertid, og ideen om
egen kirke i den sydøstlige del af det store sogn fik næring.2 Initiativtageren til byggeriet var Karl Hansen (jf.
lysekroner og mindekrans), siden 1892 lærer ved Hog
ager Skole. 1895 nedsattes et kirkeudvalg, omfattende
foruden Karl Hansen en række lokale gårdmænd. De
oprindelige byggeplaner vedrørte et beskedent kapel
til en byggesum på højst 4000 kr., men efter rådføring med Andreas Bentsen,Vallekilde, valgte man en af
ham forelagt tegning til et kapel af den dobbelte pris
8500 kr. Byggegrunden blev skænket af gårdejer Kri-

sten Vestergård sammen med et areal til kirkegård og
en holdeplads.3 Midlerne til byggeriet blev tilvejebragt
dels fra Kultusministeriet, dels via en lokal indsamling.
Hertil føjedes en større arv fra en ugift, sjællandsk gårdejer, formidlet gennem lederen af Indre Mission, Vilhelm Beck. Opførelsen af kapellet, herunder de største
inventarstykker, blev efter licitation overdraget tømrer
Martinus Jensen, Mejrup, i februar 1899. Grundstenen
blev lagt 26. april 1899, og kapellet blev indviet 15. okt.
1899 af biskop Carl Viggo Gøtzsche, Ribe.
1924 fik kapellet tilføjet et kor i øst og genindviedes
samme år, nu med status af kirke.4 Kirken har altid haft
selveje. Et anneksforhold til Borbjerg Kirke (s. 1840)
bestod frem til 2010. Dog har sognet haft selvstændigt
menighedsråd siden 1938.5
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Fig. 2a. Plan og og facader. 1:300. Målt og tegnet af Andreas Bentsen 1899. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. – Grundriss und Fassaden.

Kirken ligger omtrent midt i den langstrakte
landsby og er mod syd, vest og nord omgivet af
bebyggelsen, der 1899 blot omfattede nogle få
gårde og en mindre skole.6 Øst for kirken er frit
udsyn over Storåens opdyrkede hedeslette, der
omkring Hogager afvandes af Skave Bæk og Savstrup Å.
Kirkegården har mod nord, syd og vest bevaret grænserne fra 1899, men er 1968 udvidet
mod øst, hvor der i hjørnet mod syd er etableret
materialplads. Den oprindelige del er hegnet af
røde teglmure med falsgesims, som er dækket af
vingetegl med ensidigt fald; murene hviler på en
cementsokkel og brydes af fremspringende, sadeltagsafdækkede piller med dobbeltgesims. Den
nordre og formentlig tillige den vestre mur er
opført 1972, mens muren mod syd er fra 1996
som afløsning for en syrenhæk. Mod øst hegnes
den udvidede del af en spiræahæk.

Adgangen til kirkegården sker gennem køreporten i vest bestående af piller svarende til murens, dog højere og forsynet med pudsede kors på
ydersiden; indgangen er fornyet 1974.Yderligere
to indgange i sydmuren (en gangport i vest og en
kørelåge mod øst) er flankeret af piller svarende

Fig. 3. Plan 1:300. Målt af H. Møller Nielsen 1976,
tegnet af Merete Rude 2013. – Grundriss.
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Fig. 2b. Snit. 1:300. Målt og tegnet af Andreas Bentsen 1899. Holstebro
Lokalhistoriske Arkiv. – Schnitt.

til murenes, og alle åbninger lukkes af galvaniserede jernlåger. Hovedporten lukkedes tidligere af
en dobbelt †tremmefløj.7
1965 opførtes i kirkegårdens nordvesthjørne et
ligkapel i røde tegl med skifertag, der tillige rummer toiletfaciliteter. Bygningen afløste en †hestestald, hvori bl.a. opbevaredes brændsel til kirkens
opvarmning. Mangel på graverfaciliteter førte i
1985 til køb af naboejendommen syd for kirken,
hvor endvidere supplerende parkeringspladser anlagdes. Det bræddeklædte og tagpapafdækkede redskabshus i kirkegårdens sydøstre hjørne er opført
2002 (Søren Andersen Arkitekter, Holstebro).
Kirkegårdens beplantning bestod fra starten og
langt op i det følgende århundrede bl.a. af lyng
og senere graner (jf. fig. 4), der 1920 udskiftedes
med rønnetræer. Herefter plantedes især tuja, og
i de senere år er bevoksningen suppleret med enkelte eksotiske vækster, eksempelvis figentræ.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Bygning
Kirken opførtes 1899 efter tegning (fig. 2a-b) af
arkitekt Andreas Bentsen, Vallekilde, der 1883
også var ophavsmand til Valgmenighedskirken i
Lemvig (s. 417).8
Den oprindelige, rektangulære bygning, der
svarer til det nuværende skib, blev bygget under ledelse af tømrer Martinus Jensen, Barslund
i Mejrup og er disponeret med alteret i øst. Den
nyromanske bygning hviler på et fundament
og en sokkel af støbt beton og er opført af røde teglsten i normalformat købt i Staulund, øst
for Nedre Feldborg.9 Murenes ydre skal er sat
af håndstrøgne sten i rene løberskifter, fugerne
i en mørtel af lige dele kalk og cement. Over
soklen er de blanke facader delt af lisener, der
foroven er forbundet af rundbuefriser. Herover
en dobbelt gesims bestående af savsnitsfrise over
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Fig. 4. Kirken set fra sydvest, o. 1900. Foto i kirken. – Die Kirche aus Südwesten, um 1900.

falsgesims. Gavlene inddeltes på samme vis, blot
uden gesims og med stigende rundbuefriser langs
gavltrekanterne.
I begge langmure er tre rundbuede vinduer
med indre smig og fals i det ydre, hvor der er
sålbænke af skifer. Det vestligste fag er dekoreret på begge sider af en cirkelblænding. Centreret
i vestgavlen var over den rundbuede og falsede
indgangsdør et †dobbeltvindue, mens de flankerende fag brydes af et rundbuet vindue forneden
og et nu forsvundet, kløverbladsformet †vindue i
et rundt spejl foroven.
Over sadeltagets skiferbelægning havde den i
vestenden et firsidet †klokkespir med trekantgavle
mod alle verdenshjørner, hvorover et pyramidetag kronet af et kors. Spiret blev nedtaget 1924
(jf. ndf.).
I kirkens fladloftede indre blev overgangen til
koret markeret med et trin, mens blændingen
Fig. 5. Kirkens (†)spir fra 1924 opstillet på kirkegården (s. 1927). Foto Anders C. Christensen 2012. – Die
(†)Kirchenspitze von 1924.
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Fig. 6. Indre set mod øst, o. 1900. Foto i kirken. – Inneres gegen Osten, um 1900.

i østmuren blev opmuret med selvstændig bue.
Det vestlige fag udgjordes af et indgangsparti
flankeret af to siderum, hvorover et pulpitur, der
nås via en vinkeltrappe i sydvesthjørnet.
Ombygninger. 1924 blev koret tilbygget, udført
på samme måde som skibet, dog kun med hjørnelisener og med glat østgavl under den stigende
rundbuefrise (arkitekt Kristian Jensen, Holstebro). I det indre blev forbindelsen til koret etableret gennem en rundbuet åbning i østgavlen, hvis
vanger fik todelte kragbånd. En fyrkælder blev
anlagt under koret med nedgang ved nordsiden.
Ved samme lejlighed blev spiret udskiftet med et
ottekantet ditto, hvis zinkbelægning dog måtte
erstattes af bly allerede to år senere.5
1976-77 blev kirken udvidet med et kvadratisk
tårn ud for indgangen i vest (jf. fig. 1, arkitekt H.
Møller Nielsen, Struer). Som kirkens øvrige dele
er dette opført af røde tegl i normalformat med
hjørnelisener, der foroven er forbundet af rundbuestik, der løber om glamhullerne. Pyramidetaget
er belagt med skifer og krones af et kors. Det nedtagne (†)spir er nu opstillet på kirkegårdens østre

del (fig. 5). Skibets skifertag blev fornyet på sydsiden 1977. Kirkens bræddegulv blev udskiftet 1980.
Ved 100-års jubilæet 1999 foretoges en restaurering af bygningens indre (Kristian Kristiansen,
Arkitektfirmaet DOMO, Brande), hvorved en
vinduesmosaik indsattes i østgavlen.
Vinduerne har hvidmalede støbejernsrammer
med rudestillede sprosser, mens tårnets glamhuller dækkes af jalousier.
Opvarmning. 1994 fik kirken indlagt fjernvarme. Dens oprindelige varmekilde var en †kakkelovn,7 der 1924 erstattedes af et †luftvarmeanlæg. Dette fornyedes 1940, men afløstes 1965 af
et †oliefyr. 1986 installeredes et †elvarmeanlæg.
En †skorsten over skibet nedtoges for få år siden.
Farveholdning. Kirkens indre er siden opførelsen
hvidkalket, men blev ved istandsættelsen 1999
fornyet i lyse farver, herunder loftet i gult (bjælker) og blåt (brædder) (jf.ndf).
Et halvcirkulært glasmaleri over indgangsdøren,
i blå, grønne, gule og orange farver, er udført
1999 af Helle Scharling, Californien (jf. alterprydelse).
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Fig. 7. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres gegen Osten.

inventar
Oversigt. Den nuværende indretning er stærkt præget
af den gennemgribende istandsættelse 1999, da hele alterpartiet fornyedes.10 Dog er endnu bevaret en række
af de oprindelige inventarstykker fra 1899, deriblandt
kalk, disk, alterstager, døbefont, dåbskande, prædikestol
og pulpitur. Flere genstande er i øvrigt skænket som
gaver i forbindelse med kirkens jubilæer, hhv. 1949,
1975 og 1999.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummets farver
blev radikalt fornyet ved istandsættelsen 1999 og domineres af stærke nuancer af gult, orange, turkis og blåt
(jf. fig. 7). Den oprindelige egetræsfarve (jf. fig. 6) blev
ved en restaurering 1949 dækket af lyse farver,11 der
atter 1980 opmaledes i perlegråt og blåt med forgyldte
detaljer (jf. fig. 9).12

Alterbordet (jf. fig. 8) fra 1999, 125×96 cm, 100
cm højt, udgøres af et lysegrønt jernstativ med
bordplade af glas. Det tidligere †alterbord (jf. fig.
6) fra 1899 var et panelværk af fyrretræ med to
højrektangulære fyldinger på forsiden, flankeret
af søjler af eg.13

Alterudsmykningen (jf. fig. 8) fra 1999 udgøres
af en glasmosaik, ca. 280×225 cm, indsat i det
rundbuede østvindue og udført samt signeret af
Helle Scharling, Californien. Den stærkt stiliserede fremstilling viser i midten, i grønne, gule og
orange farver, den Korsfæstede Frelser, indrammet af et cirkelslag og omgivet af plantevækst.Tv.
herfor ses (fra oven) Jesu Dåb, Den Barmhjertige
Samaritaner og Nadveren.Th. ses (fra oven) Jairus
med sin døde datter og Peters Fiskedræt; i blå
nuancer.
Den oprindelige alterprydelse (fig. 6, 9), 1899(?),
omfattede et rundbuet maleri indsat i en arkitektonisk ramme. Maleriet, olie på lærred,
148×118 cm, viser en kopi efter Carl Blochs altertavle »Kristi Opstandelse« i Skt. Jakobs Kirke
i København med udgangspunkt i kunstnerens
lidt ældre (1873) fremstilling af motivet i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg 1885 ff.).14 Rammen har halvsøjler med terningkapitæl og kubisk base, hvilende på lavt postament, flankeret af
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Fig. 8. Korets indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Das Innere des Chores gegen Osten.

diamantbosser. Herimellem fordybet antikvaindskrift: »Jeg er Opstandelsen og Livet« (Joh. 11,25).
Rammen er stafferet i gråt og mørkeblåt med
forgyldning af indskrift og detaljer. Siden 1999
opstillet i ligkapellet.
Altersølvet (fig. 10) omfatter kalk og disk, begge
fra 1899. Kalken, 20 cm høj, har cirkulær fod og
på knoppen fire rudebosser med Jesumonogram i
fordybet fraktur og korsblomst. Under bunden er
mestermærke for I. Holm, København, Københavnsstempel 1899 og guardejnmærke for Simon
Groth. Disken, tværmål 13,5 cm, har cirkelkors
på fanen og stempler svarende til kalkens.
Oblatæske (jf. fig. 10), 1970, af sølv; tværmål
11,8 cm, højde 5 cm. Låget har reliefkors; under bunden er giverindskrift graveret i kursiv:
»Skænket af Kathrine Hornstrup 1970« foruden
stempel for Cohr, Fredericia. En †oblatæske nævnt
i begyndelsen af 1900-tallet var vel, ligesom en
†alterkande, af porcelæn.15 Kirken deler sygesæt
med Borbjerg (s. 1889).

Alterkanden (jf. fig. 10), 1970, skænket af Kathrine Hornstrup, af sølv; 25 cm høj. En bægerformet overdel afslutter det koniske korpus. Under bunden ses stempler og indskrift, svarende til
oblatæskens. En †alterkande (jf. fig. 6) fra 1899 var
af sort porcelæn, med guldkors.13 †Vinskummeske
fra 1899.15
Messehagler. 1) O. 1900, af rødt fløjl, skjoldformet, med guldgaloner. 2) 1980, af rødt lærred,
med guldbesætning og -broderi, med cirkelkors,
flankeret af evangelistsymboler på ryggen; på forsiden en enkel guldlidse; fra Dansk Paramenthandel.16 3) 2000, af hvidt lærred, med farverige applikationer og bemaling i en lodret bane afstemt
med alterprydelsen; udført af Marianne Pilgaard
Rasmussen efter tegning af Helle Scharling.
Alterstager. 1) (Fig. 11), 1899, af messing, 57
cm høje, med snoet skaft.13 2) (Jf. fig. 7), af tin,
skænket 1974 af Andrea og Anton Pedersen, bærer fordybet versalindskrift på foden: »Hogager
kirke 15-1-1974«. En syvstage af messing, 38,5
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Fig. 9. Altertavle, 1899 (s. 1928). – Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altar, 1899.

cm høj, er givet 1935 af beboerne i anledning af
kronprins Frederiks (IX) bryllup. Et alterkrucifiks,
1899, af eg, 91 cm højt, med trekløverender og
malet (forgyldt) solgissel står i sakristiet.13
Alterskranke (jf. fig. 8), 1999, halvcirkulær, af
metal. Fra en ældre (†)alterskranke med drejede
balustre er to fag bevaret i kirkegårdskapellet.
Den første †alterskranke (jf. fig. 6) fra 1899, af fyrretræ, var femsidet og havde slanke balustre med
terningkapitæl.
Døbefont (jf. fig. 8), 1899, af finkornet grå granit,
højde 80 cm, med rundbuefrise ved mundingsranden. Foden er firsidet. I korets nordre side.

Dåbsfad (jf. fig. 8), 1974, af messing, tværmål 49
cm. På fanen læses indskrifterne: »Hogager kirke
1974« (skriveskrift) og »Skænket af Borbjerg
Menighed« (versaler). Et *dåbsfad, 1924(?),17af
blik, tværmål 49 cm, med skriftstedet Luk. 18,16
i sortmalet fraktur på fanen, opbevares på loftet.
Dåbskanden (jf. fig. 8) fra 1969, af messing, højde
32 cm, har under bunden mærke for Hofstätter,
Aalborg. En ældre *dåbskande, 1899, af sortmalet
zink med forgyldt kors opbevares på kirkeloftet.7
Prædikestolen (jf. fig. 7) fra 1899 er af fyrretræ
og har firesidet kurv. I de fire rundbuede stor-
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Fig. 10. Kalk, 1899, oblatæske, 1970, disk, 1899, og alterkande, 1970 (s. 1929). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Kelch,
1899, Oblatendose, 1970, Patene, 1899, und Altarkanne, 1970.

felter, adskilt af halvsøjler med terningkapitæl, er
1999 malet: 1) Alfa og omega, 2) Jesumonogram,
3) Chi og rho og 4) to korslagte nøgler. Stafferet i
turkis, orange og blåt med forgyldte profiler. Oprindelig med egetræsfarve, senere bemalet med
perlegråt.
Stolestaderne (jf. fig. 7) af fyrretræ, er fra 1949 og
består af ni stader i to rækker.18 De rektangulære
gavle har korsprydet trekantafslutning; med turkis, orange, blå og gul bemaling fra 1999. †Stoleværket fra 1899 bestod af 15 bænke (jf. fig. 6). En
præstestol (jf. fig. 6), o. 1900, i nyrenæssancestil, står
i koret. †Degnestol, o. 1900.
Foruden en nyere pengebøsse af træ, 25 cm høj,
med reliefkors og turkis bemaling, findes to *pengebøsser, o. 1900, af sortmalet blik, 17×11×5 cm,
med malede, hvide kursivindskrifter, hhv. »Til
Kirken« og »Til Fattige«. De to sidstnævnte opbevares på kirkeloftet.
Orgel, 1986, med syv stemmer, ét manual og
pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', Principal 4', Kobbelfløjte 4', Nasat 22/3' (bas/diskant), Oktav 2' (bas/
diskant), Mixtur II. Pedal: Subbas 16'. Koppel
M-P. Orgelhuset, i mahogni, fremstår med turkis

og orange bemaling med forgyldte detaljer. På
vestpulpituret, med spillebord i orgelhusets bagvæg.

Fig. 11. Alterstager nr. 1, 1899 (s. 1929). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Altarleuchter Nr. 1, 1899.
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Fig. 12. Klokke nr. 2, 1978 (s. 1932). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Glocke Nr. 2, 1978.

*Orgel, 1970, med fire stemmer, bygget af I.
Starup & Søn, København. Siden 1986 i Struer
Kirke, hvor det anvendes som kororgel (se s. 527).
Orglet flyttedes 1977 til vestpulpituret fra en forhøjning i skibets nordvestre hjørne.
†Harmonier. 1) Skænket 1920 af sognets beboere.19 På vestpulpituret. 2) I en kortere periode
tidligt i 1980’erne, hvor organiststillingen var vakant, ledsagede sognepræsten salmesangen på et
til formålet anskaffet harmonium.16
Dørfløje. På ydersiden er en dobbeltfløjet fyld
ingsdør, udvendigt stafferet i turkis og grønt, indvendigt i turkis samt orange nuancer. I tårnets
vestside. Indvendigt er følgende: 1) Dobbeltfløjet
fyldingsdør, stafferet i turkis, lyseblåt og orange;
mellem forhal og kirkerum. 2-3) To dørfløje med
rundbuede fyldinger, bemaling som nr. 1; mellem
forhallen og de to siderum.

Pulpituret fra 1899 har brystværn med drejede
balustersøjler; oprindelig opført til siddepladser
for menigheden, nu anvendt som orgelpulpitur. I
vestenden.
Fire salmenummertavler, hhv. 1899(?) og 1925,20
96×67 cm, med trekantet overligger, turkis,
orange, blå og gul bemaling fra 1999; tilhørende
hængetal af messing. En præsterækketavle, 1999, af
glas, 45×50 cm med indskrift i sort antikva er
ophængt i våbenhuset.
Et krucifiks, af gips, 65 cm højt, med brun bemaling, hænger bag prædikestolen.
Belysningen udgøres siden 1999 af to store hjulkroner med halogenlamper samt af væglampetter med tilsvarende belysning. To lysekroner med
syv S-svungne arme i én krans er givet af Frede
Hansen, Tønder. 1) 1963, med graveret versalindskrift på hængekuglen til minde om Frede
Hansens forældre:21 »Bodil og Karl Hansen til
Minde«; ophængt i præsteværelset. 2) 1975, med
graveret versalindskrift på hængekuglen: »Fra J.
D. og F. H. Hogager kirke 1975«; ophængt i kirkegårdskapellet. En †lysekrone var skænket 1908
af P. Holst.15
To trearmede lampetter er opsat i kirkegårdskapellet. To nyere lampetter på orgelpulpituret er
skænket af Krestine Nielsen 1994. En lyssøjle (jf.
fig. 8), 114 cm høj, af moseeg, bronze og sand, er
udført 2009 af Poul Ebbe Nielsen og er ifølge en
plakette skænket af Hans Jørgen Fleng. Et stiliseret bronzerelief på den ene af de fire plankeklædte sider viser den velsignende Kristus. Foroven en
bakke af bronze med flamme og reliefindskrifter
på kanterne: »IHS«, »IHC«, alfa og omega samt
chi og rho. I koret.
Tårnuret fra 1990 er computerstyret, med tilhørende urskive på tårnets vestside, tegnet af arkitekt Knud Fuusgård, Ringkøbing.16
Kirken har to klokker. 1) 1949, tværmål 67,7
cm, indskrift med reliefversaler på halsen: »De
Smithske Støberier i Aalborg gjorde mig i aaret
1949«; på legemet: »Menigheden i Hogager gav
mig 15-10-1949« og et vers: »Kald da paa gammel og paa ung/ mest dog paa sjælen træt og
tung/ syg for den evige hvile« (DDS nr. 323).
Ophængt i vuggebom i det gamle (†)klokkespir
på kirkegården.22 2) (Fig. 12), 1978, tværmål 87,3

1933

Hogager kirke

din Haand./ Lys i mig med Daabens Ord,/ styrk
mig ved dit Alterbord;/ lad mig frem ad Vejen
vinde,/ hjem til Faders Gaard at finde«. Herunder initialerne »C.H.«, rimeligvis for Karl Peder
Hansen. Ophængt i våbenhuset.
Kilder og henvisninger
Arkivalier. Kirkens arkiv: Synsprotokol 1899 ff. (Synsprot.); Inventarliste 2006; Diverse dokumenter. Holstebro Lokalhistoriske Arkiv. Hogager Menighedsråd. Forskellige dokumenter 1924 og 1949 (J 288-12); Noter
vedr. Hogager Kirkes forhistorie 1949-56 (J 288-13);
Beskrivelser, betingelser og vilkår for udbydelsen og
opførelsen af Hogager Kapel (J 288-15).
Tegninger. Kirkens arkiv: H. Møller Nielsen 1976,
plan, snit, facade samt detaljer. Holstebro Lokalhistoriske
Arkiv: Andreas Bentsen 1899, plan, snit og facade.
Litteratur. Asger Petersen, Hogager Kirke 1899-2009,
Borbjerg-Hogager Menighedsråd (udg.), Hogager
2009 (Hogager Kirke 1899-2009). Inge Klausen m.fl.
(red.), Hogagerbogen – et stykke lokalhistorie fortalt af lokale beboere, Hogager 2010 (Hogagerbogen).
Fig. 13. Mindekrans, 1934, over Karl Peder Hansen
(1860-1934) (s. 1933). Foto Arnold Mikkelsen 2012. –
Gedenkkranz, 1934, für Karl Peder Hansen (1860-1934).

cm, støbt hos N.V. Eijsbouts, Holland. På legemet
læses med reliefversaler: »De Smithske Støberier
i Aalborg gjorde mig i aaret 1949/ Menigheden i Hogager gav mig 15-10-1949/ Eiisbouts i
Asten omstøbte mig år 1978«.23 På legemet læses
samme vers som på nr. 1. Ophængt i slyngebom i
klokketårnet. Automatisk ringning installeret for
få år siden.
Den første *klokke, 1899, af stål, var ophængt
†
i tagrytteren. Skænket til en kirke i Gongola,
Nigeria.24
Gravminde (fig. 13), 1934, en mindekrans af
sølv, over Carl Peter (Karl Peder) Hansen, *29.
aug. 1860 i Errindlev, †20. aug. 1934 i Holstebro,
givet af ‘elever og venner i Hogager Sogn’ (jf. s.
1923). Egeløvskrans og højoval plakette med graveret skriveskrift, herunder et vers: »Stærke Jesus
giv mig Kræfter,/ gennem din den gode Aand,/
at jeg saa min Gang herefter/ føre kan som ved

Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, inventar og gravminder ved Lasse J. Bendtsen under medvirken af Birgitte Bøggild Johannsen, orgel ved Ole Beuchert Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Korrektur
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2013.
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Hjerm Hrd.). Se endvidere Rikard Magnussen, Carl
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altertavler og blikket«, Carl Bloch 1834-1890, Sidsel
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24
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die kirche von Hogager
Am 26. April 1899 wurde der Grundstein für
die Kapelle von Hogager gelegt, die in ihrer ursprünglichen Form nur das jetzige Schiff umfasste. Das neuromanische Gebäude in rotem
Ziegel (vgl. Abb. 1), welches am 15. Oktober des
gleichen Jahres eingeweiht wurde, wurde nach
Zeichnungen des Architekten Andreas Bentsen
aus Vallekilde erbaut, der 1883 zudem auch Architekt der Valgmenighedskirken in Lemvig war
(S. 417). Das rechteckige Gebäude hat einen
Altar nach Osten. Sein Äußeres ist mit Lisenen
verziert, die oben von Rundbodenfriesen verbunden sind. Darüber findet sich ein doppeltes
Gesims mit Zahnfries über geraden Kanten. In
beide Langmauern wurden rundbogige Fenster
mit Falz nach außen eingesetzt, und über dem
Westende wurde eine vierseitige †Glockenspitze eingesetzt. 1924 wurde ein Chor in Ost angebaut, der im selben Stil errichtet wurde und
unter dem ein Heizkeller angebracht wurde. Die
Spitze wurde mit einer achteckigen Spitze ausgewechselt. Der Kirchenturm wurde 1976-77 angefertigt. Die Ecklisenen sind oben mit rundbogigen Stichen versehen, die um die Schalllöcher

verlaufen. Ebenfalls um 1976-77 wurde die Spitze abgenommen und in den östlichen Teil des
Friedhofes versetzt (vgl. Abb. 5). Zum 100-jährigen Jubiläum 1999 wurde die Kirche restauriert,
wobei die Farbgebung geändert wurde und ein
Glasgemälde in den Ostgiebel eingesetzt wurde.
Die Kirche ist mit Schiefer gedeckt.
Inventar. Die gegenwärtige Einrichtung ist stark
durch die durchgreifende Restaurierung 1999
geprägt, die auch eine Farbgebung in starken
Nuancen von gelb, orange, türkis und blau umfasste (vgl. Abb. 7). Von 1999 stammt auch das
Glasgemälde von Helle Scharling, welches die
Altarverzierung ist. Aus dem gleichen Jahr stammen ebenfalls Altarschranke und Beleuchtung.
Von den ursprünglichen Inventargegenständen
von 1899 sind noch der Kelch, die Patene, die Altarleuchter, Taufbecken, Taufkanne, Kanzel und
Empore bewahrt, ebenso die Altarverzierung sowie Altartisch, Altarschranke und -beleuchtung.
Einige kleine Gegenstände wurden außerdem
im Zuge der Jubiläen der Kirche von 1949, 1975
und 1999 gestiftet oder angeschafft.
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Fig. 1.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2012. – Äußeres aus Nordosten.

ellebæk kirke
hjerm herred
Ved Holstebros udbygning i nordvestlig retning o. 1970
anmodede Måbjerg Sogn Holstebro Kommune om at
reservere en byggegrund til en ny kirke. 1976 indhentede man arkitektforslag, blandt hvilke man valgte arkitekten Holger Jensens projekt; byggegrunden skænkedes 1977 af Holstebro Kommune. Grundstenen blev
lagt 17. juni 1979, og kirken indviedes 30. nov. 1980
af biskop Johs. W. Jacobsen, Viborg. Kirken har selveje.
Et anneksforhold til Måbjerg Kirke (s. 1730) ophørte
2010. Kirken er navngivet efter den bæk, der løber ved
sognets vestlige grænse.

Kirken er omgivet af tæt parcelhusbebyggelse,
ind
købscenter og en skole, og træder markant
frem i det lavt bebyggede område. Som et typisk
eksempel på periodens kirker er kirkebygning,
kontorer og menighedslokaler samlet i ét bygningskompleks.1

Kirkeanlægget, der har en stærk sydøstlig orientering, består af to bygninger, der er udlagt på
syd- og nordsiden af en lille plads; mod vest afgrænses denne af en lav mur, jf. fig. 1. På kirkepladsen er et omtrent kvadratisk, 20,8 m højt og
fritstående klokketårn. Den sydlige hovedbygning har en dominerende fremtoning mod sydøst, hvor det høje kirkerum befinder sig, mens
de tilhørende lokaler mod vest er lavere. Kirkens
børne- og ungdomsarbejde er henlagt til en nord
for pladsen liggende mindre bygning, hvortil støder en gårdhave mod øst.
Kirkebygningen er opført af røde normalsten i
krydsskifte og fremstår med høje sammenstillede
teglstensblokke, der indbyrdes er let parallelforskudte. Mellem blokkene åbnes bygningen af
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vinduesbånd, hvorigennem kirkerummet belyses.
Bygningens højdepunkt befinder sig over alterpartiet i øst, hvorfra tagfladerne falder mod bygningens vestlige del, hvor kontorer, funktions- og
menighedslokaler er grupperet omkring en indre
lysgård. Fra kirkepladsen er der adgang til kirkens
forhal, hvorfra der er adgang til kirkerummet og
til det gangareal, der forbinder bygningens øvrige
lokaler.
Kirkesalen (fig. 3) er asymmetrisk med et bredt
hovedskib og et smalt sideskib mod nord, hvorover et orgelpulpitur, der nås gennem en dør i sideskibet; herfra er der også forbindelse til sakristi
og dåbsværelse. De ydre forskydninger i tag og
gavle respekteres i kirkerummet, hvor det fyrre-

træsbeklædte loft rejser sig højt over østenden; lyset fra vinduesbåndene er tilsvarende koncentreret omkring alterpartiet.Via en foldedør i skibets
vestende kan rummet sættes i forbindelse med
menighedssalen, hvorved antallet af siddepladser
forøges fra ca. 250 til 400. Salens fremtoning, der
helt er domineret af store teglflader i blank mur
og lyst fyrretræ, kendes fra samtidige kirkebyggerier.2
Ved en ombygning af indgangspartiet blev 2008
over døren opsat en baldakin samt skabt et stort
cirkulært ovenlysvindue i forhallens loft (Søren
Andersen Arkitekter, Holstebro).
Kirkens gulve består af røde tegl i normalformat
lagt på fladen i kvadratisk mønster.
Fig. 2. Plan. 1:300. Tv. kirkens klokketårn (jf. fig. 1).
Tegnet af Holger Jensen 1979, omtegnet af Merete
Rude 2013. – Grundriss.
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Fig. 3. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Inneres gegen Osten.

1937

1938

hjerm herred

Fig. 4. Altersølv, omfattende kalk og disk, 1980 (s. 1938). Endvidere oblatæske, 1980, alterkander, hhv. 1975 og 1980,
samt dåbskande, 1975 (s. 1938 f.). Alt udført af Bent og Helga Exner. Foto Arnold Mikkelsen 2011. – Silberne Altargeräte mit Kelch und Patene, 1980. Außerdem Oblatendose, 1980, Altarkannen, jeweils 1975 und 1980 sowie Taufkanne, 1975.

Inventaret stammer for størstedelens vedkommende fra kirkens opførelse o. 1980 og er for hovedstykkernes vedkommende udført efter tegninger
af Holger Jensen, mens altersølv, udstyr og dåbstilbehør skyldes guldsmedene Bent og Helga Exner. Nyere tilføjelser omfatter alterbaldakinen og
Berit Hjelholts billedtæppe (1989), Arnt Uhres
maleri (1995) og to messehagler af Liv Stange
(2002).
Alterbordet (jf. fig. 3) er muret af lodretstillede
røde teglsten og har bordplade af lamineret fyr,
218,5×95,5 cm, 94,5 cm højt. Den konvekse alterbaldakin fra 1989 er tegnet af Holger Jensen og
tjener såvel belysningsmæssige som akustiske og
visuelle formål. Alterprydelsen (jf. fig. 3) udgøres af
et billedtæppe af vævet uld, 520×175 cm, udført
af Berit Hjelholt 1989. Det viser Livets Træ med
udgangspunkt i lignelsen om sennepsfrøet (Matt.
13,31-32) og N. F. S. Grundtvigs salme »Den signede Dag« (DDS, nr. 367). Tæppet er holdt i blå,

grønne og rødbrune farver.3 Ophængt på østvæggen.
Altersølvet omfatter kalk og disk (jf. fig. 4), udført
af Bent og Helga Exner og med mesterstempel:
»Exner 1980« samt sikkerhedsgravering og lødighedsmærke for sterlingsølv under bunden. Begge
dele er desuden lueforgyldte. Kalk, 20 cm høj, med
fod, dannet af seks skåle, hvorfra udgår seks stænger, der danner skaftet; kransformet knop og bæger med skrånende sider og hældetud. Disk, tværmål 17,5 cm, skålformet og med glat fane.
Oblatæske (jf. fig. 4), 1980, tværmål 11,5 cm,
højde 8 cm; på låget et ligearmet reliefkors med
felter, dekoreret med blå emalje. Under bund og
låg er mestermærker for Exner 1980 som kalk og
disk.
Alterkander (jf. fig. 4). 1) 1975, 13,8 cm høj,
cylindrisk korpus, uden låg. Under bund mestermærke: »Exner 1975« og sikkerhedsstempel. 2)
1980, 20,4 cm høj, med cylindrisk korpus og låg,
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hvorpå udsmykning med emaljedekoreret reliefkors, svarende til oblatæskens. Under bund og låg
er mestermærker for Exner 1980 som kalk og
disk samt ejerstempler.
Fire alterstager, 33,5 cm høje, er sammenhængende med et alterbordskrucifiks (jf. fig. 4), udført i stål
af Bent og Helga Exner. Krucifikset, formet som
et græsk kors, 15×15 cm, består af fem kvadratiske
felter med lueforgyldte skåle på blå emaljegrund.
Midtfeltet viser den kronede, sejrende Kristus efter
romansk tradition. En syvstage fra 1907, 47 cm høj,
bærer graveret versalindskrift: »Skænket af Herle
Marie Kaysen. 1907« og er givet til kirken fra Holstebro Kirke ved indvielsen 1980.4
Kirken har seks messehagler. Heraf er fire hagler i
de liturgiske farver (rød, hvid, grøn og lilla) udført
o. 1980 af Ane Marie Hanghøj-Petersen, Holstebro, efter tegning af Holger Jensen. Disse er 2002
suppleret af to udført af Liv Stange (grøn og hvid).
Døbefonten (jf. fig. 3), 83 cm høj, er cylinderformet og muret af lodretstillede røde teglsten; nord
for alteret. Dåbsfadet (jf. fig. 4), af messing, tværmål 48,5 cm, og den forgyldte dåbskande (jf. fig.
4), 24 cm høj, cylinderformet og med reliefkors
på korpus, skyldes begge Bent og Helga Exner.
Kanden er formet som en spand med tilhørende
hank, beregnet til ophængning ved fonten. Under bunden er mesterstempel: »Exner 1980«.
Den enkle prædikestol (jf. fig. 3) er af blankt fyrretræ; nord for alteret.
Stoleværket (jf. fig. 3) består af to bænkerækker
foruden løse stole i sideskibet. To pengebøsser af
ubehandlet fyrretræ hænger ved døren i nord.
Orglet (jf. fig. 3) er bygget 1981 af Marcussen
& Søn, Aabenraa og har 20 stemmer, to manualer
og pedal.5 Orgelhusenes udformning er tilpasset
kirkens arkitektur og tagets hældning. På orgelpulpitur i sideskibet.
Et maleri, signeret »Arnt Uhre 1995«, 124×100
cm, udført i akryl på lærred, viser Den Vantro
Thomas, gengivet med summariske mørkerøde,
blå, grønne og sorte penselstrøg; ophængt på sydvæggen.
Belysningen udgøres af messingpendler. Døbefonten er særligt fremhævet med et lysophæng,
bestående af syv pendler. Der findes desuden en
lysglobus af stål.
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Kirkens fire klokker er støbt 1980-81 af Petit og
Fritsen i Holland. Om halsen læses i reliefversaler mellem gotiserende borter med bladværk og
korsblomstfrise: »Petit & Fritsen i Holland støbte
mig til Ellebæk Kirke i året 1980 [resp. 1981]«.
De bærer desuden hver især et skriftsted på legemet, ligeledes i reliefversaler. 1) 1980, tværmål
90,8 cm, indskrift på legemet: »Eder er i dag en
Frelser født« (Luk. 2,11). 2) 1980, tværmål 101,7
cm, indskrift på legemet: »Kristus er opstanden«
(1 Kor. 15,12). 3) 1981, tværmål 75,6 cm, indskrift på legemet: »Kom til ham den levende sten«
(1 Pet. 2,4). 4) 1981, tværmål 67 cm, indskrift på
legemet: »Se din konge kommer til dig« (Matt.
21,5). Ophængt i vuggebomme i den fritstående
kampaniles to øverste etager.6
Arkivalier. NM. Indberetning v. Line Marschner og
Birgitte Bøggild Johannsen 2011 (bygning og inventar).
Tegninger. Kirkens arkiv. Holger Jensen 1979, plan,
snit og facade.
Litteratur. Ellebæk Kirke, Ellebæk Menighedsråd
(udg.), Holstebro 1990 (Ellebæk Kirke).
Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, inventar ved
Lasse J. Bendtsen, orgel ved Ole Beuchert Olesen.
Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Korrektur ved
Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved
Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2013.
Anlægget er karakteristisk for arkitekt Holger Jensen,
der i sit omfattende kirkebyggeri ofte har udformet
bygningsfacaden som en harmonisk komposition af
geometriske elementer med skrå tagflader (jf. Hedeagerkirken i Herning, s. 459).
2
Jf. eksempelvis Ravnsbjerg Kirke i Viby, DK Århus s.
2151 m. noter.
3
Billedvæveren Berit Hjelholt, Hjørring Kunstmuseum
(udg.), Hjørring 1990, kat.nr. 103. Alterudsmykningen
indviedes 20. aug. 1989.
4
Syvstagen blev 1986 afgivet til Holstebro Kirke, jf. s.
220, 302 note 165, men er tilbageført til Ellebæk Kirke.
5
Dispositionen er: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV,
Trompet 8'; svelle. Rygpositiv: Gedakt 8', Principal 4',
Kobbelfløjte 4', Waldfløjte 2', Quint 11/3', Sesquialtera
II, Krumhorn 8'; tremulant. Pedal: Subbas 16', Oktav
8', Gedakt 8', Rauschquint II, Fagot 16', Skalmeje 4'.
Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Mekanisk aktion, sløjfevindlader. Orglet indviedes 5. april 1981.
6
Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Odder 1996,
37.
1

1940

hjerm herred

die kirche von Ellebæk

Die Kirche wurde am 30. November 1980 eingeweiht und wurde nach Zeichnungen des Architekten Holger Jensen erbaut. Die Kirchenanlage besteht aus zwei Gebäuden, wobei die Kirche im Hauptgebäude gegen Süden zu finden
ist, während im kleineren Gebäude nördlich
davon das Jugendzentrum ist. Zwischen den
Gebäuden liegt ein 20,8 Meter hoher Campanile. Das Kirchengebäude, welches als typisches
Beispiel der Kirche dieser Periode Kirche, Büros und Gemeinderäume umfasst, besteht aus
hohen, zusammengestellten Ziegelsteinblöcken,
die gegeneinander leicht parallelverschoben
sind. Der Höhepunkt der schrägen Dachflächen
befindet sich über dem Altar im Osten, während die Büros um das innere Atrium im Westen verteilt sind. Zugang zum Kircheninneren
gewährt eine Vorhalle, die 2008 renoviert wurde. Der asymmetrische Kirchensal besteht aus

einem breiten Hauptschiff mit einem schmalen
Seitenschiff gegen Norden mit einer Empore
darüber. Den Raum bedeckt eine Kiefernholzdecke, während die Wände blanke Mauern sind.
Um den Altar herum fällt das Licht durch hohe
Fensterbänder.
Inventar. Das Inventar stammt zum Größtenteil aus
der Zeit des Kirchenbaus um 1980. Die Hauptgegenstände wurden nach Zeichnungen des Kirchenarchitekten Holger Jensen gefertigt, während
die silbernen Altargeräte und das Taufzubehör von
den Goldschmieden Bent und Helga Exner hergestellt wurden. Der Altarbaldachin stammt von
1989 ebenso der Bilderteppich von Berit Hjelholt,
der den Baum des Lebens zeigt, und jetzt den Altarschmuck ausmacht. Die Orgel wurde 1981 von
Marcussen & Søn, Aabenraa gebaut und hat 20
Stimmen, zwei Manuale und ein Pedal.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra øst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Die Kirche in der Landschaft aus Osten.

handbjerg kirke
hjerm herred
Kirken i Handbjerg (»hathenbyerg«) blev i Ribe Oldemoder o. 1350 takseret til 4 skilling sølv i lighed med
herredets øvrige kirker.1 1502 nævnes Oluf Munk og
fru Margrethes to sendebreve på »Handbierig kirckis
gaardt«.2
I forbindelse med den administrative nyordning efter reformationen foresloges præstens indtægter 1555
forbedret med halvdelen af Kronens part af tienden.3
Tilknytningen til sognets hovedgård, Handbjerg Hovgård, fremgik tidligst af en inventardonation, idet en
messehagel (jf. ndf.) blev skænket af Johan Brockenhuus (†1673) herfra.4 Gården blev 1682 erhvervet
af Christen Linde (1704 adlet de Linde),5 men først
1720 blev kirken sat på auktion. Blandt dem, der afgav bud, var ovennævntes søn, Christen de Linde
(†1723). Denne havde allerede 1703 og 1719 foræret
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forskelligt tømmer til kirken.6 Kirken blev imidlertid først erhvervet af de Linde på et senere tidspunkt,
sandsynligvis 1722. Dog ses der intet tinglyst skøde på
handelen.7 I de følgende år anførtes hans enke, Ellen
Marie von Obelitz som ejer af kirken, om end uden
kaldsret. 1729 lod parrets søn, Henrik de Linde til
Handbjerg Hovgård og hustruen, Helene Christine
Jermiin, bygningen gennemgribende renovere. Ifølge
en †indskrift på den tidligere altertavle (s. 1971) betegnedes han da som kirkeejer.8 Kirkens tilhørsforhold
til Handbjerg Hovgård varede indtil første tredjedel
af 1800-tallet. Allerede 1816 påbegyndtes frasalget til
sognemændene, idet en yngre efterkommer af samme
navn, Henrik de Linde, bl.a. 1833 solgte en anpart, dog
fraregnet patronats- og kaldsretten.9 Kirken overgik til
selveje 1918.10
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Süden.
Sognet udgjorde et selvstændigt pastorat, indtil det
i 1735 blev anneks til Ejsing (Ginding Hrd.).11 181931 var sognet anneks til Vejrum, men blev umiddelbart
herefter anneks til Ryde (Ginding Hrd.).12 Siden 2011

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af A. K. Mandix
1817. Tegnet af Merete Rude 2014. – Katasterkarte.

er kirkerne indgået i et fællespastorat, der også omfatter Ejsing og Mejrup (s. 1773).
O. 1615 blev en †messehagel stjålet af en kirketyv,
der i årene helt frem til o. 1634 hjemsøgte talrige kirker over hele Jylland. Misdæderen, som henrettedes
1635, røvede i første række tekstiler (alterklæder og
messehagler med tilhørende skjorter), men gik heller
ikke af vejen for at tilegne sig forskelligt altersølv.13
1792 noteredes det, at kirkegården generedes af kreaturer, der ‘nedtræder de dødes grave’. For at komme
problemet til livs indførtes en bødestraf, som skulle
komme sognets fattige til gavn.14

Kirken ligger midt i sognet på et højdedrag ca.
to km syd for Handbjerg by. Denne er siden anlæggelsen af jernbanen mellem Struer og Vinderup rykket et stykke nærmere kystlinjen, der
udgør sognets grænse mod nord. Mod øst markerer Hellegård Å skellet til Ginding Herred. Fra
kirken er der vid udsigt mod syd og øst, hvor
landevejen mellem Holstebro og Skive løber; det
frodige og bakkede landskab karakteriseredes af

Handbjerg kirke

1943

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Lis Helles Olesen 2014. – Luftaufnahme der Kirche aus Südosten.

Ribebispen Peter Gabriel Koch som ‘et stykke
Østjylland i Vestjylland’.15
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården afgrænses af stenklædte jorddiger kronet af unge
ahorntræer, i nordvest dog af rene stendiger. Mod
vest har en tæt bevoksning af bl.a. hyld og ask
efterhånden dækket diget helt. Indvendigt er digerne suppleret af højereliggende bøgehække,
der særligt i vest er vokset til betydelig højde,
hvorved der ydes læ. Vedligeholdelser af digerne
er nævnt tidligt i 1700-tallet,16 og allerede 1792
var hegnet så nedfaldent, at kreaturer og svin
havde uhindret adgang til kirkegården.17 Digerne
i syd og vest omsattes 1958.
Kirkegården har tre indgange med gammel
hævd,18 heraf en kombineret køre- og gangport i
nord, en gangport i syd samt en hvidmalet tremmelåge ved ligkapellet; de murede indgange er
opført af røde teglsten i normalformat og lukkes
af galvaniserede jernlåger. Hovedindgangen i nord

består af tre hvidkalkede piller kronet af trinpyramider, der i lighed med forholdene ved andre af
egnens kirker formentlig kan dateres til midten af
1800-tallet (jf. Trans s. 1679 og Asp). Indgangen i
syd sker gennem to ligeledes hvidkalkede piller,
der hviler på en sokkel af rå marksten og cement.
Pillerne dækkes af sadeltag med vingetegl over
falsgesims og forsænkede gavlfelter i øst og vest.
†Indgange. De nuværende indgange har afløst en
ældre ‘port og stette’,16 muligvis middelalderlige,
der kan have været af samme type som de endnu
eksisterende i Borbjerg (s. 1841). Vedligeholdelsesarbejder på disse er nævnt første gang 1661,
hvor to tømrere reparerede den søndre stette og
fremstillede en ny port til kirkegården.19 1687
blev tagkonstruktionen over porten og den nordre rist repareret, hvilket gentoges 1715.20 1803
behøvede porte og låger reparation.21 †Kirkeriste.
Indgangene var siden 1665 forsynet med færiste,
hvortil der dette år indkøbtes træ.19
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Fig. 5. Længdesnit set mod nord. 1:300. Målt af Vilhelmsen og Kristensen 1984, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Längs
schnitt gegen Norden.

Kirkegårdens høje beliggenhed til trods, var det
høje grundvandsniveau ved midten af 1700-tallet
et problem, idet kisterne ofte måtte nedsættes i
vand til midt på siderne.8
Bygninger på og ved kirkegården. I kirkegårdens
nordvesthjørne er 1964 opført et ligkapel med tilhørende toiletter (arkitekt Georg Fischer, Lemvig). Den hvidkalkede og grundmurede bygning
er dækket af sadeltag og belagt med vingetegl.
Vest for bygningen er en passage til den nord for
liggende materialeplads. Ligeledes nord for kirkegården ligger den 1892 opførte skolebygning,
udbygget 1940; skolen blev nedlagt 1970, hvor-

efter dele af komplekset blev omdannet til sogne
gård.22
†Bygninger ved kirkegården. 1733 oprettede
kirkeejer Henrik de Linde et hospital, der beliggende på det nuværende ligkapels plads var inkorporeret i kirkegårdsdiget (jf. fig. 3); fundatsen
blev stadfæstet ved kongelig approbation 1759.8
Den grundmurede og hvidkalkede bygning med
valmtag var tilsyneladende udstyret med sandstensportaler og anden arkitektonisk udsmykning. Bygningen husede fire fattiglemmer og bestod indtil o. 1900, hvor den efter års mislighold
blev omdannet til hestestald.23

Fig. 6. Planer. 1:300. Tv. tårnrummet over gravkapellet for familien de Linde (sml. fig. 5). Målt af hhv.
Gert Madsen 2006 og Olaf Brusch, Nanna Gad og Ib Lydholm 1994, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2014. – Grundrisse.
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Bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i senmiddelalderen er tilføjet tårn i vest samt korhvælv. Tårnets
klokkestokværk blev o. 1729 skåret ned, men genetableret 1959. Ved en hvælvslagning o. 1761 opdeltes
tårnrummet i to stokværk, nederst en gravkrypt og
herover et herskabspulpitur. Et muligt middelalderligt
†våbenhus blev o.1857 erstattet af det nuværende på
skibets nordside. Kirken er orienteret med en mindre
afvigelse mod sydøst.

Kvaderstenskirkens skib med det smallere og ret afsluttede kor i øst er udlagt med en skævhed, der
medfører, at skibets vestende er ca. en halv meter
bredere end den østre. Dette til trods har kvadratet formentlig været gældende modul, idet koret
fraregnet triumfmuren er udlagt over et kvadrat,
mens skibet omfatter to kvadrater. Ydersiden af
korets flankemure flugter tilnærmelsesvis med
skibets bagmure, og det bemærkes, at korets østog nordmure er ca. 40 cm tyndere end sydmuren.
Skibet er med sine 12 skifter ét skifte højere end
koret.
Materiale og teknik. Den ydre granitbeklædning
hviler på en skråkantsokkel (s. 1727 fig. 17), hvorover de tildannede kvadre er ordnet i regelmæssige skifter, der opefter aftager i højden; enkelte
har kløvehuller langs kanterne, og mange er forvitrede og arrede efter gentagne omsætninger.
Forbandt mellem korets og skibets kvadre antyder dog, at de romanske dele er planlagt og opført
på samme tid. En enkelt, mindre jernalkvader er
indsat nord for korets østvindue (jf. fig. 61).
Døre og vinduer. Kirkens to oprindelige døre er
bevaret vestligst i skibet, hvoraf den nordlige er i
brug, mens syddøren er blændet i nyere tid med
røde teglsten i normalformat. Sidstnævnte, der nu
står som niche i det ydre, er opbygget af hjørnehugne kvadre og er overdækket af en rektangulær
monolitoverligger, mens skråkantsoklen fungerer
som tærskelsten; åbningen måler 222×150 cm.
Indvendigt (263×129 cm) er den østre karm ommuret med teglsten i munkestensformat, og monolitoverliggeren er her råt tildannet med tydelige kløvespor i underkanten, hvorved antydes, at
åbningen fra starten har været pudset. Norddøren
er opbygget som syddøren, men står nu med pudsede og hvidtede vanger, ligesom den skråkantede

Fig. 7.Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt
og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Querschnitt
durch das Schiff gegen Osten.

tærskelsten formentlig er borttaget; mod skibets
indre en anslagsfals. Norddørens dimensioner er
hhv. 248×124 (indvendigt) og 238×104 cm. Den
forholdsvis simple udformning af dørene svarer til
forholdene i mange af egnens kirker, f.eks. Måbjerg og Mejrup (s. 1735 og 1779).
Af kirkens oprindelige, rundbuede vinduer, der
sandsynligvis har talt syv, er nu kun bevaret et
vindue i korets øst- og nordside. Sidstnævnte er
blændet i flugt med bagmuren, men er udvendigt bevaret som niche.24 Sålbænkene udgøres af
skrånende granitplader, mens åbningerne dækkes
af retkantede monolitoverliggere, der bryder
skiftegangen. I det ydre måler åbningerne hhv.
124×68 (øst) og 119×65 cm, mens førstnævntes
indvendige mål er 136×68 cm. På kirkegården er
henstillet en monolitoverligger (fig. 18),25 der mht.
lysningens bredde (65 cm) svarer til ovennævnte
og derfor kan tænkes oprindelig at have siddet
i korets sydmur. I tårnets vestfacade er ligeledes
indsat en monolitoverligger, der kan have siddet i
skibet; overliggerens sekundære anvendelse antyder, at skibets romanske vinduer senest blev sløjfet ved tårnets opførelse (jf. s. 1946).
Indre. I det indre, hvor skibet har bjælkeloft, er
de ujævne bagmure af rå kamp dækket af tykke,
hvidtede pudslag. Overgangen til det højereliggende kor markeres af et granittrin. Den for-
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mentlig i senmiddelalderen udvidede korbue har
i hver side i vederlagshøjde udhugninger i forskellig højde.26
Taggavle. Korets østre taggavl er udvendigt af
kvadre suppleret med teglsten i normalformat
langs taglinjen. Mod loftet er gavlen i vid udstrækning også bevaret, idet den er opmuret af rå
marksten og mindre granitflager i en grov, gråhvid kalkmørtel. Skibets vestre taggavl, der nu
er kalket på begge sider, er i det nedre opført af
rå kamp, mens den øvre del i forbindelse med
tårnets opførelse er ombygget med tegl i munkestensformat. Gavlen mellem kor og skib, hvori
en fladbuet åbning er etableret til skibets loft, er
opført 1937 af tegl i normalformat.18
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Et tårn i
vest, der er lidt smallere end skibet, blev antagelig

opført o. 1500 i fire stokværk. Tilbygningen, der
har sadeltag med gavle i nord og syd, er siden
kraftigt ombygget, idet klokkestokværket blev
skåret ned 1729, men genopført ved kirkens restaurering 1957-59 (jf. s. 1951, 1953). Facaderne
består for den nedre dels vedkommende af udflyttede kvadre fra skibets vestgavl, hvorfra også
de anvendte sokkelsten med skråkant stammer.
På tårnets sydside ligger soklen et skifte højere
i forhold til skibets, idet der således er kompenseret for terrænets stigning mod vest. Dele af det
oprindelige murværk af tegl i munkestensformat
er bevaret på tårnets nord- og vestfacader, men
størstedelen er skalmuret med teglsten i normalformat. De hvidtede bagmure er af rå kamp med
undtagelse af østmuren og dele af nordmuren,
hvor de oprindelige døre sidder; disse er opført af

Fig. 8.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 9.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Äußeres aus Nordosten.

tegl i munkestensformat lagt i munkeskifte med
skarpryggede fuger. Tårnrummet, der o. 1761 (jf.
ndf.) blev inddelt i to stokværk, nederst gravkrypt, øverst pulpitur, stod oprindelig i forbindelse med skibet via en arkade og overhvælves
af krydshvælv.27 Ribberne, der hviler på forlæg
i væggene, er forneden kvartstens brede, men
løber snart over i den gængse halvstensbredde.
Hvælvet havde lidt betydelig skade o. 1700, hvor
tårnets tagværk og beklædning omtaltes som forfaldne (jf. ndf.).16 Rummet har et rundbuet vindue i syd, der i det ydre er falset og ombygget af
tegl i normalformat.
Adgangen til tårnoverdelen er henlagt til en
dør, der forbinder tårnets mellemstokværk og
skibets loft (fig. 10-11). Døren er af tegl i munkestensformat og opført med fladbuet halvstensstik
med halvstensfals mod vest. Dermed er den iden-

tisk med samtidige døre i Møborg og Mejrup (s.
939 og 1786). Adgangen til skibets loft sker via
en dør og trætrappe nordligst i skibets vestgavl,
der formentlig blev etableret ved tårnrummets
ombygning o. 1761 (jf. fig. 12).
Den oprindelige adgang til de øvre stokværk
skete formentlig via et højt †trappehus på tårnets
nordside ved sammenstødet med skibet. Herfra
var der adgang til et nedre mellemstokværk an
lagt over tårnets hvælv via en (†)dør, der nu
erkendes som en irregulær niche i bagmuren.
Det lave stokværk, der har mange paralleller i
området (f.eks. Lomborg, Ramme og Hjerm (s.
713, 1596 og 2006)), belystes gennem fladbuede
glugger, hvoraf den vestre nu ses at være blændet i flugt med bagmuren.28 Fra †trappehuset
var der herover også adgang til tårnets øvre mellemstokværk via en (†)dør i nordmuren, der nu i
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Fig. 10. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 1947). Opstalt og snit. 1:50. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2012. – Tür zwischen Schiffs
decke und Zwischenstockwerk des Turmes.

det indre fremstår som kampestensblændet niche.
Dørens østvange udgøres af tårnets østmur, mens
den vestre vange er retkantet; et fladbuet stik er
borthugget. Trappehuset er første gang nævnt

1719, hvor ‘de murede trapper’ ved tårnet ønskedes udskiftet med stiger, så murstenene kunne bruges til udbedringer af tårnets murværk,29
mens det formentlig blev endeligt nedbrudt kort
efter 1910 (jf. fig. 17).30 Resterne ses endnu ved
tårnets nordside.
Det øvre mellemstokværk, hvis gulv siden 1959
er af armeret beton, hvorunder endnu ses rester
af det oprindelige, nu gennemtærede bjælkelag,
belyses gennem rundbuede og falsede vinduer i
syd og nord. Sidstnævnte åbning, hvor klokken
en tid var ophængt (jf. s. 1987), er forskudt mod
vest, idet den oprindelige (†)dør er respekteret.
En lem i betongulvet giver via en forfalden trætrappe adgang til det nedre mellemstokværk.
Udformningen af tårnets oprindelige †klokkestokværk kendes ikke i detaljer.
Hvælv. Korets stjernehvælv (fig. 13), at dømme
ud fra de kalkmalede dekorationer formentlig
opført o. 1500 (jf. s. 1956) og måske i samme
arbejdsgang som korbuens udvidelse, har kvartstensribber hvilende på forlæg i murene. Kapperne understøttes af skjoldbuer, der som følge af de

Fig. 11. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 1947). Foto Anders C.
Christensen 2012. – Tür zwischen Schiffsdecke und Zwischenstockwerk des Turmes.
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Fig. 12. Tårnet set fra nordvest. Foto Anders C. Christensen 2012. – Der Turm aus
Nordwesten.

uregelmæssige bagmure af kamp afveksler mellem kvart- og halvstensbredde. Ribberne er på
overfladen forstærket med lette, halvstens overribber, der dækkes af en nyere puds.31 Det for
murværket destabiliserende hvælv bevirkede, at
talrige reparationer i årene herefter var nødvendige, og først med understøbningen af korgavlen
1959 synes forholdene endeligt stabiliseret; forskydninger af kvadrene i korets østfacade (jf. fig.
61-62) vidner endnu om besværlighederne.

†Senmiddelalderlige tilføjelser. Omtale af et vå
benhus på det nuværendes plads ud for skibets
norddør kendes tidligst 1663, hvor det blev re
pareret.19 1810 var tegltaget utæt,32 og ved opførelsen af det nye våbenhus 1857 nævnes, at det
bør være noget bredere end det gamle.33
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Efter
klokkestokværkets nedrivning o. 1729 udførtes
i 1700-tallet betydelige ombygninger af tårnets
indre. Gravlæggelser i tårnrummet blev foreta-
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Fig. 13. Korets stjernehvælv (s. 1948). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Sternengewölbe des Chores.

get allerede 1733 (jf. s. 1987), men først o. 1761
indsattes hvælv i tårnrummet, hvorved den nedre
del blev omdannet til regulær gravkrypt, mens et
herskabspulpitur blev indrettet i den øvre del (jf.
s. 1981 og 1987). Omdannelsen resulterede i en
radikal ombygning af tårnarkaden, der blev erstattet af en todelt, arkitektonisk facade. Åbningerne
indrammes af pilastre, de øvre på høje postamenter; herimellem er kraftigt fremspringende, profilerede gesimser (fig. 50). I den nedre del er der
adgang til krypten gennem en centreret portal
med indvendig anslagsfals, hvis falsede kurvehanksbue hviler på retkantede halvsøjler med
flerleddede sokler og kapitæler. Pilastrene i øvre
sektion er ved udkragende midterled tilpasset et
†pulpitur (s. 1981), og den kraftige gesims er her
af en lidt anden udformning. Pulpituret åbner sig
mod skibet gennem en smiget åbning i skibets
vestmur, og bagerst i rummet er gennembrudt en
rektangulær ventilationsskakt til krypten (fig. 14).

Kryptens anlæggelse forudsatte en mindre sænkning af gulvniveauet, hvorved tårnfundamentets
kampesten er blottet særligt under vestmuren. Det
lavt spændte grathvælv hviler på hjørnepiller med
to retkantede, udkragende led i vederlagshøjde, og
i toppunktet er indsat en kraftig, cirkulær slutsten
med stukroset (fig.14). Rummet belyses gennem
et langovalt, dobbeltsmiget vindue i vest.
I det ydre blev ved tårnets nordside som adgang
til pulpituret genanvendt underdelen af det oprindelige †trappehus. Herfra var der for herskabet
adgang til pulpituret gennem en til lejligheden
etableret falset, retkantet åbning i tårnets nordmur
(fig. 17), der lukkes af to døre i hhv. murens ydre
og indre flugt. Etableringen af denne dør, der udvendigt krones af et profileret gavlfelt, betød, at
tårnets oprindelige indgang herover måtte sløjfes
og erstattes af en rundbuet og falset dør nordligst
i skibets vestgavl, hvorigennem adgangen til kirkeloft og tårnets øvre stokværk nu er henlagt.
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	Nedskæringen af tårnet bevirkede endvidere,
at klokken blev ophængt i mellemstokværkets
nordre vindue (jf. fig. 16 og s. 1987), der 1881
ønskedes forsynet med lemme.18
Våbenhus. Kirkens †våbenhus (jf. s. 1949) var
ved 1800-tallets midte så faldefærdigt, at man o.
1857 besluttede at opføre et nyt fra grunden.33
Dette er af tegl i normalformat på en fremkragende, retkantet sokkel af cement, og belyses
gennem et rundbuet vindue i østmuren, der dog
først blev indsat o. 1862;18 adgangen sker gennem
en rundbuet portal i nord.
Tårnets nuværende klokkestokværk er fra kirkens restaurering 1957-59, hvor tårnet forhøjedes
med tre meter. Adgangen sker via en trappestige
og lem i det armerede betongulv. Stokværket er
af tegl i normalformat, hvorover er sadeltag med
gavle i nord og syd. Mod alle verdenshjørner er
dobbelte, rundbuede og falsede glamhuller, som
har rektangulære trærammer med trådnet.
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Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens vedligeholdelseshistorie kendes i store
træk siden midten af 1600-tallet gennem regnskaber og synsprotokoller. 1661 udførtes betydelige arbejder på koret, hvis mure med overhvælvingen som nævnt blev udsat for en betydelig
destabilisering. Søndre side var dette år således
ganske nedfalden fra øverst til nederst, hvilket udbedredes af fire karle, der var ansat til at
løfte stenene på plads; 1663 blev to store huller
på nordsiden repareret.19 En større istandsættelse
fandt sted 1675-76, hvor Jørgen Murer udbedrede murværket på tårn og skib. Her omsattes
kvadrene på store dele af facaderne, samt i skibets
søndre bagmur, hvor sten var nedfaldne. Arbejderne omfattede endvidere udbedringer af alle
kirkens tagværker;19 i 1702 kunne det forrådnede
loft ikke uden stor fare betrædes, og 1720 oplagdes nye spær, remme, spærfødder og -stivere i
korets sydside.20

Fig. 14. Indre af gravkapel for familien de Linde. Til højre ses mindetavle nr. 1 for Søren Frandsen (s. 1989). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres von Grabkapelle der Familie de Linde.
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Det omfattende forfald, der kulminerede med
nedskæringen af tårnets øverste del o. 1729, kan
også følges gennem de skriftlige kilder. 1665 var
blybelægningen således i meget dårlig stand, hvilket blotlagde tagværket herunder; dette blev udskiftet 1669 med yderligere reparationer 1675.19
Murværket udbedredes 1689.20 Fra 1700-tallets begyndelse eskalerede problemerne, først og
fremmest som følge af, at den østre del af sadeltaget var afdækket med dårligt vedligeholdte
planker uden hverken bly eller tagsten.16 Dette
medførte store problemer med tårnets murværk,
der 1703 måtte udbedres med 1500 mursten.16
1704 indkøbtes 12 tønder kalk formedelst 13
sletdaler, ligeledes til tårnets reparation.16 1719
var der store revner i tårnets murværk på søndre
side, blyet krævede omfattende reparationer, og
tømmeret truede dagligt med nedfald; det understregedes allerede på dette tidspunkt, at kirketårnet måtte nedtages, dersom reparationerne
ikke blev udført.29 Dette skete endelig o. 1729,
efter at kirken o. 1722 var erhvervet af Christen
de Linde (jf. s. 1941). Denne havde allerede 1703

betænkt kirken med syv dusin fyrreplanker til
loftets udbedring.
1735 beskadigedes det nedskårne tårn af ‘det
store uvejr’,11 men i 1700-tallets anden halvdel
synes problemerne at være overvundet; dog behøvedes nogen reparation på søndre side af tårnet
1767.29
1766, nogle år efter tårnrummets ombygning
(jf. ovf.), var kirken ‘overalt i god stand og vel
vedligeholdt’.8 En tårnrestaurering 1779, der er
antydet ved jernankre på tårnets sydside, er ikke
nævnt i regnskaberne. Over årstallet er initialerne
for Jens de Linde, Margrethe Sophie Krabbe, antagelig Sophie Kirstine Linde og endelig Ellen
Marie von Obelitz. Kirken var vel vedligeholdt
indtil istandsættelsen 1792, der omfattede murarbejde, kalkning ud- og indvendigt samt udbedringer af vinduerne.34 Fra 1800-tallets første årtier er
efterretninger om mindre udbedringer, mens en
hovedreparation 1819 ikke er nærmere beskrevet.35
I 1800-tallets anden halvdel er oplysningerne
sparsomme, men problemer med korets udvendige beklædning af kvadre nævnes flere gange og

Fig. 15.Ydre set fra sydøst. Postkort i NM, 1930. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 16.Ydre set fra nordøst. Ældre foto i NM. – Äußeres aus Nordosten.

således også ved afleveringsforretningen 1919.18 I
disse år (1912-20) udførtes endvidere en indvendig hovedrestaurering (arkitekt Søren Vig-Nielsen,
Viborg), der omfattede omlægninger af gulvene
samt tilpasninger af stole og pulpitur (jf. s. 1978).
En hovedistandsættelse 1937 omfattede opsættelse
af nye gavlspær på skib og kor, fyrretræsreparationer af det øvrige tagværk samt ny trekantgavl mellem kor og skib. Desuden renoveredes blytagene.18
Ved kirkens hovedrestaurering 1957-59 (Fischer
& Hempel, Lemvig) foretoges omfattende omsætninger af kvaderbeklædningen særligt på koret, idet en undermuring af kormurene ansås for
nødvendig som følge af murværkets ustabilitet.
Denne var opstået som følge af hvælvets påvirkning af bygningsdelenes statiske forhold, der
medførte uhensigtsmæssigt pres på murene, med
nedfald af enkelte ribbesten som konsekvens.
Ved samme lejlighed blev tårnets øverste stokværk genetableret og en ny fritrappe af træ opsat

på nordsiden, hvorfra der er adgang til loft og
pulpitur. To armerede betondæk blev støbt som
adskillelse mellem de øverste stokværk. Over loftet blev korhvælvet afstivet, og i det indre restaureredes gravkryptens hvælv.18
Skibets bræddeloft blev fornyet 1983 (Møller
Nielsens Tegnestue, Struer), idet brædderne på
dette tidspunkt var angrebet af råd, så al færdsel
uden for gangbroen blev frarådet; ved denne lejlighed udlagdes endvidere mineraluldsisolering.
En omfattende restaurering (arkitekterne Olaf
Brusch, Nanna Gad og Ib Lydholm) af kirkens
inventar gennemførtes 1995-96, hvor også væggenes pudslag restaureredes og kalkedes, mens
gulvene under stolene blev omlagt.36
En projekteret, etapevis istandsættelse af tårn
og tagrum samt indeklima forventes påbegyndt
2015, idet der er konstateret omfattende fugtskader i kirken (Knud Fuusgaards Tegnestue, Ringkøbing).
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Fig. 17. Skibets nordvesthjørne. Foto Anders C. Christensen 2012. – Die Nordwestecke des Schiffes.

Gulve. I kor, skib og tårnrum er gulvet siden
1958 belagt med gule, mønsterlagte normalsten.
Trægulvet under stolestaderne blev som nævnt
renoveret senest 1995.Våbenhusets gulv fra 1958
er af ølandsfliser, der erstattede et †cementgulv.
†Gulve. 1791 var kirkegulvet og gangen belagt
med mursten.37
Døre. Indgangen til skibets loft (fig. 17) er siden o. 1761 henlagt til en fladbuet og falset dør i
skibets vestgavl, der fordrede en nedtagelse af det
øvre hjørne. (†)Dør. En åbning nordligt i korets
østgavl, benævnt »diakondøren«,38 der muligvis
blev blændet 1661, står indvendigt som niche
med falset fladbuestik (159×84 cm).39 Den retkantede åbning, der ikke længere erkendes i det
ydre, er over ca. 55 cm mod syd ledsaget af munkestensmurværk. Døren er tidligst nævnt 1661,
hvor en murermester betaltes for at ‘eftermure’
den.19
Vinduer. Korets rundbuede og dobbeltsmigede
granitvindue i syd er muligvis fra 1901, hvor sydsidens kvadre omsattes, og et blyvindue blev ind-

sat.18 Åbningen lukkes nu af en galvaniseret jernramme med rudestillede sprosser, østvinduet af en
træramme. De to rundbuede og dobbeltsmigede
teglsatte vinduer i skibets nordside kan være fra
1793, hvor to ‘nye, store vinduer’ indsattes.34 Skibets rundbuede sydvinduer af tegl er indfattet i
et spejl under falset fladbue; hvornår disse er indsat, fremgår dog ikke af kilderne. Skibets vinduer
er alle lukket af sprossede støbejernsvinduer, hvis
forgængere er henlagt på loftet.Våbenhusets vindue er senest udskiftet 1995. †Vinduer. 1663 anvendtes 150 mursten til sålbænkene på sydsiden.19
1862 havde alle kirkens vinduer trærammer.18
Tagværker. Korets tagværk er langt overvejende
af fyr samt af omsatte eller genanvendte egespær,
og består af otte spærfag med bladede hanebånd
og korte, tappede spærstivere; fire fag er forstærket med krydsbånd. Over skibet er tagkonstruktionen ligeledes hovedsagelig af fyr, her 17 spærfag med to hanebånd og korte spærstivere med
samlinger som i koret. Tårnets tagværk består af
ni spærfag med hanebånd.
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Tagbeklædning. Kor og skib er blytækt, mens
tårn og våbenhus er dækket af nyere, røde vingetegl. Blytaget på kirkens sydside blev omlagt
1937. †Tagbeklædning. Dele af kirken var 1661
blytækt, idet en blymester var på kost i syv dage,
mens han lagde 45 blytavler på kirkens tag, hvorfra de var blæst ned. Tagsten af tegl har dog også
været anvendt på kirken, eftersom 100 gamle tagsten blev solgt 1675.19 Bly på skibets søndre side
blev udskiftet 1692 i forbindelse med tagværksreparationer, hvilket suppleredes med udbedringer
1699 og på nordsiden 1710.20 Kor og skib var
1766 tækket med bly, mens tårn og våbenhus var
belagt med tegl.8 1862 var kun skibet belagt med
bly, de øvrige bygningsdele med tegl.18 1884 var
korets tag belagt både med tegl (nord) og bly,40
men ved en istandsættelse 1937 lagdes bly på hele
koret samt skibet. Ved denne lejlighed fremkom
to ældre blyplader, den ene med årstallet 1699,
den anden med initialerne H L (Henrik de Linde) under en grevekrone(?), begge nu ophængt
på skibets loft.18
Farveholdning. Kirkens kvadersatte dele står i
blank mur, dog er øverste skifte hvidkalket som
teglpartierne. Skibets loft blev malet 1995 i de
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nuværende lysegrå og rødbrune (bjælkers) farver. †Farveholdning. 1995 konstateredes i kirkens
indre en stærk blå farve omkring den østligste
loftsbjælke samt omkring skibets norddør, der
var udmalet i forbindelse med en grå kalkning,
der muligvis stammer fra o. 1761, hvor kirken
udsmykkedes med flere kalkmalerier (s. 1956).41
Kalkning af kirken er omtalt 1793 og flere gange
herefter.34 1959 blev det mørkegrønne loft med
rød-hvide stafferinger nymalet i det nuværende
lysegrå.
Opvarmning. Kirken opvarmes af et 1984 installeret kaloriferanlæg, der blev etableret i en allerede eksisterende fyrkælder under skibets nordøsthjørne. Denne blev udgravet 1926, hvor et
†kaloriferanlæg (C. M. Hess, Vejle) erstattede en
1890 opsat †kakkelovn, hvortil en skorsten etableredes.18 †Kaloriferen blev fornyet 1940 (Morsø
Jernstøberi) og igen 1958.42 Anlægget var udtjent
1984, og opvarmningen skete på dette tidspunkt
ved hjælp af elvarmeblæsere. Nedgangen til fyrkælderen sker gennem en lem i skibets gulv, men
var oprindelig henlagt til en muret †trappe langs
skibets nordvæg, der førte til en dør under nordmuren. 1935 indlagdes elektricitet.42

Fig. 18. Romansk monolitoverligger (s. 1945). Foto Anders C. Christensen 2012. –
Romanischer Fenstersturz.
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Fig. 19. Kalkmaleri, o. 1550, over korbuen (s. 1956). Foto Kirsten Trampedach 1995. – Kalkgemälde über Chorbogen.

†kalkmalerier
Fragmenter af kirkens ældre kalkmaleriudsmykning blev registreret hhv. 1954 (Egmont Lind)43
og 1995 (Kirsten Trampedach) i forbindelse med
restaureringer af kirkens indre. De ældste daterede
sig til tiden o. 1500 og var antagelig malet på det
da nyopførte korhvælv, mens lidt yngre dekorationer formentlig udførtes o. 1550. De seneste malerier stammede formentlig fra tiden efter kirkens
ombygning o. 1761. Alt er siden overkalket.
1) O. 1500. På korhvælvet fremkom 1954 dele
af et bølgende bånd, der udgående fra ribbekrydset formentlig er udført i forbindelse med hvælvslagningen. Bemalingen, hvoraf mindre dele atter
fremdroges 1995, supplerer et på ribberne udmalet sparremønster i rødt og dekomponeret sort,
der er forholdsvis velbevaret. Motivet er typisk
for egnen (jf. f.eks. s. 1550).
2) (Fig. 19), antagelig o.1550. På skibets østmur,
over triumfbuen. Ornamenter af ubestemmelig
karakter malet i sort og gråt på en okkergul bund.
De dårligt bevarede malerier stod fremme i en
længere periode, idet flere lag kalkninger er registreret op til udmalingen.

3) O. 1550-75. På korhvælvets ribber registreredes 1954 fragmenter, tilsyneladende af akantusslyngværk, der henførtes til en renæssanceudmaling.
4) (Fig. 20, 21), o. 1761. I forbindelse med ombygningen af tårnrummet udførtes dekorations
malerier med draperier på skibets vestvæg, formentlig indrammende det pilasterindfattede pul
pitur; mindre dele af det i øvrigt velbevarede
maleri i mørkrøde nuancer og sort registreredes
1995, hvor pilastrene endvidere sås at have været
dækket af et gråt kalklag.42
En lignende og formentlig samtidig udmaling
i korhvælvets østkappe stod endnu fremme o.
1910, men var ved undersøgelsen 1954 overkalket og i dårlig forfatning; 1995 var den meget
fragmentarisk (jf. fig. 19). De malede draperier,
der var kronet af en baldakin, var ophængt i bukler og havde foldekast i mange farver. Maleriet
var udført på en grå bund, og der registreredes
flere senere opmalinger.
Fig. 21. Kalkmaleri, o. 1761, på skibets vestvæg (s. 1956).
Foto Kirsten Trampedach 1995. – Kalkgemälde an der
Westwand des Schiffes.
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Fig. 20. Kalkmaleri, o. 1761, i korhvælvets østkappe (s. 1956). Foto Kirsten Trampedach 1995. – Kalkgemälde in der Ostkappe des Chorgewölbes.
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Fig. 22. Interiør mod øst, vist med (†)altertavle, 1909-10, men før udskiftning af stolestadernes topgavle i andet
årti af 1900-tallet (s. 1980). Ældre foto. – Inneres gegen Osten, mit (†)Altarbild, 1909-10, aber vor der Erneuerung der
Gestühlgiebel in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykker udgøres af alterbordet med tilhørende helgengrav og den romanske døbefont, der viser en usædvanlig runeindskrift,
formentlig en mesterformel. Den oprindelige altertavle stammede fra o. 1520. Heraf er dog kun bevaret
en apostelserie, beslægtet med værker, tilskrevet den
såkaldte Herslevmesteren.
Fra tiden efter reformationen stammer dåbsfadet,
et sydtysk arbejde fra o. 1550-75, mens prædikestolen hidrører fra 1600-tallets anden fjerdedel og udviser
slægtskab med Lemvigmesteren, Kristen Spends arbejder. Kirkejeren, Henrik de Linde og hans hustru, Helene Christine Jermiins store omsorg for kirken gennem
mere end 30 år (1729-61) kan endnu aflæses af bevarede inventargenstande. Parrets donation 1729/1759
af et prægtigt alterklæde kan formentlig identificeres
med et silkevævet og guldindvirket *klæde, der efter
alt at dømme var omsyet af et fornemt kjoleskørt. Den
middelalderlige altertavle blev samtidig ‘opdateret’
med en krucifiksgruppe i midtskabet og topgavle på
de tre fløje, ligesom helheden blev nystafferet. 1759
tilføjede ægteparret nye alterstager og en 12-armet lysekrone, mens der fra deres †herskabspulpitur, indrettet
o. 1761, endnu er bevaret to af fire panelmalerier med

fremstillinger fra Kristi Lidelseshistorie, videreført på
det tilhørende gravkapels dørfløje. Stolestaderne, der
er renoveret flere gange, har låger, antagelig fra o. 1792,
med malet nummerering i rokokokartoucher.
Kirkens altersølv er fra 1839 og udført af Jens
Weilgaard fra Holstebro. Dåbskande og fontehimmel
er fra hhv. o. 1850 og 1869. Fra restaureringen o. 191020 stammer Anton Dorphs midlertidige altertavle (nu
på nordvæggen) og den omstøbte klokke. To lysekroner hidrører fra installeringen af elektricitet 1935. Fra
anden del af 1900-tallet tilføjedes – fortrinsvis som
private donationer – et kirkeskib (1958), oblatæsken
(1959), en syvstage (1970), præstetavlen (1977) og et
par kandelabre (1979). Restaureringen 1995-96 har sat
sig flere spor. Hertil hører alterskranken, et kirkeskib
og en tavle med tekst fra den forsvundne altertavles
predella. 2002 tilkom endnu et kirkeskib og 2008 et
nyt orgel.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farver og
bevaringstilstand er præget af den seneste hovedrestaurering 1995-96.
Den ældre indretning kan først belyses arkivalsk fra
midten af 1600-tallet, hvorfra de ældste regnskaber og
inventarfortegnelser stammer.44 1735 betegnedes kirken som ‘skøn og lys indeni’, hvilket vel også hentydede
til selve inventaret, der som nævnt ovenfor 1729 blev
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nyistandsat af Henrik de Linde og hustru. Et tilsvarende positivt skudsmål (‘i forsvarlig og skikkelig stand’)
blev afgivet i tidsrummet 1765-74, bl.a. efter parrets
nye donationer 1759 og 1761. Forinden var klokken
dog blevet beskadiget under ringningen i forbindelse
med landesorgen ved Christian VI’s død i 1746.29 1792
var kirken atter ‘sat i fuldkommen stand’, nu på initiativ
af Jens de Linde; ved denne lejlighed anskaffedes
nye »indeluckede« stole, i denne sammenhæng måske
hentydende til stolestadernes låger, der var smukt udført
og ‘sirligt’ malet. Begejstringen nåede nye højder i 1796.
Kirkens tilstand fandtes da, både ud- og indvendigt, i
en sådan skikkelse, at ‘enhver, som elsker Guds hus og
har lyst til at høre ordet og tjene ham, kan der lade sig
finde med sand glæde og fornøjelse, siden vi ikke ved,
ser eller finder ved kirkesynet de mindste betydelige
brøstfældighed at erindre’(!).45 1847 anbefaledes altertavlen og alt træværk i koret opmalet af en ‘dertil duelig
maler’.46 1888 stafferedes stolestaderne og degnestolen
med egetræsfarve.18
Inden for de første to årtier af 1900-tallet gennemførtes en større renovering af inventaret, hvilket dog
ifølge en senere vurdering i visse henseender »havde
lige saa meget Karakter af Ødelæggelse som af Restaurering«.47 Den middelalderlige altertavle blev nedtaget
og erstattet af Anton Dorphs maleri, der efterfølgende
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blev flankeret af skærmvægge. Stoleværket blev renoveret, bl.a. med en udskiftning af gavlene og de ældre
topstykker, mens facaden af familien de Lindes herskabspulpitur i skibets vestende kasseredes, idet et nyt
pulpitur i kirkens fulde bredde opsattes foran dette til
det 1902 anskaffede orgel. Ved samme lejlighed stafferedes stole og orgelpulpitur i rødbrunt med grå og
sorte detaljer. Også dørfløjene til Lindefamiliens gravkapel overmaledes med brunt.
1957-59 blev interiøret atter gennemgribende restaureret, til dels som en bevidst reaktion mod den
foregående istandsættelse og en tilbageførelse til den
ældre indretning. Den nyere altertavle flyttedes ned i
skibet og erstattedes af en moderne rekonstruktion af
den middelalderlige altertavle; heri indsattes de bevarede figurer. Alterskranken udskiftedes, mens orgelpulpituret fjernedes, og et nyt orgel indsattes i herskabspulpiturets åbning. To af de fire panelmalerier herfra
blev renoveret, ligesom de samhørende dekorationer
på gravkapellets dørfløje blev afdækket fra den sekundære overmaling.Ved samme lejlighed fjernedes stolegavlenes sekundære topstykker, mens selve stolene fik
en blålig og grålig bemaling.48
Ved istandsættelsen 1995-96 ombyggedes altertavlen atter, således at den ‘ydede de gamle figurer (…)
retfærdighed’, ligesom de yngre topstykker og et

Fig. 23. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres, gegen Osten.

125*

1960

hjerm herred

Fig. 24. *Alterklæde, o. 1725-50, antagelig omdannet af et tidligere kjoleskørt (s. 1961). Nuværende forside. Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Messgewand, um 1725-50, vermutlich aus einem früheren Kleidunterteil
gefertigt.
skriftbræt fra den ældre predella blev genanvendt. Alterskranken ændredes til en cirkulær form, svarende til
den ældre fra 1800-tallets slutning, mens stolegavlenes
topprydelser rekonstrueredes efter eksemplerne fra
1700-tallet. Den ældre dåbshimmel ophængtes på ny,
og samtidig gennemførtes snedker- og malemæssige
reparationer bl.a. på præstetavle og salmenummertavler. Som led i ændringerne flyttedes i øvrigt tre af kirkens tavler.

Alterbord (jf. fig. 23), middelalderligt,49 dannet af
regelmæssigt tilhugne granitkvadre. 89 cm højt,
153×113 cm. På bagsiden er en gemmeniche,
ca. 14×14 cm, 31 cm dyb og 34 cm over gulvet. Nyere alterbordsplade af eg med sort staffering,
hidrørende fra restaureringen 1957-59.18 Pladen
dækker den ældre (†)alterbordsplade, hvori er iagttaget et (†)relikviegemme. Som omtalt 1922 og atter

Handbjerg kirke

1961

Fig. 25. *Alterklæde, o. 1725-50, antagelig omdannet af et tidligere kjoleskørt (s. 1961). Nuværende bagside. Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Messgewand, um 1725-50, vermutlich aus einem früheren Kleidunterteil
gefertigt.

1957 fremvistes heri en blyæske, der rummede en
træ- eller bensplint, indhyllet i et tyndt stykke stof.
En tilhørende dæksten omtaltes som værende af
alabast.50 Æsken med det tilhørende fragment blev
i forbindelse med hovedrestaureringen 1957-59
atter nedsat i bordet, dog uden at være nærmere
beskrevet. Et †alterbordspanel fra renæssancen er
omtalt 1907 (Chr. Axel Jensen). Panelet var ind-

delt i seks fag og smykket med rhombeformede
felter, dannet af lister; rødmalet. Fjernet 1957-59.18
I forbindelse med en restaurering af altertavlen
foresloges alterbordet 1875 rykket frem i koret,
således at der levnedes præsten plads bag alteret.18
*Alterklæde (fig. 24-26), o. 1725-50, af græsgrøn, rødviolet og hvid silke med indvævet guldtråd; underfor af groftvævet, hvidligt lærred. Den
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nuværende forside er stærkt afbleget, og de oprindelige, strålende farver ses i dag kun på tekstilets bagside. Klædet, der måler 153×151 cm, er
sammensyet af i alt ni større og mindre stykker,
hvoraf i alt fem lige brede baner har udgjort en
afgrænset mønsterrapport med ægkant, ombøjet
på bagsiden (ca. 74×50 cm). Delene er sammensyet på midten, idet de fire hjørner er afrundet,
antagelig en reminiscens af tekstilets tidligere anvendelse som for- og bagbredde af et fornemt
kjoleskørt (jf. ndf.). Den symmetrisk opbyggede
mønsterrapport udgøres af en akantusmontant
(fig. 26), der flankeres af plantevækster med omvundne bånd på baggrund af en netagtig gitterdekoration (quadrillages).
Det fornemme tekstil kan meget vel være identisk med det ‘prægtige’ alterklæde, som Henrik de
Linde og hans hustru, Helene Christine Jermiin,
skænkede til kirken 1729 eller 1759 (jf. også (†)
altertavle, †messehagel og -skjorte, alterstager, †alterskranke og †lysekrone samt gravkapel).8 Ifølge
en ældre, udokumenteret beretning skulle klædet
stamme fra en dronning (uvist dog hvem), der
skulle have ladet en af sine kjoler omsy til formålet.51 Selvom traditionen om den kongelige proveniens næppe står til troende, er oprindelsen i et
kjoleskørt, måske ejet af giverinden, meget sandsynlig. Tekstilet eller måske hele kjolen kan have
været et importstykke, måske fransk eller italiensk.
At dømme efter formen med de afrundede hjørner og den omstændighed, at der tilsyneladende
ikke er læg, er det nærliggende at antage, at skør
tet har været formgivet à la française.52 Skænket til
Nationalmuseet 1901 (inv.nr. D 4910).
Alterdug, 1998, udført og skænket af Inger Nedergaard Jensen, Sunds. Af hvidt lærred, kantet
med en kniplet bort, hvori mønster af kors og træ.
†Alterklæder og -dug. 1655 lå en gammel drejlsdug med sorte blomster på alterbordet, vel den
samme, som endnu fandtes 1683.45 Et alterklæde,
trykt på gult lærred, omtales tidligst 1683.45 1792
havde kirken et dobbelt sæt alterklæder, anvendt
dels til hverdag, dels til højtider.14 Sidstnævnte er
antagelig identisk med det ovennævnte, skænket
af Henrik de Linde. En ny ‘forbeklædning’, dvs.
alterklæde, af rødt klæde anskaffedes o. 1849. 47
1900 erhvervedes et nyt fløjlsklæde med forgyldt

kors i midten, måske identisk med det på fig. 22
viste.18 1919 nævnes alterbordet som beklædt
med rødt fløjl. Et moderne antependium dækkede alterbordet 1995-96.53
Altertavle (fig. 28, 33), 1957-59, udført som en
forenklet version af en middelalderlig fløjaltertavle af arkitekterne Georg Fischer og Preben Hempel; delvis ombygget 1995-96. I tavlen er genanvendt en række senmiddelalderlige apostelfigurer
fra kirkens †altertavle samt en krucifiksgruppe,
topgavle og et postamentfelt, alt formentlig hidrørende fra den 1729 omdannede †tavle (jf. ndf.).
Alteret er udformet som en trefløjet tavle
med midt- og sidefløje, der dog ikke er beregnet til oplukning. I det sekundære postament
med konkave sider er indsat et ældre profilbræt
med indskrift. Øverst krones tavlen af trekantede
topstykker, alle med drejede topspir og bølgeformede akantusvolutter på de skrå sider. Glatte
fodstykker er indsat under figurerne både i midtog sideskabe; førstnævnte er ligesom topgavlene
tilføjelser fra 1995-96. Over midtskabets Korsfæstelsesgruppe og sidefløjenes figurrækker er
ligeledes sekundært indsat forenklede baldakiner
med rund- og fladbuer.
Skulpturudsmykningen omfatter de tolv apostle,
placeret på sidefløjene i to rækker over hinanden,
og en yngre krucifiksgruppe i midtskabet (nr. 2).
De tolv apostle (fig. 27-29, 31-33), o. 1520. De 12
apostle er ca. 58-60 cm høje og står hver især på
selvstændige postamenter. Alle er udhulet i ryggen. Figurerne, der har bølgeriflet hår og kort eller langt skæg, er iklædt fodlange kjortler med
folderige kapper og vist med nøgne fødder. Syv
af apostlene holder bøger. Desuden har syv af de
12 figurer attributter, der synes at være af ældre
dato, måske endda oprindelige. Apostlene beskrives i det følgende efter den nuværende opstilling,
der dog adskiller sig væsentlig fra den 1907 registrerede (fig. 27), som i sig selv afveg fra de ældre
navnepåskrifter under de enkelte figurer. NordFig. 26. Detalje af *alterklæde, o. 1725-50, antagelig
omdannet af et tidligere kjoleskørt (s. 1961). Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Teppichausschnitt, Detail von *Messgewand, um 1725-50, vermut
lich aus früherem Kleidunterteil gefertigt.
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fløjens figurer beskrives i læseretning fra øverst tv.
til nederst th. (nr. 1-6); herefter følger en tilsvarende omtale af sydfløjens apostle (nr. 7-12).
1) Andreas, vist med skråkors, hvoraf nedre
venstre korsarm mangler; bog i venstre hånd.54 2)
Formentlig Paulus, holdende et sværd, hvoraf den
nederste spids mangler. Figuren er skaldet på midten af issen (flenskaldet) og vist med langt skæg.55
3) Formentlig Peter med bog i venstre hånd og nu
tabt attribut i højre hånd. Flenskaldet som nr. 2 og
vist med kort skæg.56 4) Formentlig Mattias, med
økse, hvoraf skaftets nedre del mangler. Hovedet
er delvis dækket af en hætte.57 5) Uidentificeret
apostel, vist med bog i venstre hånd; manglende
attribut, holdt i højre hånd.58 6) Uidentificeret
apostel med fyldigt kort hår og skæg, vist med bog
i venstre hånd og fragment af opadvendt attribut
(kniv(?)) i højre.59 7) Skægløs apostel, antagelig
Mattæus, iklædt præstedragt med amictus, alba og
casula. Bog i venstre hånd; højre hånd har fattet

om en genstand.60 8) Jakob den ældre med pilgrimshat og bog i venstre hånd. Højre hånds attribut mangler.61 9) Uidentificeret apostel, der både
med højre og venstre hånd har fattet om attributter.62 10) Uidentificeret apostel med afknækket
spyd i venstre hånd.63 11) Uidentificeret apostel
med bog i højre hånd; den venstre hånd har fattet
om nu manglende attribut.64 12) Johannes, skægløs og gengivet med kalk i venstre hånd.65
Krucifiksgruppe (fig. 27-28, 30-33), antagelig
hidrørende fra tavlens renovering 1729. Figurerne, der er af eg, men ikke hulede på bagsiden, måler hhv. 98 cm (Kristus, 130 cm inklusive korset)
og ca. 80 cm (Maria og Johannes). Gruppen er
skematisk og stift udført med store hænder og en
forenklet gengivelse af figurernes anatomi og klædedragt. Kristus hænger omtrent frontalt i strakte
arme med det store, vidjekronede hoved66 svagt
ludende mod højre skulder. Brystpartiet er udført
med en sildebenslignende gengivelse af ribbenene,

Fig. 27. Altertavle, vist i forbindelse med registreringen 1907 (s. 1972). Foto Chr. Axel Jensen 1907. – Altarbild.
Älterer Zustand aus der Zeit der Registrierung von 1907.
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Fig. 28. Altertavle, 1957-59, med middelalderlige sidefigurer og krucifiksgruppe, antagelig fra 1729. Omdannet
1995-96 (s. 1970). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altarbild, 1957-59, mit mittelalterlichen Seitenfiguren und Krucifix
gruppe, vermutlich von 1729.

mens det smalle lændeklæde er bundet på venstre
hofte med en knude. Højre fod er lagt over venstre. Nyere korstræ.67 Både Maria og Johannes er
placeret på lave fodstykker og står med sammenlagte hænder i bøn og nøgne fødder i omtrent
identiske positurer, vendt mod midten. Maria bæ-

rer hovedlin og kappe med skulderklæde over sin
kjortel. Johannes har nedfaldende krave og bærer
en tilsvarende dragt.
Staffering. Det moderne alterskab er stafferet i
okker (postament og bagklædninger), rødbrunt
(fodskamler) og mørkebrunt med forgyldning af
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Fig. 29a-b. Apostelfigurer fra altertavlens sidefløje (s. 1962). Foto Niels J. Termansen 1926. – Apostelfiguren aus den
Seitenflügeln des Altarbildes.
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Fig. 30. Krucifiksgruppe (s. 1964). Foto Niels J. Termansen 1926. – Kruzifixgruppe aus dem Mittelflügel des mittelal
terlichen Altarbildes.
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Fig. 31. Forslag til altertavle med anvendelse af de senmiddelalderlige apostelfigurer og den yngre krucifiksgruppe. Tegning af Niels J. Termansen 1926 (s. 1969).
– Vorschlag für Altarbild mit spätmittelalterlichen Apostelfi
guren und neuerer Kruzifixgruppe.

baldakiner og lister. Samtlige figurer står med en
broget bemaling, der bygger på en ældre staffering, antagelig fra en istandsættelse i 1840’erne, jf.
ndf. Ansigter, hænder og fødder har naturlig karnationsfarve, mens hår og skæg er brunsort eller
gråligt. Figursoklerne er sorte. En ældre bemaling
med tilsvarende broget bemaling på dragterne,
bl.a. med rød og grøn lasur på sølv og attributter

Fig. 32. Forslag til altertavle med anvendelse af de
senmiddelalderlige apostelfigurer og den nyere krucifiksgruppe. Tegning af Georg N. Kristiansen 1948 (s.
1969). – Vorschlag für Altarbild mit spätmittelalterlichen
Apostelfiguren und neuerer Kruzifixgruppe.

i forgyldning, kan hidrøre fra tavlens renovering
1729, jf. ndf. Ved registreringen 1907 var figurerne hvidlige, mens alterskabet stod i blåt.
Figurmalerier. Topgavlene har en udsmykning
med Kristi Opstandelse i midtpartiet, mens sidegavlene viser kerubhoveder, alt på en himmelbaggrund med skyformationer, ganske primitivt
og skematisk udført. Udsmykningen blev fremdraget 1995-96. †Figurmalerier. Som gengivet
fig. 27 (1907) havde midtgavlen en allegorisk
fremstilling med en olielampe, to bøger og en
skriftrulle, alt stående på et bord; sidegavlene viste kerubhoveder som de nuværende. Antagelig
hidrørende fra altertavlens nystaffering o. 1847.
Indskrifter. På predellaens 1995-96 indsatte profilbræt ses en indskrift, hidrørende fra 1729-renoveringen af den middelalderlige †altertavle,
angivet på latin og dansk med hvidlig kursiv og
enkelte versaler på sort bund: » Secvndvm Christi verbvm in crvce prolatvm (Ifølge Kristi ord,
anført på korset) / Der Jesus da saae sin Moder
og den Discipel Hos som Hannem Elsker siger
Hand Til sin Moder/ Quinde, See det er din
Søn(.) Der efter siger Hand til disciplen See det
er din Moder og fra den Time tog den discipel
hende til si(g)/ Joh. C. 19. 26-27«. Jf. også ndf.
En samlet karakteristik af den middelalderlige
figurudsmykning må savne fremstillingen i det
oprindelige †midtfelt, der måske har vist en tregruppe med større figurer eller en korsfæstelsesfremstilling. Karakteristisk for de bevarede apostle
er den yppige hår- og skægvækst, de lave pander, høje kindben og de relativt lange, lige næser
- kendetegn, som genfindes i værker, henført til
den såkaldte Herslevmester, navngivet efter altertavlen i Herslev (Brusk Hrd.,Vejle Amt), idet hans
virkefelt fortrinsvis var centreret i Sydøstjylland,
rimeligvis med værksted i Kolding.68 Dog ses stor
indbyrdes variation inden for gruppen mht. apostlenes stillingsmotiver, foldekast og ikonografi.
Den yngre korsfæstelsesgruppe har trods sin
primitive og skematiske figur- og dragtstil et tilstræbt middelalderligt præg. Som foreslået kunne
forbilledet måske have været unggotisk og i givet
fald muligvis en †kalvariegruppe, placeret i korbuen.69 Derimod er det uvist, hvorvidt den eksisterende gruppe som antaget også tidligere har
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Fig. 33. Altertavlen, vist efter istandsættelsen 1957-59 (s. 1969). Foto Georg N. Kristiansen 1959. – Altarbild. Zustand
nach der Restaurierung 1957-59.

fungeret som en erstatning for denne.70 Under
alle omstændigheder fandtes gruppen i altertavlen allerede 1766.8
Udførelsen 1957-59 af en moderne altertavle
i middelalderstil med genanvendelse af de tidligere fjernede figurer har en ældre forhistorie, der
i det mindste kan følges tilbage til 1926-27, da de
bevarede apostle og krucifiksgruppen blev nyundersøgt med henblik på en genanvendelse i en ny
tavle, opsat på kirkens nordvæg og omfattende
et højt midtparti med de sidstnævnte, flankeret
af lavere sidepartier med de mindre figurer (fig.
31). En adskilt placering af de to hovedgrupper
og en mulig nyskæring af krucifiksgruppen (jf.
også s. 1972) eller en erstatning af denne med
tre større figurer diskuteredes også.71 Forslaget
afvistes dog i sidste instans, eftersom »en eventuel Genskabning af Tavlen næppe vilde få blivende, endsige historisk Værdi« på grund af de

sparsomme fragmenters ringe bevaringstilstand.72
1948 vendte man imidlertid tilbage til projektet om en rekonstruktion af den middelalderlige
tavle, nu tænkt placeret på selve alterbordet som
skitseret af konservator Georg N. Kristiansen (fig.
32). Forslaget omfattede tillige en genanvendelse
af de nyere trekantgavle, svarende til den ældre
status og en rekonstruktion af den ældre staffering fra 1800-tallets første del.73
I forbindelse med hovedrestaureringen 195759 valgte man omsider at realisere projektet, dog
med ændrede proportioner i forhold til den ældre tavle, idet midtstykket blev højere end de tilsvarende sidefløje (fig. 33). Samtidig placeredes
krucifiksgruppens sidefigurer direkte på storstykkets sokkel uden fodskammel, ligesom den oprindelige predella blev udeladt. Heller ikke de tre
trekantgavle fandt genanvendelse. Stafferingen
af alterskabet blev betragtet som en fri opgave
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Fig. 34. Alterpartiet, vist med (†)altertavle, 1909-10 (s. 1980), †alterskranke nr. 2,
1800-tallets slutning (s. 1975) og †skærmvægge til præsteværelse, o. 1910-20 (s. 1971).
Foto o. 1952. – Teil von Altar mit (†)Altarbild, 1909-10, †Altarschranke Nr. 2, Ende des 19.
Jahrhunderts und †Schirmwände zum Pfarrerzimmer, um 1910-20.

(Georg N. Kristiansen 1959). Midtskabets bagklædning dækkedes af en lysegul, ret kraftig farve,
dog med en okkergul rammestribe som kontrast;
skabenes karmsider stod i brunsort, karmene i
guld, blåt og hvidt, mens fodskamler var grå med
grågrøn fylding. Fodstykket var svagt rødbrunt.
Figurernes bemaling fulgte en broget staffering

(i indberetningen betegnet B), formentlig hidrørende fra bemalingen fra o. 1847, jf. ndf.
Tavlens opbygning harmoniseredes 1995-96 (fig.
28). Midtfeltet afkortedes, svarende til sideskabe
nes højde, et podium indføjedes under krucifiks
gruppen, mens sidefløjenes to dele fik ensartet
højde. Forenklede baldakiner med rund- og flad-
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buer tilføjede tavlen et vist renæssancepræg. Der
udførtes en ny predella, med indføjning af det
ældre skriftbræt, ligesom de hidtil deponerede
trekantgavle blev opsat. Både figurernes og skabets farver justeredes, på sidstnævnte navnlig på
bagklædning og fodskamler.
(†)Altertavle (fig. 34-35), 1909-10,74 udført af
Anton Dorph. Olie på lærred, lysmål ca. 183×100
cm, med rundbuet overkant. Maleriet viser Den
korsfæstede Kristus. Frelseren hænger tungt i armene med hovedet ludende over mod venstre skulder og fødderne placeret ved siden af hinanden på
en fodstøtte. Det enkle, umalede kors har foroven
hvid skriftseddel, hvorpå: »Inri« med sorte versaler.
Lyset falder skråt fra højre på Kristusfiguren og
danner en rødlig lysplet i billedets nedre venstre
hjørne, modsvarende lysglorien om Frelserens ho
ved. Baggrunden står i øvrigt i mørkebrunt. En
nøje samtidig parallel til fremstillingen findes i
Søndbjerg Kirke (DK Tisted 762). Tavlen var tidligere indsat i en portallignende ramme i nyromansk
stil med cirkulær topprydelse og flankerende søjler
med terningkapitæler (fig. 34). På postamentet var
†indskrift med gyldne versaler med Kristi ord på
korset: »Det er fuldbragt« (Joh. 19, 30).
Udførelsen af altertavlen ved Anton Dorph
som en kopi af et tilsvarende maleri (vel Søndbjergtavlen) skete på initiativ af sognepræst Philip
Beck (se ndf.), der også lod bestille en ‘smuk tegning til en ramme’ hos en arkitekt Bech (Marcus
Bech?). I sin vurdering heraf fremhævede Nationalmuseet derimod værket som ‘et trist eksempel
på, i hvor høj grad en kunstner kan misforstå de
krav, der bør stilles til en altertavle i en dansk
landsbykirke’, ligesom den kongelige bygningsinspektør Vilhelm Petersen hævdede, at den ville
‘passe bedre til en bedesal i en amerikansk nybygd end til en af vore landsbykirker, åndsløs og
idéforladt, som den er, sammenstykket af dårligt
fordøjede tyske arkitekturstumper’ (!).75 Nedtaget i forbindelse med restaureringen 1957-59.18
Siden hovedrestaureringen 1995-96 ophængt på
nordvæggen i skibets vestende, indfattet i en enkel, hvidmalet profilramme.
†Altertavle (fig. 27), o. 1500. Tavlen blev 1729
renoveret og nystafferet, herunder antagelig med
tilføjelse af topgavle og den centrale krucifiks-
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Fig. 35.Altermaleri, 1909-10, af Anton Dorph (s. 1971).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Altargemälde, 1909-10.

gruppe. Istandsættelsen bekostedes, ifølge en malet
†indskrift af Henrik de Linde og hustru, Helene
Christine Jermiin. Nedtaget o. 1909, idet figurskulpturerne og enkelte arkitektoniske dele siden
blev genanvendt i den nuværende altertavle.
Tavlen var formet som et skab med hængslede,
todelte sidefløje, alt stående på en predella; denne
var dog delvist skjult bag et glat forbræt og sidepaneler til afskærmning af †præsteværelset bag
alteret (s. 1980).76 Endnu 1907 var både midtskabet og fløjenes rammer samt bagklædningen
bevaret; forkanterne havde på de inderste hjørner
hulkant og forneden skråfas, der dog senere var
dækket af ‘påslåede tapetlister af den tarveligste
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art’ (Chr. Axel Jensen). Af den senmiddelalderlige
tavle bevaredes som nævnt kun sidefløjenes 12
apostle. Derimod er midtskabets oprindelige udsmykning ukendt, ligesom der heller ikke fandtes
spor efter en eventuel baldakindekoration over
figurerne eller en kronfrise over selve alterskabet.
I midterfeltet kan have været en Korsfæstelsesscene eller et antal større enkeltfigurer.
Staffering. Alterskabet fremtrådte 1907 egetræsmalet på forkanterne, idet bagklædningen bag
figurerne og på predellaen var bemalet i kraftig
blåt. Herunder anedes rødbrunt, idet der dog
ikke syntes at være spor af middelalderlig kridtgrund eller forgyldning. Figurernes staffering er
omtalt ovenfor. Gavlenes rammelister havde spor
af ældre stafferinger, hvoraf fremgik, at den †altertavle delvis var gråmarmoreret med gråt, rødt
og grønt på forkanterne.
†Indskrifter. 1) Nederst på tavlen, dvs. på predellaen, var følgende versificerede indskrift, omtalt 1766 og i moderne tid afskrevet på en særskilt
tavle (s. 1985).8 Indskriften skimtedes endnu 1907:
»Eet Tusind, Syv Hundrede, Ni og til Tive
Gud æren derfore alleene at give;
Blev Handberg Kirche af Ejeren sin
Velædle Hr. Linde og Frue Hiermin,
Heel gandske indvendig af Nye repareret,
Og Siden med Cronen og Malning staferet.
Paa egen becostning De giorde det alt,
Og Giør Sig af Himmelen alleene betalt.«

2) (Fig. 27). På fodstykket under krucifiksgruppen læstes det velkendte skriftsted fra Joh. 14,6,
anført med mørk skriveskrift på lys grund. Tilsvarende var på panelerne under apostelfigurene
angivet de respektive navne, disse svarede dog
ikke konsekvent til de tilhørende figurer, ligesom
bogstaver af andre former anedes nedenunder. På
predellaen læstes i lys skriveskrift på mørk baggrund teksten fra Joh. 19,26. Indskrifterne hidrører antagelig fra altertavlens nystaffering o. 1847.
I forbindelse med tavlens renovering 1729 indsattes formentlig en krucifiksgruppe i storfeltet,
mens tre trekantede topstykker, smykket med volutbøjler og drejede topspir, placeredes foroven
(jf. ovf.). Som nævnt i regnskaberne anbefaledes
altertavlen 1847 opmalet af en »dertil duelig Maler«.47 Ved denne lejlighed kan bl.a. apostelnav-

nene være blevet påmalet, som omtalt 1862.18
Før den omhyggelige registrering 1907 ved Chr.
Axel Jensen, foranlediget af en planlagt fornyelse
af tavlen,76 tilføjedes en blåstaffering af alterskabet og en hvidmaling af figurerne, der samtidig
synes delvist ombyttet. Jensen anbefalede dog en
nænsom restaurering, herunder en rekonstruktion af den middelalderlige midtergruppe, udførelse af bueslag over figurerne og en fremdragning
af det ‘smukkeste’ af stafferingslagene. Resultatet
ville efter hans mening blive ‘stateligere end noget moderne maleri’.77 Forslaget vakte imidlertid
lokal modstand, idet man beskyldte Nationalmuseet for at ‘gøre kirken til et museum for gammel
og dårlig kunst’, ligesom apostelstatuerne af den
daværende sognepræst Philip Beck (en søn af Indre Missions leder,Vilhelm Beck) nedvurderende
omtaltes som ‘karikaturer, der hverken ligner jøder eller danskere, men kun kunne have betydning som et vidnesbyrd om datidens tarveligste
kunst’.78 I gensvaret fra Nationalmuseet erkendtes ganske vist, at den gamle tavle ikke kunne
siges at ‘have så stor kunstværdi’, at den nødvendigvis skulle forblive på alterbordet, men at den
i det mindste burde bevares i kirken og opstilles
i tårnrummet.79 Afmonteringen skete imidlertid
med en påfaldende mangel på pietetsfølelse. 80
Tavlen blev på nær topgavlene samt enkelte dele
af predella og rammeværk hugget i stykker og
brændt, mens figurerne og de bevarede stumper
placeredes dels på loftet, dels i tårnrummet bag
orglet.18 1919 og endnu 1948 opbevaredes rester
af den gamle altertavle i tårnrummet bag orglet,
mens andet fandtes på loftet.
Altersølv (jf. fig. 36), omfattende kalk og disk,
begge af Jens Weilgaard (1785-1854-) og med
dateringen 1839 på kalken, samt en kalk fra 1936.
Kalke. 1) 1839, 17 cm høj. Foden har form som et
græsk kors med konkave sider, mens skaftleddet
er cylinderdannet med midtdelt knop, smykket
med indgraverede spidsblade; lavt, halvkugleformet bæger med dobbeltrille ved mundingskant.
På foden er indskrift med skriveskrift: »Bekostet til/ Handberg/ Kirke/ Aar 1839«; øverst på
bægeret er med tilsvarende typer anført: »Dette
giöres, saa ofte som I det drikke, til min Ihukommelse« (1 Kor. 11). På den lodrette standkant
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Fig. 36. Altersølv, omfattende følgende dele: Til venstre kalk nr. 1 og disk, 1839, udført
af Jens Weilgaard, Holstebro (s. 1972). I midten ske, o. 1900, oblatæske, 1959 og bagest
alterkande, o. 1950 (s. 1974, 1973). Til højre kalk nr. 2, 1936 (s. 1973). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Silberne Altargeräte aus folgenden Teilen: Links Kelch Nr. 1 und Patene
von 1839, in der Mitte Löffel, um 1900, Oblatendose, 1959, und hinten Altarkanne, um 1950.

er mestermærke for Jens Weilgaard (Bøje II, nr.
6725). 2) 1936, 21,7 cm høj, fraregnet påsat hældetud. Cirkulær fod, der er drevet stejlt op mod
midtdelt knop. Glat bæger med kløverbladskors
i strålekrans og graveret indskrift i skriveskrift:
»Handbjerg Kirke./ Skærtorsdag./1936«. Under
foden er Københavnsmærke for 1936 og guardejnstempel for Johs. Siggaard. Fodled og knoppens midtring er mørkt patineret. Disk, sandsynligvis 1839 og samhørende med kalk nr. 1. 12,6
cm i tværmål. Glat, med graveret cirkelkors på
fanen. Under bunden er mestermærke for Jens
Weilgaard som kalk nr. 1.
Det ældre altersæt er tidligst omtalt 1862 som
‘et sølvbæger med oblatbakke’.18 1866 anbefaledes bægeret forgyldt indvendigt.18 †Altersølv.
1655 er registreret en kalk og disk; som præciseret
1683 var den førstnævnte af sølv, hvorimod disken var af tin.45 1697 forbedrede Christen Linde
(den yngre) den ældre kalk og skænkede desuden
en ny kalk (efter sammenhængen at dømme formentlig dog en sygekalk, jf. ndf.) af sølv i stedet
for den gamle af tin.45

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Oblatæske (jf. fig. 36), 1959, 4,5 cm høj, 9,5 cm
i tværmål. Den enkle cylinderformede æske har
indgraveret ligearmet kors på låget. Under låg og
bund er med versaler graveret mester- og lødighedsmærke: »C. C. Herman(n), Sterling, Denmark« samt under sidstnævnte delvis udpudset
nummerering (M51). Endvidere ses under låget
med skriveskrift: »Til minde om Hanbjerg Kirkes hovedrestaurering 1958-59«; under bunden
er ejermærkning, ligeledes i skriveskrift. †Oblatæ
sker. 1862 nævntes i Synsprotokollen en ‘brødæske
af uvist materiale’. 1890 anskaffedes en æske af
porcelæn.18
Alterkander. 1) Antagelig o. 1890,18 af porcelæn,
30,5 cm høj. Sort med guldkors og -kanter. Under
bund er stempel for Bing & Grøndahl. 2) (Jf. fig.
36), o. 1950, 29,5 cm høj. På det udbugede korpus er indgraveret kløverbladskors. Ingen stempler.
†Alterkander. En kande af sølv er omtalt 1821.18
Denne synes bortkommet, siden der i 1840’erne
anskaffedes en ny, dog af kobber, hvilket imidlertid
påtaltes 1850 som værende ‘ikke passende til kirkebrug’. En ny kande anbefaledes derfor anskaffet.47
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Sygesæt (fig. 37), nyere, omfattende kalk, disk
og oblatæske, der også anvendes i Ryde Kirke;
uden stempler. Kalken, 9 cm høj, har graveret
cirkelkors på bægeret. Disken er glat og måler 6
cm i tværmål. Den cylinderformede oblatæske er
2,7 cm høj og 5,2 cm i tværmål. På låget er indgraveret et kors, mens en perlestav smykker både
fod og låg. I cylinderformet futteral af sort læder med rødt fløjlsfor. †Sygesæt. 1697 skænkede
Christen Linde (den yngre) en ny kalk af sølv i
stedet for den gamle af tin, at dømme efter sammenhængen antagelig identisk med en sygekalk
(jf. s. 1973).45
Ske (jf. fig. 36), o. 1900,81 16,5 cm lang med
perforeret laf og mesterstempel under skaft:
»PID« i firkantet ramme, formentlig for P. I. Diederichsen, Fredericia (virksom 1893-1937).
Alterstager. 1) (Fig. 38), 1759, ifølge påskrift på
skaftet skænket af Henrik de Linde. 37 cm høje
(fraregnet lysetorn af jern). Foden følger en ældre
form, velkendt blandt bordstager fra renæssancen
(jf. bl.a. eksempler i Tikøb, Hellebæk og Krogstrup, DK Frborg 699, 752, 2740), her dog med lav
ottekantet (i stedet for som oftest sekskantet) fod
med kugleformede bukler på fodpladen og graveret bladværk på karnisprofilen samt ottekantet
‘krave’, ligeledes med bukler. Højt snoet skaft,

Fig. 37. Sygesæt, nyere (s. 1974). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Neuere Krankengeräte.

Fig. 38. Alterstager nr. 1, 1759 (s. 1974). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Altarleuchter Nr. 1.

hvorpå øverst med kursiv er graveret: »Anskaffed
af Henrich Linde 1759«. Som nævnt 1792 holdt
kirkeejeren også stagerne med lys, der brændte til
højtider og ved kommunion.14 Repareret 1939.18
2) 1979, skænket af Kathrine Hulgaard, Aarhus.
Stagerne, der 29 cm høje, har balusterskaft.
†Alterstager. Nævnt 1655.45
Syvstager. 1) (Jf. fig. 34), begyndelsen af 1900-tallet. 39 cm høj, med ottekantet bladdekoreret fod
i to afsæt og balusterskaft. Stagen blev stjålet o.
1960, men tilbageleveredes o. 1980.82 2)1970,
skænket af sognepræst Kai Brask og hustru, Jenny
Brask. 38 cm høj med ottekantet fod i tre afsæt.
På nedre fodled er med kursiverede versaler graveret: »Skænket Handbjerg Kirke Julen 1970 af
Jenny og Kai Brask«.
†Alterbøger. Kirkens ældste inventarliste anfører
1655 et eksemplar af Christian III’s Bibel (1550)
hvis indbinding dog var ‘fast fordærvet’, og en
tilsvarende gammel alterbog. Et nyt indbundet
graduale indkøbtes 1699.20
Messehagler. Kirken har to hagler. 1) O. 1900,
skjoldformet, af rødt fløjl med guldkors. 2) O.
1980,83 af grønt lærred med guldkors, dannet af
smalle lidser, på ryg og forside. †Messehagler og
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-skjorter. O. 1615 blev stjålet en messehagel af
en kirketyv, der huserede over det meste af Jylland.13 1655 nævnes to røde messehagler, dels af
fløjl, om end med karakteristikken ‘gammel og
forslidt’, dels af silke. Sidstnævnte var foræret af
Johan Brockenhuus, der en tid boede på Handbjerg Hovgård (jf. s. 1941).45 En hagel af gult atlas
registreredes 1683. 45 1704 forærede kirkeværgen, Peder Christensen i Lindbjerg, en ny messeskjorte. 1718 modtog kirken i gave en ny hagel
af rødt atlask i stedet for den gamle ‘ubrugelige’.
Guldkniplingerne fra denne (den ovennævnte
gule hagel?) genanvendtes dog herpå.45 En ny
messehagel af gyldenstykke med tilhørende messeskjorte skænkedes af Henrik de Linde og hustru (jf. ovf.).8 1792 fandtes to messehagler, vel
de samme, beregnet til hverdag og til højtider
(jf. alterklæder).14 1850 anskaffedes en ny hagel
af rødt fløjl eller silke med guldgaloner.47 1886
udskiftedes denne med en hagel af rødt silkefløjl,
måske identisk med nr. 1(?).18

Fig. 39. Døbefont, romansk (s. 1975). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Romanische Taufe.
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Fig. 40. Runeindskrift, antagelig en mesterformel for
stenhuggeren (Isle) (s. 1976). Detalje af døbefonten.
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Runeninschrift, vermut
lich Meisterformel eines Steinhauers. Detail von Taufe.

Alterskranke (jf. fig. 23), udført i forbindelse
med hovedrestaureringen 1995-96; af halvcirkulær form med spinkle, drejede balustre med
midtknop. Lysegrå staffering med detaljer i okkergult og teglrødt, brunt betræk på knæfald,
svarende til nyere knæleskammel. †Alterskranker. 1)
Omtalt 1766 som et ‘træsprinkelværk’ med tilhørende knæleskammel, betrukket med ruskind og
nævnt sammen med Henrik de Linde og hustrus
talrige donationer til kirken.8 Skranken var 1792
grønmalet og på dette tidspunkt betrukket med
rødt læder.14 2) (Jf. fig. 22, 34), antagelig 1800-tallets slutning (jf. skranke i Lemvig Kirke, 1886, s.
369), af cirkulært grundrids med spinkle, drejede
balustre. Repareret og malet 1905 samt opmalet 1921.18 Henlagt på loftet. 3) 1957-59, tresidet
skranke med spinkle balustre.
Døbefont (fig. 39-41), romansk, af grålig storkornet granit, heraf er kummen dog af en lysere
og mere rødlig sten i forhold til foden. 87 cm
høj. Den firsidede fod har form som en omvendt
terningkapitæl med kraftige vulster ved base og
overgangen til skaftleddet. Hjørnerne markeres
med spinkle, lodrette rundstave. I fodstykket er
registreret et afløbshul.83 Kummen, der har tværmålet 77 cm, har nederst en krans af bægerblade,
markeret med dobbeltkontur, beslægtet med
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områdets velkendte type (jf. Mackeprang, Døbe
fonte 156 ff.), men er som en variation heraf på
hvert andet led smykket med kors på en todelt
fod. Øverst ved mundingsranden en attisk profil.
Som et ualmindeligt element ses endelig på den
nu vestvendte side mellem to af korsene en runeindskrift i relief (fig. 40-41): »isli«, formentlig
en mesterformel med angivelse af stenhuggerens
navn (Isle).84
Fonten var 1792 omtalt som placeret i koret (‘al
tergulvet’).14 1895 opmaledes indskriften.18 I for
bindelse med hovedrestaureringen 1957-59 afrensedes fonten for spor af ældre bemaling og

blev flyttet fra korets nordvesthjørne (jf. fig. 22)
til en placering i skibet.18 Nu ved korbuens nordre vange.
Fontehimmel (jf. fig. 23, 52), o. 1869.18 En ottesidet
himmel, hvis hjørner markeres med lavstammede
balustersøjler med kuglespir, har volutsvungne
bøjler, der samles i et kugleled. Under himlen er
i en bladroset en Helligåndsdue i lavt relief. Stafferet i rød, rødbrunt og gråt med forgyldning af
enkelte led. Ophæng af jern, smykket med volutled og fæstnet til korbuens nordvange. Rødmalet.
Himlen, der allerede 1869 var anbefalet fornyet, fandtes 1919 bag orglet efter antagelig at

Fig. 41. Romansk døbefont. Farvelagt tegning af J. Magnus-Petersen (s. 1975), 1886. – Romanische Taufe.
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Fig. 42. Dåbsfad, o.1550-75 og dåbskande, o. 1850 (s. 1977). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Taufschale, um 1550-75 und Taufkanne, um 1850.

være nedtaget i forbindelse med restaureringen.
Restaureret og genopsat 1995. 85 †Fontehimmel.
En ældre himmel er nævnt 1792.14
Dåbsfad (jf. fig. 42), o. 1550-75, antagelig sydtysk. Fadet, der måler 37 cm i tværmål, har i bunden et relief af Adam og Eva ved Kundskabens
træ (jf. bl.a. Bøvling Kirke, s. 839). Relieffet indrammes af en bort af småblade, mens fanen har en
dobbeltbort med dekoration af rosetter og blade.
Over bundens relief ses – dog delvis udpudset
- et todelt våbenskjold, antagelig et alliancevåben med bomærker for giverparret, hvis initialer
ses ovenover. Til heraldisk højre ses krydsende
stave, mens der overfor er en ‘H’-lignende figur,
bl.a. med en lodret midtstav, måske et Jesumonogram (jf. dåbsfadet i Vejrum Kirke). Ovenover og
adskilt af stjerner er indridsede versaler, vel for
giverne: »HF (eller B)« og »KMD«. Et eventuelt
giverår fremgår dog ikke.
Fadet, der tilsyneladende ikke fandtes i kirken
fra første færd, er vel identisk med det messingfad, der 1710 registreredes i fonten, med tilføjelsen: ‘hvilket der ikke har været før’.20 En indsats
til dåbsfadet af messing blev skænket af kirkens
håndværkere i forbindelse med restaureringen
1995-96.86

Dåbskande (jf. fig. 42), o. 1850, 32,5 cm høj, af
tin, til dels med forsølvning. Kanden tilhører den
velkendte nyklassicistiske type, der leveredes af
hofgørtlermester Hans Høy, København (jf. bl.a.
Rom, s. 1063). Tidligst nævnt 1862.18
Prædikestol (fig. 43-44), 1600-tallets anden fjerdedel. Stolen omfatter en kurv med fire storfag
og en samtidig himmel, mens opgangen ændredes i forbindelse med hovedrestaureringen 199596; moderne læsepult.
Selve kurven udgør fire sider af en polygon. De
enkelte fag er indrammet af forenklede toskanske
søjler med prydbælte under kapitælet og markeret entasis. Storfagene har rundbuede arkader,
båret af kannelerede pilastre og med bueslag,
sammensat af dekorative profilled. I hjørnerne
ottebladede rosetter. Postamenterne har glatte,
profilindrammede led mellem fremspring med
karakteristiske abelignende løvemasker (fig. 43).
Hængestykker, sammensat af dobbeltvolutter,
mellem kugleled. Frisefelterne foroven har tilsvarende profilled mellem diminutive kerubhoveder.
Kurven hviler på bærebjælker, indmuret i sydmuren.
Den syvsidede himmel er formentlig samtidig
med kurven. Den sammensatte profilsmykkede
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frise har glatte fremspring, hvorunder hængekugler. Under himlen er ophængt due i roset. Den
nyere opgang har to højrektangulære spejlfyldinger.
Stafferingens farveskala er yderst begrænset, idet
træets naturlige farve dominerer. De dekorative
led er dog bemalet i gråt, rødt og brunokker med
forgyldning.
Prædikestolen repræsenterer en forenklet version af det formrepertoire, der er karakteristisk
for ‘Vandfuldmesteren’, Lemvigbilledskæreren
Kristen Spend og hans kreds; navnlig har den
lighed med stolen i Fjaltring (1642, s. 1658) og
Sinding (Hammerum Hrd.). Handbjergstolen er

Fig. 43. Løvehoved; detalje af prædikestol (s. 1977).
Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Löwenkopf; Detail von
Kanzel.

Fig. 44. Prædikestol, 1600-tallets anden fjerdedel (s.
1977). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Kanzel, zweite
Hälfte des 17. Jahrhunderts.

tidligst omtalt 1701, da der indkøbtes et stålanker
til dens fastgørelse; 1710 sikredes stolen yderligere med støttetræ og et jernanker.20 1792 betegnedes den som grønmalet (jf. også alterskranke).14
En †beklædning af rødt silkefløjl med guldgaloner
fornyedes 1866. 18 1873 bekostes atter en smuk
beklædning på stolen.18 1913 anbefaledes hele
stolen renoveret, mens foden og bærebjælkerne
fornyedes. Placeringen fremgår af fig. 22. 195759 blev stolen adskilt, renset og istandsat af kirkemaleren Svenning Elmholdt.Ved samme lejlighed udførtes en ny trappeopgang.18 I forbindelse
med nyrenoveringen1995-96 blev stolen, der er
placeret i skibets sydøsthjørne, hævet og samtidig
rykket lidt mod øst. Ved denne lejlighed fornyedes trappen og opgangspanelet.
Stolestader (jf. fig. 23, 45, 52, 64), sammensat
af dele af forskellig alder, hvoraf i det mindste
lågerne med påmalet nummerering fra nr. 1-28
antagelig er udført i forbindelse med en renovering 1792 (jf. ndf.).
Stolene omfatter 13 lukkede stader i nordsiden,
hvoraf de tre vestligste ved tværgangen ud for våbenhusdøren er kortere end de øvrige. I syd er
et tilsvarende antal. For- og bagpaneler samt stoleryggene har højrektangulære spejlfyldinger. De
glatte gavlstykker krones af et cirkulært topstykke med muslingeskal i relief, udført i forbindelse
med restaureringen 1995-96 som en efterligning
af de ældre gavlprydelser med samme motiv (fig.
22). Stolenes staffering er harmoniseret med bemalingen fra 1700-tallet og domineres af hvidt
og gråligt med detaljer i rødt og forgyldning. På
lågerne er afdækket nummereringen, angivet i et
rocailleindrammet felt med hvid kursiv og tal på
sort bund (fig. 52, 64).87
1792 anskaffedes på initiativ af kirkeejeren Jens
de Linde nye »indeluckede« stole på begge sider
af kirken, 88 hvis stolestader hidtil for hovedpartens vedkommende havde været åbne.14 Stolene
var af ‘sirligt’ arbejde og smukt malede, hvilket
bl.a. må hentyde til lågernes staffering med den –
på dette tidspunkt dog noget utidssvarende – ro-
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stafferet i rødbrunt. 1957-59 fjernedes gavlene,
mens farverne ændredes til gråhvidt (rammer)
og lys turkis (spejlfyldinger).Ved installeringen af
orglets spillebord i skibets sydvestende fjernedes
en stoledør (nu på loftet, nr. 17, fig. 64). 199596 afdækkedes den ældre staffering, og stolene
nyopmaledes.
†Stolestader. Mandsstolene er tidligst nævnt
1655.19 1661 udførtes (eller repareredes) kirkens
stole.19 1766 fandtes hhv. 17 og 15 stole i syd og
nord. Heraf var den øverste stol i sydrækken og
de tre øverste mod nord lukkede (jf. †herskabsstole).8
Præstestol. Nyere armstol, brunbejset med rødt
plysbetræk, er opstillet i koret.
†Skriftestol. 1792 er tidligst nævnt en lukket
skriftestol på den ene side af alteret (vel i nord).14
Bagklædningen fornyedes 1849.471862 nævnt som
værende ‘ikke forskellig fra andre stole’.18
†Degnestol, omtalt 1792 som åben og placeret
over for skriftestolen.14 Flyttet til søndre korpille
1873.18
Rummet bag alteret var o. 1900 og atter o.
1910-20 (jf. fig. 27, 34) afskærmet som et særligt †præsteværelse med panelvægge, der flankerede altertavlen. Heri var rundbuede fyldinger, i

Fig. 45. Stolestadedør nr. 13. (s. 1978). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Gestühltür Nr. 13.

kokoindfatning. 1862 omtaltes kirkestolene som
forsynet med dør og fyldingsryglæn.18 En egetræsstaffering (jf. fig. 22, 64) kan hidrøre fra en,
ikke nærmere omtalt, istandsættelse i 1800-tallets anden halvdel. I forbindelse med hovedrestaureringen o. 1910-20 blev staderne, der ved
arbejdets afslutning talte i alt 33 sæder, fornyet,
bl.a. med ændret ryglæn, nye sæder og gavle med
tagformede topstykker.89 Stolene blev samtidig

Fig. 46. Kirkestol i våbenhuset (s. 1981). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Kirchenstuhl in der Vorhalle.
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den ene side med en dør til korets østparti. I den
seneste version heraf kronedes panelerne af udskårne topgavle.
†Herskabsstole eller lukkede stole. Som nævnt
ovenfor fandtes 1766 hhv. én og tre lukkede stole
øverst i nord- og sydrækken. På en ældre gengivelsen af kirkens interiør (fig. 22) ses øverst mod
nord og syd et par stolestader, særligt markeret
med høje gavle, mulige reminiscenser af de ovennævnte. Ifølge Abildgaard (o. 1772-73) fandtes i
kirken et stolestade (et af de omtalte?) med malet
våbenskjold for adelsfamilien Fasti.90 Ifølge ældre
overleveringer blev de fire øverste stolestader i
sydrækken anvendt af beboerne på de lokale gårde, Strandby, Hulgård, Overgård (eller Damgård)
og Viftrup (Vivtrup).91
Bænke. To nyere bænke, stafferet i brunt, er opstillet i våbenhuset. Her ses også et tredelt sæde
(fig. 46) i nygotisk stil, med tagformede afdækninger af endegavlene og grå staffering i to nuancer. Ifølge en påskrift blev sædet, der hidrørte fra
Lovns Kirke (Gislum Hrd., Aalborg Amt), skænket og restaureret 1990.
Pengebeholdere. Kirkens pengeblok (fig. 47), 1700tallet, er tidligst nævnt 1862.18 Af eg med jernbeslag, 89 cm høj. I toppen er låg, fastholdt af
to jernbånd og med pengeslids; herunder er to
vandrette jernbånd. Staffering i rødbrunt. Blokken, der tidligere var opsat for enden af mandsstolene, blev i nyere tid henlagt på loftet, men
istandsattes og genopstilledes i forbindelse med
hovedrestaureringen 1957-59. 92 Ved den østre
vange af døren mod våbenhuset. To pengebøsser,
nyere, af messing, cirkulære med pengetragt, og
reliefkors på forsiden, er ophængt på hver side af
den nævnte dør. Disse erstatter formentlig ældre
†pengebøsser, omtalt 1862 neden for døren.18
Dørfløje. 1) Jf. gravkapel for familien de Linde
(s. 1987). 2) 1937. Dobbeltfløj, brunmalet træ.
Indgangsdør til våbenhus. Tårnrumsdøren er senest istandsat 1995 ligesom døren mellem skib
og våbenhus. †Dørfløj. 1697 blev metallet fra en
jernbunden kirkedør anvendt til hængsler, hasper
og afstivning af murværk.20
†Herskabspulpitur (jf. fig. 48-50, 52). I forbindelse med etableringen o. 1761 af et gravkapel
for kirkeejerne på Handbjerg Hovgård, Henrik
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de Linde og hans familie (s. 1987) indrettedes i
rummet over krypten et herskabspulpitur med
‘fire høje vinduer’.8 Brystningen mod kirken har
formentlig været udsmykket med fire tilsvarende
paneler, hvoraf to bemalede fyldinger endnu er
bevaret (jf. ndf.). Trappen til pulpituret anbefaledes fornyet 1850.47 Pulpituret nævnedes 1862
som vansirende, idet man klagede over, at det
mørknede for meget i kirken. Det bevaredes dog
endnu i en årrække, og 1893 anskaffedes yderligere fire løse bænke hertil. Nedtaget i forbindelse
med hovedrestaureringen o. 1910-20, dog med
bevaring af de malede panelfyldinger.

Fig. 47. Pengeblok, 1700-tallet (s. 1981). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Geldblock, 18. Jahrhundert.
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Fig. 48-49. Malede paneler fra †herskabspulpitur, 1761. Foto Arnold Mikkelsen 2012. 48. Bønnen i Getsemane
Have. 49. Judaskysset (s. 1982). – Bemalte Paneele von †Herrschaftsempore, 1761. 48. Das Gebet im Garten von Gethse
mane. 49. Der Judaskuss.

(†)Panelmalerier (fig. 48-49), 1761, olie på træ,
hhv. 55×43,5 og 56,5×43,5 cm. Begge malerier
har rundet øvre overkant med indskæring, vel tilpasset indramningen og antagelig udført af den
samme maler, som 1761 stafferede gravkapellets
dørfløj. Hele udsmykningen har vist scener fra
Kristi lidelseshistorie, udført efter forlæg i den
franske grafiker, Sébastien le Clerc (1637-1714),
Figures de la Passion D. N. S. Jésus-Christ (1692),
der udkom i flere udgaver i løbet af 1700-tallet.93
De bevarede malerier viser: 1) Bønnen i Getse
mane Have. Den knælende Kristus er vist i profil i billedets midte. Han er iført rød klædning.
Foroven th. knæler englen med lidelsens kalk i
den fremstrakte venstre hånd og højre hånd løftet. I forgrunden ses et kroget træ. 2) Judaskysset.
Kristus og Judas, iført hhv. rød og blå klædedragt,
står i billedets midte. Til højre er vist de tre disciple, der ledsagede Kristus, mens vagterne med

fakler og våben ses til venstre. Malerierne er i dag
ophængt på skibets vestvæg, nord for orgelpulpituret. †Panelmalerier. Ifølge en indberetning 1922
fandtes endnu to malerier i privateje i sognet.94
Orgel (jf. fig. 50, 52), 2008, med 12 stemmer og
tre transmissioner, to manualer og pedal, bygget
af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Gemshorn 8', Oktav 4', Oktav 2', Mixtur II, Dulcian 8' (udbygget
til CC); svelle. Positiv: Gedakt 8', Spidsfløjte 4',
Traversfløjte 2', Cornet II; tremulant. Pedal: Subbas 16', Principal 8' (trm.), Gedakt 8', Oktav 4'
Fig. 50. Prospekt af åbning til tårnrummet, øverst
med orgel og orgelpulpitur, nederst med indgang til
gravkapel for familien de Linde (s. 1987). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Prospekt von der Öffnung des Turmrau
mes, oben mit Orgel und Orgelempore, unten mit Eingang
zur Grabkapelle für die Familie de Linde.
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(trm.), Dulcian 16' (trm.). Kopler: HV 16'-HV95,
Pos-HV, Pos 16'-HV, HV-P, Pos-P. Elektrisk aktion. Tegnet af Gert Madsen. Facadens bemaling
er harmoniseret efter det øvrige inventar og omfatter mørkegrønt og rødt samt forgyldning. På
pulpitur i tårnrummet; spillebordet er placeret på
gulvet i skibets sydvestre hjørne, med vestvendt
klaviatur.
*Orgel, 1958, med fem stemmer, bygget af Th.
Frobenius & Co. Tegnet af Georg Fischer.18 På
vestpulpituret, opsat som brystningspositiv med
spillebord i orgelhusets bagvæg. Nu i Viborg Skt.
Kjelds Kirke,Viborg Amt.
†Orgel (fig. 51), leveret 1902 af Joh. P. Andresen
& Co., Ringkøbing.96 På †pulpitur nr. 2.97
Orgelpulpitur, genindrettet 1957-59 som plads
for orglet i †herskabspulpitur, rummer i dag det

nuværende orgel, dog fraregnet spillebordet, der
er placeret på gulvet i skibets sydvesthjørne.
†Orgelpulpitur (fig. 51), opsat i skibets vestende
til det 1902 anskaffede †orgel. Pulpituret spændte over hele kirkens bredde og havde i midten et
halvrundt fremspring med fem højrektangulære
profilfyldinger, flankeret i hver side af yderligere
tre fyldinger.98 Rødbrun staffering. Dele af det
1957-58 nedtagne pulpitur findes endnu på kirkens loft.18
Salmenummertavler. 1) En ældre, enkel tavle med
rundbuet overkant, sortstafferet og beregnet til
kridtpåskrifter udgør antagelig én af i alt tre, der
registreredes 1862.18 På loftet. 2-3) (Jf. fig. 23),
anskaffet 1957-59 i forbindelse med hovedrestaureringen.18 Tavlerne, der er indfattet i profilrammer, har hængetal af metal. Hvide, lysegrå

Fig. 51. †Orgel, leveret af Joh. P. Andresen & Co, Ringkøbing, og †orgelpulpitur (s. 1984). 1:100. Ændringsforslag
1920 ved Søren Vig-Nielsen. LAVib. – †Orgel und †Orgelempore.
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Fig. 52. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Inneres gegen Westen.

og okkergule profilled, sortstafferede tal. Tre †sal
menummertavler, hvoraf nr. 1 antagelig endnu er
bevaret, er omtalt 1862.18
Præsterækketavle, 1977, udført og skænket af
Magnus Tanderup og Arne Christensen, Lindholm.87 I profilramme i gråt med okkergult og
rødt. Sort skriftfelt med indskrift i hvid antikva. I
den blændede syddør.
Erindringstavle, udført o. 1996 af maleren og
lo
kalhistorikeren Arne Christensen (†2002).99
Skriftfelt med indskrifter, hhv. i hvid kursiv på
sort grund og sort antikva på hvidt. Teksterne
gengiver forneden den †indskrift på altertavlen
(s. 1972), gengivet i præsteindberetningen til biskop Bloch, hvortil henvises i indskriften. I hvid
stafferet profilramme. Østligt på skibets nordmur.
Belysningen omfatter fire lysekroner, en væg
lampet og to kandelabre. Lysekroner. 1) (Jf. fig. 52),

1759, skænket af Henrik de Linde og hustru, Ellen Marie von Obelitz. 2×6 s-svungne arme med
omløbende vulst og flade lyseskåle. Balusterskaft
med kugle- og skiveled; i sidstnævnte er fire udsparinger, vel efter nu forsvundne prydarme. Foroven en flakt ørn, forneden en glat hængekugle,
afsluttet med en profilknop. Ophængt østligst i
skibet.
Den 12-armede krone, der oprindelig var ophængt midt i kirken i gangen op til koret, er
tidligst nævnt i giverparrets fundats af 4. marts
1759 vedrørende Handbjerg Hospital.100 Heri
fremhæves blandt deres velgerninger ud over
indretningen af familiebegravelsen i tårnrummet,
således donationen af en messinglysekrone, som
giverne og deres efterkommere forpligtede sig
til at holde med »Tolf Brændende Vox-Lius med
Bomulds Væger udi, navnlig på Første Juule-Dag,
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Fig. 53-54. 53. Kirkeskib nr. 1, »Stjernen«, 1958 (s. 1986). 54. Kirkeskib nr. 2, »Norske Løve«, 1996 (s. 1986). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – 53. Kirchenschiff Nr. 1. »Der Stern«, 1958. 54. Kirchenschiff Nr. 2, »Der Norwegische Löwe«,
1996.

Nytaarens Dag samt Hellig 3 Kongers-Dag«. Lysekronen er antagelig identisk med den dobbelte
krone, der nævntes 1791.46 2) Firearmet krone, o.
1900, med oval hængekugle, afsluttet med agernlignende knop, er ophængt i våbenhuset. 3)-4)
(Jf. fig. 52), to nyere kroner, 1935, begge med
2×6 s-svungne arme, flakt ørn foroven og hængekugle, afsluttet med ring forneden; ophængt i
skibet, vest for nr. 1. En lampet (jf. fig. 23), med

Fig. 55. Kirkeskib nr. 3, »Vasa«, 2002 (s. 1986). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Kirchenschiff Nr. 3, »Vasa«,
2002.

syv lysearme, fæstnet til en lodret stav, ophængtes
på korets sydvæg i forbindelse med hovedrestaureringen 1995-96. Kandelabre, skænket o. 1980 af
Kathrine Hulgaard. Af messing. På foden af de
enkle opstandere, hver med tre lyseholdere, er
med fordybede versaler indgraveret navnene på
de tidligere ejere af slægtsgården Hulgård, Ane
Marie og Jens Christian Hulgaard.87
Kirkeskibe. Kirken har i alt tre kirkeskibe.101 1)
(Fig. 53), 1958, »Stjernen«, skåret af Einar Øster
gaard, Fur og skænket af Ejnar Hulgaard og hans
familie i forbindelse med kirkens istandsættelse.
Skibet, en firemastet bark, er hvidt over og rødt
under vandlinjen. En tilsvarende model findes i
Hanning Kirke (Bølling Hrd.).102 Ophængt i skibets midte ud for det vestligste vindue. 2) (Fig.
54), 1996, »Norske Løve«, bygget af den britiske flyverofficer Raymond Marquis Nielsen og
Arne Christensen, Handbjerg. Model af det tremastede orlogsskib fra 1767. På agterstavnen er
placeret to små figurer, såkaldte ‘hukmænd’, der
symboliserer Norges vigtigste erhverv, landbrug
og fiskeri.103 Skibsmodellen står i træets naturlige
farver, med detaljer i hvidt, rødt, grønt og sort
samt forgyldning. Ophængt i skibets sydvestside
ud for den blændede dør. 3) (Fig. 55), 2002, »Vasa«, bygget som nr. 2 af den britiske flyverofficer
Raymond Marquis Nielsen og Arne Christensen,
Handbjerg. Modellen af det berømte svenske
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regalskib, der kæntrede 1628 på sin jomfrurejse,
men bjergedes i årene fra 1960, ophængtes i kirken ved en festgudstjeneste 3. marts 2002.103 I
træets naturlige farver med detaljer i grønt, rødt,
hvidt, blåt, forsølvning og forgyldning. Ophængt
i skibets nordvestside.
†Hatteknager. Omtalt 1863.18
Klokke (fig. 56), 1911, støbt af De Smithske
Klokkestøberier i Aalborg som angivet med reliefversaler øverst på klokkelegemet. Endvidere:
»Bekostet omstøbt af højvelbaarne herr v. Linde 1821 – støbt i det Reimerske Klokkestøberi
i Randers«. Klokken, der har tværmålet 73 cm,
har som nævnt tolinjet mesterindskrift øverst på
klokkelegemet mellem tredobbelte profillister.
Midt på korpus ses desuden indskriften: »Din ære
o Gud over hele jorden!«, ligeledes i reliefversaler.
Omhængt i ny slyngebom af eg i forbindelse med
hovedrestaureringen 1995-96. I tårnrummet.
†Klokker. 1) Spor efter en middelalderlig messeklokke, ophængt på korgavlen, ses i halvbuefomet udhugning i kvader (jf. s. 1948). 2) Nævnt
1655; 1666 repareredes denne, idet der 1680
yderligere indkøbtes jern hertil, mens kneblen
istandsattes 1684.20 Ophænget noteredes dog
1688 som ustabilt, idet der ikke var ringet med
klokken i to år. Ved denne lejlighed indkøbtes
træ og jern til akslen og fire nagler.20 Som registreret 1774 var et stykke af klokkepanden (’næsten af størrelse som en tallerkenbund’) allerede
blevet afstødt 1746 i forbindelse med den landsdækkende ringning ved Christian VI’s død. Dette
påvirkede dog ikke lyden, der 1766 betegnedes
som ‘behagelig’ og i stille vejr kunne høres over
hele sognet.104 Fragmentet var antagelig identisk
med det ‘stykke af en gammel sandstøbt kirkeklokke’ med vægten 200 g, som ‘var sprængt ud
af klokken’. Dette påvistes i sommeren 1956.30
Klokkeophænget var imidlertid 1800 i så dårlig
stand, at klokken længe ikke havde kunnet anvendes.105 1792 ophængt i nordsiden.14 3) 1821,
omstøbt på bekostning af Henrik de Linde i Det
Reimerske Klokkestøberi i Randers, som anført
med versaler i en tolinjet indskrift nederst på
klokkelegemet. 57 cm i tværmål.106 1911 omtaltes den øvre del som itubrudt, og man anbefalede derfor en omstøbning.18

Fig. 56. Klokke, 1911, støbt af De Smithske Klokkestøberier i Aalborg (s. 1987). Foto Arnold Mikkelsen
2012. – Glocke, 1911.

gravminder
Middelalderlig(?) begravelse. Ved korgavlen påvistes
o. 1955 et mandsskelet, der var begravet i kun
ringe dybde i de øvre jordlag. Fundet blev dog
ikke nærmere beskrevet.107
Gravkapel for familien de Linde. Som nævnt
s. 1950 benyttedes tårnrummet siden 1733 til
begravelser for familien de Linde.108 Med hensyn
til begravelserne noterede man allerede 184344 den ‘højst usømmelige tilstand’ af ligkisterne
i tårnrummet.47 Dog synes kisterne med de tilhørende kisteplader først at være nedsat på kirkegården o. 1900. På dette tidspunkt anvendtes
kapellet i øvrigt som tørvehus.109
Den rigtudsmykkede dobbelte dørfløj (fig. 57),
antagelig af eg, bærer Henrik de Linde og Christine Helene Jermiins malede våbener og årstallet
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Fig. 57. Dørfløj, 1761, ved familien de Lindes gravkapel. Detalje af fig. 50 (s. 1987). Foto Arnold Mikkelsen 2012.
– Türflügel, 1761, bei der Grabkapelle der Familie de Linde.
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1761. Den øvre halvdel, hvis form respekterer
åbningens kurvehanksbue, har fyldinger af gennembrudt snitværk med planteslyng, som indrammer to våbenskjolde oven over tværovale
indskriftstavler. Forneden er spejlfyldinger, indsat
i profilindramning. Dørens midterpost er udformet som en reliefdekoreret pilaster, foroven og
forneden smykket med englehoveder, hhv. over
og under en vindrueklase og et bladornament.
Tværovale fyldinger er indsat på det vandrette
rammestykke. Dørens staffering er domineret af
mørkebrunt og grønt (rammeværk) med forsølvning og forgyldning, cinnoberrøde profillister
samt broget bemaling af dørpostens dekorationer; englehovederne har naturlig karnationsfarve,
mens feltet forneden og i de tværstillede rammer
viser fireoddede stjerner indrammet af krydsskravering. Omkring de nedre felter er marmorådring i hvidt og blåt. Den øvre halvdels felter viser
våbenskjolde for stifternes forældre, tv. for Linde
og von Obelitz, th. for Jermiin og Muus. Herunder er indskrifter i forgyldt kursiv på mørkebrun
bund: »Henrich Linde/Fæderne og moderne(!)
Anno 1761« og »Hellene Christine Hiermiin/
Fæderne og moderne(!) Anno 1761«. De nedre
fyldinger viser scener fra Kristi Lidelseshistorie,
svarende til herskabspulpiturets billeder og udført
af samme maler efter tilsvarende forlæg (s. 1982).
Tv. ses Gravlæggelsen. Kristi afsjælede legeme er
omgivet af syv figurer, bl.a. den rygvendte Jomfru Maria, iklædt hvid kappe og knælende ved
sønnens side. En figur i billedets venstre side holder to fakler, sat på høje stager. Overfor er vist
Opstandelsen. Kristus løfter sig i en skyformation
op fra graven, hvorfra englen har rejst den store
dæksten. I højre side ses to forskrækkede vagter,
den bageste rygvendt og i vild flugt bort fra sceneriet.
Dobbeltfløjen blev istandsat 1957-59 og atter
1995, hvor der udførtes mindre snedkerarbejder
samt rensning og retouchering. Forud for den
førstnævnte istandsættelse blev det ene englehoved, der midlertidig havde været fjernet, genindsat på sin rette plads.110 Det oprindelige låsetøj er
gået tabt.
Mindetavler. 1) (Jf. fig. 14), o. 1886, for lærer Søren Frandsen, *17. marts 1855, †25. jan. 1886.
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Fig. 58. Mindetavle, o. 1996, for Helene Christine de
Linde (†1762) med tekst fra †kisteplade (s. 1989). Foto
Arnold Mikkelsen 2012. – Gedenktafel, um 1996, für
Helene Christine de Linde (†1762) mit Text von †Grab
platte.

Af hvidt marmor, 28×21 cm, med indskrift i
fordybet antikva, optrukket med sort. Tavlen, der
antagelig oprindelig er indgået i et kirkegårdsmonument, er sekundært monteret på en træplade. Ophængt på kapellets vestmur.
2) (Fig. 58), udført o. 1996 af Arne Christensen.111 Tavle, formet som et traditionelt epitafium
med søjleindramning, trekantgavl og hængestykke
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Fig. 59. Kisteplade, o. 1812, for Christen de Linde (s.
1990). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Grabplatte, um
1812.

samt kugleformede topprydelser og hængeknopper. Staffering af det arkitektoniske rammeværk i
nuancer af grønt med marmorering af søjleskafter og kugleled; forgyldning af søjlernes kugleformede kapitæler og baser. Indskrift i to skriftfelter,
udført i hvid kursiv på sort grund, forneden med
tekst fra †kisteplade for Helene Christine de Lin-

de (s. 1990) og øverst med data om gravkapellets
historie (indrettet 1733 af Henrik (de) Linde, kisterne nedsat o. 1900 på kirkegården). Hængestykket viser våbenskjolde for afdødes forældre
(Jermiin og Muus), jf. dørfløj. Ophængt på skibets vestvæg (kapellets østmur).
Kisteplade (fig. 59), o. 1812, for Christen (de)
Linde, * på Handbjerg Hougaard 26. april 1734,
10 g. 1772 m. Sophie Hedevig (von) Lüttichou
(1740-79), 20 g. 1780 m. Ytte Dorothea Marie
Griib (Grib, 1761-1838), med hvem han havde
fem sønner og fire døtre; af disse var en søn og
en datter »i Speed Alder indgangen i de Salige
Aanders Hiem«. Selv hensov han, en »Værdig
Olding«, »i en bliid Dvale med Stille Siæle Fred
og Christen Tro« 12. juni 1812.
Af jernblik med indskrift i fordybet kursiv, 48
cm høj. Ved pladens nedre kant er en halvrund
krans af laurbærblade. Monteret på en nyere træplade tillige med et kranium over knogler. Placeret i vindueslysning i det tidligere gravkapel.
†Kisteplade, o. 1762, for Helena Christina (de)
Linde, f. Hiermiin (Jermiin) 6. dec. 1706, g. 1729
m. Henrich (Henrik de) Linde til Handberg
Hougard (Handbjerg Hovgaard), og ved ham
mor til fem sønner, af hvilke de tre før hende ‘er
indgangen i Guds glade salighed’. Efter at gravkapellet var bekostet 1733 og kirkens lille hospital
funderet samt konfirmeret med kongelig approbation 1759, afgik hun ved døden 16. dec. 1762.8
Teksten er afskrevet på mindetavle nr. 2 (s. 1989).
†Kister. I kapellet fandtes 1766 kister for ovennævntes to små sønner.8
Kirkegårdsmonumenter. Ifølge kirkens Synsprotokol
fandtes endnu 1862 hverken monumenter eller
billeder på kirkegården.18 I øvrigt noteredes det
allerede i Præsteindberetningen 1766, at ligkisterne
på grund af det højtliggende grundvandsspejl
(‘vældende vand’) ofte måtte nedsættes i vand til
midt på siderne (jf. s. 1942).8
Familiegravsteder. 1) (Fig. 60); vest for kirken er et
gravsted for slægten de Linde på Handbjerg Hovgaard (1682-1846), opsat på det sted, hvor kisterne
fra det †gravkapel mentes nedsat o. 1900.112 Herpå
en bauta, 2004, af rødlig granit, ca. 95×95 cm, med
indskrift i fordybet fraktur, optrukket i sort. Ovenover er gengivet Lindevåbenet. 2) Sydvest for kir-
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ken er fællesgravsted for familien Laursen. Herpå
ses bl.a. et støbejernskors, o. 1867, for Thomas Christian Laursen, * i Gammelby 26. maj 1854, †8. juni
1867. 56,5×40 cm, med indskrift i reliefantikva. På
den vandrette korsarm med kløverbladsafslutning
ses to liggende engle, der støtter et diminutivt kors
af tilsvarende type med indskrift i reliefversaler:
»H(er) hviler«.113 På selve korsets bagside ses: »Elsket, begrædt og savnet« i antikva.
Et monument, udformet som en stele med halvrund overkant, for den fremtrædende repræsentant for den vestjyske vækkelsesbevægelse, lægmandsprædikanten Iver Petersen Viftrup (*1793),
†1876, og hans hustru, Birgitte Kirstine Olsen,
†1870, ses på kirkegårdens nordre del.114 Af grå
granit med poleret forside og indskrift i fordybet
antikva under latinsk kors. 74×50 cm. Nederst et
skriftsted (Ordsp. 12, 28).
En †muldbegravelse fandtes, formentlig på kirkegården, for sømand Christian Pedersen, †1778 i
en alder (angiveligt) af 126 år. Afdøde havde deltaget i syv søslag i Tordenskjolds tid, dvs. i Store
Nordiske Krig (1700-20).115
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Syns
prot.).
Vinderup Lokalarkiv. Regnskabsprotokol 1875-1917;
div. papirer, herunder notat af Arne Christensen,
»Nogle Træk fra 2 Kirkerestaureringer«, 1989 (Chri
stensen 1989).
Privatarkiv i sognet. Div. papirer.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Handbjerg Kirkes
regnskaber 1654-82, 1683-1720 (C-KRB-154-55);
Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot.
1903-77 (M-19 607-1); Provsteark. Gejstlig skifteprot.
for Hjerm Herred 1682-1750, vedr. 25. febr. 1685 (C
39F-2); Viborg landstings skøde- og panteprot. 1711-17,
vedr. 22. juni 1713 (B24 - 672); 1717-20, vedr. 29. juni
1718 (B24 - 674); 1737-45, vedr. 4. maj 1740 (B24
- 684); Skodborg-Vandfuld herreders skøde-og panteprot.
1799-1808, vedr. 19. nov.1801 og 14. okt. 1802 (B77b
- SP 4); Privatark. Søren Vig-Nielsen. Arbejde med
bygninger 1900-64 (vedr. Handbjerg, PR - 2390,8).
RA. DaKanc. Kultusmin. 1. ktr. Journaler, 1907, med
tilhørende journalsag (360: 3G med nr. 1006).

Fig. 60. Familiegravsted for familien de Linde på Handbjerg Hovgård 1682-1846 (s. 1990). Foto Birgitte Bøggild
Johannsen 2014. – Grabstätte der Familie de Linde.
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gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
*alterklæde i samarbejde med Laura Bjerrum og orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved Peter
Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur
ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse
ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2014.
1

Oldemoder 113.
Repert II, nr. 9761-62 (uvis dag 1502).
3
DaKirkelove I, 438. Jf. også KancBrevb (18. dec. 1579
og 27. jan. 1585); HofmFund IV, 625.
4
Johan Brockenhuus var g.m. Anne Rantzau, datter af
Johan Rantzau og Dorthe Gersdorff, der 1632 arvede
ejendommen efter sin far. Anne Rantzau og hendes
søskende arvede 1638 gården efter sidstnævnte, jf. også
Nielsen 1895 143.
5
Jan Dalsten Sørensen, »Godsejeren og handelsmanden Christen de Linde«, i Vesterlandets Konge – Chri
sten de Linde. En vestjysk matador og hans slægt, Esben
Graugaard m.fl. (red.), Holstebro 2004, 85.
6
LAVib. Ribe bispeark. Kirkergsk. 1683-1720 (C 4-194);
Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
7
RA. Rtk. 2245.123. Dok. vedr. salget af kongens
1719-22 bortauktionerede tiender og gods i Århus og
Ribe stifter (9. febr. 1722).
8
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772).
9
Jf. Arne Christensen i Handbjerg 1996 13 og 27 f.
med afskrift af skøde af 20. okt. 1833 efter eksemplar i
privateje i sognet. 1846 var afhændelsen til sognets beboere under alle omstændigheder en realitet, jf. LAVib.
Provsteark. Ringkøbing amts østre provsti 1824-55 (C
40C-4-6).
10
LAVib. Menighedsrådsark. Menighedsrådets forhandlingsprot. 1903-77 (M-19 607-1) (5. sept. 1918). Syns
prot. angiver dog 1919.
2

Fig. 61. Korets østfacade. Foto Anders C. Christensen
2014. – Ostfassade des Chores.
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsby
kirker, III, 1884, 127 (Uldall 1884). Notebøger. Abildgaard, VIII, 150 (Abildgaard). Indberetninger. J. B. Løffler
1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1880);
Chr. Axel Jensen 1907 (altertavle); Georg N. Kristiansen 1959 (altertavle og prædikestol); Ib Nyholm, E. B.
Rosing Holm og Karl Søndergaard 1994 (bygning og
historisk inventar); Kirsten Trampedach 1995 (kalkmalerier); E. B. Rosing Holm 1996 (historisk inventar).
Tegninger. NM. J. Magnus Petersen 1885 (døbefont);
J. B. Løffler udateret (døbefont); usigneret (indskrift på
døbefont); G. N. Kristiansen udateret (rekonstruktion
af altertavle);Vilhelmsen og Kristensen 1984 (plan, snit,
kopier); Olaf Brusch, Nanna Gad og Ib Lydholm 1994
(plan, snit, kopier); Gert Madsen 2006 (plan, snit, orgel).
LAVib. Privatark. Søren Vig-Nielsen 1919-20 (orgel,
orgelpulpitur). Poulsen & Partnere, Thisted. Olaf Brusch,
Nanna Gad og Ib Lydholm 1994 (plan, snit, altertavle,
alterskranke, stole og vægpaneler); Ib Lydholm og Asger
Thomsen 1995 (prædikestol, alterskranke og stole).
Litteratur. Arne Christensen, H. P. Lausten-Thomsen
og Harald Bjørnholt (red.), Af Handbjerg kirkes og sogns
historie,Vinderup 1996 (Handbjerg 1996).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
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Die kirche von handbjerg
Die Kirche liegt mitten in der Gemeinde auf
einem Höhenzug in der hügeligen Landschaft
südlich von Handbjerg Stadt. Von dort aus bietet sich eine weite Aussicht gegen Südosten, wo
die Landstraße zwischen Holstebro und Skive
verläuft. Der Kirchhof, der vermutlich die ursprünglichen Grenzen bewahrt hat, wird von
steinverkleideten Erddeichen eingegrenzt. In der
nordwestlichen Ecke, wo jetzt die Leichenkapelle liegt, lag in der Zeit von 1733 bis um 1900 ein
gemauertes †Hospital, welches vier Armenhäusler beherbergte.
Die Kirche besteht aus einem Schiff mit einem
schmaleren und recht abgeschlossenen Chor im
Osten. Der Grundriss ist schief ausgelegt, so dass
das Westende ca. einen halben Meter breiter als
das Ostende ist. Außerdem sind die Ost- und
Nordmauer des Chores ungefähr 40 cm schmaler
als die Südmauer.
Das Äußere des Gebäudes besteht aus Granitquadern, von denen einzelne Spaltungslöcher entlang der Kanten aufweisen und die auf
Schrägkantensockeln ruhen. Die Quader sind in
regelmäßigen Fächern aufgeteilt, welche nach
oben in an Höhe verlieren (Abb. 8-9). Die zwei
ursprünglichen Türen der Kirche am Westende
des Schiffes sind bewahrt; die nördliche ist in Gebrauch, während die südliche verblendet ist. Die

Türen wurden aus Quadern mit abgehauenen
Ecken gebaut und sind mit Fensterstürzen versehen. Sie entsprechen damit in ihrer Ausformung
den Türen an der Mehrzahl der Kirchen in der
Gegend, so z.B. Måbjerg und Mejrup (S. 1735,
1779).Von den romanischen Fenstern ist eines in
der Ost- und eines in der Nordseite des Chores
bewahrt, letzteres ist verblendet. Die rundbogigen Fenster werden von rechteckigen Fensterstürzen bedeckt. Ein weiterer Sturz der gleichen
Ausformung wurde in der Westfassade des Turmes wiederverwendet, während ein Sturz im
nördlichen Teil des Kirchhofes aufgestellt wurde.
Im Inneren der Kirche, wo das Schiff mit einer Balkendecke versehen ist, während der Chor
über ein sekundäres Gewölbe verfügt, sind die
ungleichmäßigen Feldsteinwände von Putz bedeckt. Der Chorbogen wurde vermutlich im
Spätmittelalter erweitert.
Der Turm im Westen wurde vermutlich in der
Zeit um 1500 mit vier Stockwerken erbaut (Abb.
12). Das Glockenstockwerk wurde doch 1729
abgetragen, 1957-59 jedoch wieder angebracht.
Das Material machen im unteren Teil Quader
aus, die aus dem Westgiebel des Schiffes stammen,
darüber Klosterziegel, von denen große Teile in
neuerer Zeit schallgemauert wurden. Der Turmraum, den ursprünglich eine Arkade mit dem
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Schiff verband, verfügt über ein Kreuzgewölbe. Um 1761 wurde der Raum in zwei Stockwerke eingeteilt, wobei im unteren Teil eine
Grabkrypta eingerichtet wurde und im oberen
Teil eine Empore. Krypta und Empore wurden
bei dieser Gelegenheit mit einer ornamentalen
Einrahmung versehen. Während die Krypta ein
halbsäuleneingerahmtes Portal erhielt, wurde die
Empore durch Eckpilaster und ein Gesims hervorgehoben.
Der Zugang zum Oberteil des Turmes wurde
zu einer Tür im Westgiebel des Schiffes verlegt,
die vermutlich um 1761 eingesetzt wurde. Der
ursprüngliche Zugang geschah über ein †Treppenhaus auf der Nordseite, von dem noch Fundamentreste zu sehen sind. Von da aus geschah
der Zugang zu einem niedrig gelegenen Stockwerk über das Gewölbe, sowie zu dem oberen
Zwischenstockwerk; (†)die Türen sind noch als
verblendete Nischen in der Rückwand sichtbar.
Durch das Zwischenstockwerk gewann man Zu
gang zur Schiffsdecke durch eine flachbogige
Tür aus Klosterziegeln, die noch in Gebrauch ist.
Das Sternengewölbe des Chores, welches vor
dem Hintergrund von (†)kalkgemalten Dekorationen auf um 1500 datiert wurde, verfügt über
viertelsteinige Ribben und wurde vermutlich
gebaut, als auch die Erweiterung des Chorbogens
vorgenommen wurde (Abb. 13).
Eine †Vorhalle an der gleichen Stelle wie die
jetzige und seit 1875 an der Nordseite der Kirche
wurde 1663 erstmals erwähnt, und der Anbau,
dessen Ausformung nicht bekannt ist, kann aus
dem Spätmittelalter stammen. Aus dieser Zeit,
oder evtl. von etwas später, stammt auch eine
(†)Tür in der Ostwand des Chores, die jetzt in
der Rückwand als eine verblendete Nische erkennbar ist.
Die Dachwerke der Kirche bestehen überwiegend aus Kiefer und sind neuerem Datums,
jedoch mit einzelnen, wiederverwendeten Eichenstücken. Die Dächer von Chor und Schiff
sind bleigedeckt, während die übrigen Abschnitte ziegelgedeckt sind. Diese beiden Materialien
wurden den Rechnungsbüchern zufolge seit der
letzten Hälfte des 17. Jahrhunderts parallel verwendet.
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†Wandmalereien. Die ältesten, bekannten Kalkgemälde in der Kirche von Handbjerg wurden
1954 auf den Ribben des Chorgewölbes sichtbar.
Diese wurden um 1500 mit einem Rautenmuster in rot und schwarz versehen (Abb. 19). Auf
den Ribben sah man außerdem Reste von Akanthusranken aus der Renaissance.
Im gleichen Jahr wurden auch an der Westwand des Schiffes nachmittelalterliche Ausmalungen sichtbar, als man Ornamente von unbestimmter Art in mehreren Farben registrierte.
1995 wurden außerdem Reste von gemalten Vorhängen im dunkelroten Nuancen und
schwarz auf der Westwand des Schiffes von um
1761 gefunden. Diese umrahmten vermutlich
die damals neu gebaute Empore. Auch die Gewölbekappen des Chores gegen Osten wiesen
ähnliche Motive auf.
Inventar. Die ältesten Inventargegenstände der
Kirche bestehen auf dem Altartisch mit zugehörigem Heiligengrab (S. 1960) und der romanischen Taufe (Abb. 39-41). Diese ist mit einer
ungewöhnlichen Runeninschrift versehen, vermutlich eine Meisterformel. Das ursprüngliche
Altarbild stammt von um 1520. Davon ist jedoch
nur noch die Apostelreihe bewahrt (Abb. 27-33),
die Werken ähnelt, die dem sogenannten Herslev-Meister zugeschrieben werden.
Aus der Zeit nach der Reformation stammt
die Taufschale, eine süddeutsche Arbeit von um
1550-75 (Abb. 42). Die Kanzel der Kirche (Abb.
44) stammt aus dem zweiten Viertel des 17. Jahrhunderts und ist mit den Arbeiten des LemvigMeisters Kristen Spend verwandt. Die fürsorgliche Pflege der Kirche durch die Kirchenbesitzer
Henrik de Lind und seine Ehefrau Helene Christine Jermiin über mehr als 30 Jahre hindurch
(1729-61) zeigt sich immer noch an einer Reihe
bewahrter Inventargegenstände. Die Schenkung
eines prächtigen Messgewandes durch das Paar
(Abb. 24-26) kann vermutlich als seidenes und
goldgewirktes *Gewand von um 1725-50 identifiziert werden, welches wahrscheinlich von einem vornehmen Kleidunterteil umgenäht wurde.
Das mittelalterliche Altarbild wurde gleichzeitig
durch eine Kruzifixgruppe im mittleren Schrank
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und Giebeln an den drei Flügeln erneuert, ebenso wie es im Ganzen neustaffiert wurde (jf. Abb.
27-28). 1759 schenkten die Kirchenbesitzer neue
Altarleuchter und einen 12-armigen Kronenleuchter, während von der †Herrschaftempore,
die um 1761 eingerichtet wurde, noch zwei von
vier Paneelgemälden mit Darstellungen der Leidensgeschichte Christi erhalten sind (Abb. 4849). Die Serie wurde an den Türflügeln der zugehörigen Grabkapelle weitergeführt (Abb. 57).
Das Gestühl, welches mehrmals renoviert wurde,
verfügt über Abdeckungen, vermutlich von um
1792, mit gemalter Nummerierung in Rokokokartuschen (Abb. 45, 64).
Die silbernen Altargeräte der Kirche stammen
von 1839 von Jens Weilgaard aus Holstebro (Abb.
36). Die Taufkanne und der Taufbaldachine stammen von jeweils um 1850 und 1869 (Abb. 42, 23,
52). Von der Restaurierung um 1910-20 stammen das Altarbild von Anton Dorph (jetzt an der
Nordwand) und die umgegossene Glocke (Abb.
34-35, 56). Zwei Kronenleuchter stammen von
1935, als Elektrizität in der Kirche installiert wur-

de. Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts
wurden – häufig als private Schenkungen – ein
Kirchenschiff (1958), Oblatendose (1959), ein Siebenleuchter (1970), Pastorentafel (1977) und ein
Paar Armleuchter (1979) hinzugefügt (siehe Abb.
53, 36, 52). Die Restaurierung 1995-96 hat mehrere Spuren hinterlassen. Dazu gehören die Altarschranke, ein Kirchenschiff und eine Erinnerungstafel mit dem Text von der Predella des verschwundenen Altarbildes. 2002 kam noch ein Kirchenschiff dazu und 2008 eine neue Orgel (Abb. 50).
Grabkapelle für die Familie de Linde. Der Turmraum wurde seit 1733 für Begräbnisse der Familie de Linde von Handbjerg Hovgård verwendet.
Der Raum wurde um 1761 mit einem Gewölbe
versehen und gleichzeitig mit einer architektonischen Fassade und ein paar bemalten Türflügeln,
deren Ausschmückung mit der Herrschaftsempore auf der Etage darüber harmonierte (Abb. 57,
48-49).Von den Grabmalen der Familie sind nur
zwei Grabplatten bekannt, davon eine nur durch
eine Abschrift (S. 1989 f.).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Kirche in der Landschaft aus Südwesten.
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Kirken (»hyarm«) er tidligst nævnt o. 1350 i Ribe Oldemoder, da den var takseret til 6 skilling sølv og dermed sammen med Borbjerg markerede sig som herredets højest ansatte,1 ligesom den antagelig i middelalderen havde status af fjerdings- eller herredskirke (jf.
s. 583, 594, note 4).2 1347 solgte biskop Peder af Ribe
gods i sognet, bl.a. gården Kragelund, med alle tilliggender til bispestolen til gengæld for afholdelse af sjælemesser for ham selv og hans efterfølgere i embedet.3
Ved landehjælpen 1524-26 svaredes 30 mark, langt det
største beløb blandt alle herredets kirker.4
Som tidligere nævnt (s. 1773-74) forbød kongen
1578 sognepræsten i Hjerm ‘under den højeste straf ’
at befatte sig med Mejrup Kirke, hvis kald sognemæn

dene ellers på egen hånd havde overdraget ham. Tilknytningen til hovedgårdene, Volstrup og Kvistrup
(Gimsing Sogn) kan fra 1500-tallets anden halvdel aflæses af kalkmalerier, rige inventardonationer og statelige begravelser (s. 2027 ff., 2033 ff., 2066 ff.), jf. også s.
2115 (Gimsing). Kirketienden, der før 1594 havde været forlenet til Jørgen Då på Gammelbygård (Mejrup
Sogn) og d.å. blev tilbagegivet til Kronen,5 var således
i 1600-tallets begyndelse bortfæstet til medlemmer af
Munk- og Juulfamilien på de to ejendomme.6 Bl.a.
omtalte Axel Juul og hans hustru, Lisbeth Friis, kirken
som »denne Deris Sogne Kirke« på den 1636 renoverede kalk og disk (s. 2042).7 Først 1687 blev Hjerm
Kirke imidlertid – fraregnet kaldsret – udlagt fra Kro-
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Ålborg Luftfoto o. 1950. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Süd
westen.
nen til kancellisekretær Peder Rodsteen og dennes søskende.8 Samme år videresolgte han kirken til Rasmus
Andersen til Søgård (Hind Hrd.), som straks efter afhændede den til Christen Linde (den ældre) til Volstrup.9 Kirken havde herefter ejerfællesskab med Volstrup og tilhørte efterkommere af Lindefamilien frem
til 1847, da den på auktion efter Mogens Skows enke,
Øllegaard Sophie Skow (†1847), blev erhvervet af et
konsortium. Heraf ejedes halvdelen af gårdejer Mads
Chr. Bank i Struer, mens købmand Mathias Smith i
Lemvig og proprietær Niels Breinholt i Sønder Vinkel hver besad en fjerdedel.10 1855 solgtes Breinholts
andel til godsforvalter Frederik A. Nybye, Øster Ausum, Søren Chr. Petersen, Hjerm Gårde, Chr. Slot på
Kærgård og Jens Villemoes i Hjerm.11 I de følgende
år erhvervede de samme halvdelen af den øvrige tiende. 1866 købtes den sidste del – 25 % – af købmand,
konsul Mads Schou i Struer (†1889). Ved mageskifte
med Schou blev de fire konsortiemedlemmer i 1871
eneejere af kirketienden.12 Deres efterkommere ejede
tienden frem til 1911, da kirken overgik til selveje.13
Sognet havde i hvert fald siden reformationstiden
Venø og Gimsing kirker som annekser (s. 1217, 2042).

De to kirker udskiltes dog hhv. 1750 og 1875. 1904
opførtes Hjerm Østre Kirke til betjening af beboerne
i distriktets østlige del. Denne kirke fik selvstændigt
sogn 2010, men indgår i fælles pastorat med Hjerm,
der følgelig også betegnes som Hjerm Vestre Kirke (s.
2105).
Krigsødelæggelser. Efter Kejserkrigen (1625-29) repareredes søndre stette, som en rytter var brudt igennem (s.
2002), mens urolighederne under Karl Gustav-krigene
(1657-60) satte sig konkrete spor i istandsættelser af
vinduer (s. 2025), ‘som fjenderne havde slået ud’. Også
kirkens †positiv (s. 2063) blev repareret efter at være
blevet beskadiget under krigen.14 Nyanskaffelse af et
altersæt 1633 og en lille kalk og disk 1634 (jf. altersølv
og †sygesæt) kan ligeledes være motiveret af, at disse
genstande var stjålet under den førstnævnte krig.
Sagn. If. en sen overlevering15 skulle kirkens placering oprindelig have været på en bakke mellem Skjettrup og Volstrupby. Imidlertid nedrev trolde i løbet af
natten det, der var bygget om dagen. Man endte derfor
med at binde to stude sammen og lade dem gå; på det
sted, hvor de lagde sig til hvile, opførte man sidenhen
kirken.
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Kirken ligger vestligt i sognet, på et højdedrag øst
for landevejen mellem Struer og Holstebro, omtrent 500 m syd for stationsbyen, der opstod efter
åbningen af jernbanen 1866; kirken har således
altid ligget som et ensomt, men markant pejlemærke i landskabet. Den nærmeste bebyggelse
udgøres nu af ejendommen sydvest for kirken,
på de tidligste matrikelkort »Kirkegård« kaldet (jf.
fig. 4), samt den 1911 opførte præstegård øst for
kirken. En 1996 vedtaget lokalplan for opstilling
af tre vindmøller 700 m syd for kirken blev efter
lokale protester forkastet 1998.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården er
udvidet o. 1925 mod nord, hvorved arealet blev
væsentligt forøget;16 hertil er i 2007 endvidere
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anlagt materiale- og parkeringsplads (fn-arkitekter, Struer). Syddiget, der senest er omsat 2011, er
muligvis rykket mod syd eller nyopført i forbindelse med portalens opførelse (jf. ndf).17 Stensatte
diger hegner kirkegården mod syd, vest og delvis
mod øst, hvor der dog i den nordlige del også
er jorddiger med stenklædte fronter; disse udgør
tillige hegnet mod nord, her suppleret med egetræer. Kampestensdigerne har gammel hævd og
er tidligst nævnt 1599. 1647 blev digerne nyoplagt af to murermestre samt stenpikker Christen
Madtzen, og på digerne blev lagt tørv fra Korsbjerg.14
Kirkegårdens ældste eksisterende indgange er
hovedporten med kørelåge i østdigets sydlige del

Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Lis Helles Olesen 2014. – Luftaufnahme der Kirche aus Süden.
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og gangporten mod syd. Begge de overkalkede
og rundbuede portaler, der muligvis er opført o.
1600,18 er af munkesten med retkantet sokkelfremspring og dækkes af vingeteglsbelagte sadeltage. Buerne har let fremspringende, retkantede
kragbånd i vederlagshøjde og tilsvarende slutsten
i issepunkterne. Sydportalen, der hældede kraftigt
mod syd, blev genoprettet 2006.19
Vedligeholdelser af indgangene, herunder den
nordre †stette (jf. ndf.), nævnes hyppigt i de ældste
regnskaber, således 1629, hvor tømmer indkøbtes
til den søndre stette, ‘som rytteren brød’ (jf. s.
2000).14 1641 anvendte en murermester endvidere 500 mursten fra Gudumkloster til reparationer af den østre indgang, og 1649 indkøbtes 200
mursten af Christen Solgaard i Holstebro og 350
af Peder Mørch i Haslund til vedligeholdelser af
‘stetter og port’, der året efter blev belagt med bly

af tækker Niels Sørensen fra Savstrup.14 1768 var
de murede stetter dog teglhængte.7 Indgangene
repareredes senest 1973, hvor murværket var i
dårlig stand.
	Yderligere tre indgange er etableret i den udvidede del af kirkegården, herunder en replik af
de ældre indgange (nord for graverhuset) samt to
indgange af murede og hvidtede piller afdækket
med vingeteglsbelagte sadeltage syd for graverhuset (kørelåge) og i norddiget 2008 (ganglåge).
Alle indgange lukkes af galvaniserede jernlåger.
†Kirkegårdens hegn og indgange. 1585 nævnes en
nordre stette (jf. fig. 25), hvortil købtes stål (til
risten?). 1613 blev den repareret med mursten
fra Viborg og kalk fra Daugbjerg, og trods flere
yderligere reparationer måtte Christen Pedersen
1664 nedtage den for at opmure den på ny.14
†Kirkeriste omtales flere gange i de ældre regnskaber, første gang 1596, hvor der indkøbtes stål
til formålet. 1648 fik ristene i alle tre stetter nye
rammer.14
†Drejekors. Stål til et ‘kors i porten’ indkøbtes
1599.14
Bygninger på og ved kirkegården. I udvidelsens
østre del er en grundmuret og teglhængt graver
bygning med toiletfaciliteter, i vest et maskinhus
og et ligkapel fra o. 1962.20 Sidstnævnte er en
hvidkalket teglstensbygning belagt med tagpap,
mens maskin- og redskabshuset er af grønmalede profilbrædder. †Bygninger ved kirkegården. En
kørestald og et ligkapel lå tidligere formentlig øst
for kirkegården, hvor den nuværende p-plads er
anlagt.21
Kirkegårdens beplantning var indtil for få år siden på vestdigets inderside suppleret med et læbælte af elmetræer, der måtte fældes som følge
af elmesygen, jf. kirkegårdene i Øster Hjerm og
Ramme (s. 2105, 1590).
Bygning

Fig. 4. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1805 af Hyldgaard.
Tegnet af Merete Rude 2014. – Katasterkarte.

Kirken består af romansk kor og skib, hvortil formentlig i tiden o. 1471-91 blev tilbygget tårn i vest samt
våbenhus og korsarm i syd, mens nordre korsarm opførtes o. 1524. Overhvælvingen af korsskæringen og
koret skete umiddelbart før middelalderens slutning.
Et †våbenhus ud for skibets norddør eksisterede fra
1639 til 1834. Orienteringen er omtrent solret.
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Fig. 5-6. 5. Længdesnit set mod nord 1:300. Målt af Poul Kühl 1935, suppleret
og tegnet af Anders C. Christensen 2014. 6. Plan. 1:300. Målt af M. B. Fritz 1937,
suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2014. –– 5. Längsschnitt gegen Norden.
6. Grundriss.
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Den romanske kirkes grundplan, der blev sløret
med de senmiddelalderlige tilbygninger, omfattede et kvadratisk kor i tilknytning til et rektangulært skib vest herfor. Korets oprindelige vestafslutning, der oprindelig lå, hvor knæfaldet nu er,
erkendes over loftet, hvor tagværkerne er bevaret
(jf. fig. 16). Skibet, hvis indre vægge flugter med
korets ydermure, er afsat med en unøjagtighed i
sydmuren, hvor en tydelig skævhed erkendes.
Materiale og teknik. Kirken er opført med en
ydre beklædning af granitkvadre, der rejser
sig over en skråkantsokkel. På koret er denne
beriget med en rille under skråkanten, jf. flere
af egnens kirker, f.eks. Hygum, Dybe, Ramme
(s. 1373, 1538, 1592), Ulfborg og Sdr. Nissum
(Ulfborg Hrd.). Kvadrene på de 12 skifter høje
facader, hvoraf store dele senest er omsat 1973
(jf. s. 2022), varierer i højden og er som hovedregel lige gennemløbende og ufalsede på skibet,
mens der på koret er anvendt enkelte falsede. På
et antal kvadre (ca. 10) er tre- og firkantede sten
huggermærker indhugget langs kanterne (fig. 105),
et forhold der tillige gør sig gældende særlig på
Fjaltring Kirke (s. 1636), men også på kirkerne i
Ramme (s. 1592) og Sdr. Nissum (Ulfborg Hrd.).

Døre. Begge kirkens oprindelige døre i skibets vestende er bevaret. Den søndre (214×140
cm (udvendigt), 196×131 cm (indvendigt)) er
endnu i brug, mens norddøren (212×110 cm)
står som blændet niche på skråkanten (fig. 104).
Åbningerne er som vanligt på egnen opbygget
af hjørnehugne kvadre kronet af en retkantet
monolitoverligger (jf. f.eks. Dybe, Måbjerg og
Mejrup, s. 1538, 1735, 1779); mod nord er skråkantsoklen ført igennem som tærskelsten, mens
den er fjernet i den søndre åbning, hvor en indre
anslagsfals formentlig er borthugget.
Vinduer. Af kirkens romanske vinduer er kun
den østre halvdel af korets blændede nordvindue
bevaret øst for nordre korsarm (jf. fig. 105). Åbningen, der har en højde på 140 cm, har endnu
den retkantede og rundbuede monolitoverligger
og formentlig tre smigsten, mens sålbænkstenen
er erstattet af tegl i munkestensformat. På korets
omsatte østmur ses i 9. skifte over soklen en genanvendt sålbænksten, hvis åbning nu er udfyldt af
teglsten i normalformat. Yderligere fandtes ved
sydportalens restaurering en fragmenteret, romansk vinduesoverligger med rundbuet form.22
Denne var sammen med en anden overligger,

Fig. 7. Tværsnit. 1:150. Målt af M. B. Fritz 1937, suppleret af Kristoffer E. Christensen og Anders C. Christensen 2014 (tagværker m.m.),
tegnet af sidstnævnte 2015. – Querschnitt.
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formentlig den, der nu er opstillet ved våbenhuset, tidligere indføjet i syddiget.23 Sidstnævnte
udmærker sig ved en rundet kvaderridsning
samt mindre, dobbelte bueridsninger sluttende
sig til lysåbningens rundede kant (fig. 11), og har
en omtrentlig parallel i Ramme Kirkes østgavl
(s. 1593). To vinduessmigsten er genanvendt som
gravsten (jf. s. 2091). En fragmenteret *vindues
ramme af træ udtoges i sammenstødet mellem
skibet og nordre korsarm 1973 i forbindelse
med omsætninger af kvadrene (jf. fig. 9-10); de
to samhørende stykker måler tilsammen 33×10
cm med en tykkelse på ca. 4 cm. Den frønnede
plankes nærmest rombeformede tværsnit beskriver to affasede og rundede kanter, på hvilke der
ikke er glasfals.24 Ruderne må formodes at have
været fastgjort med søm, jf. rammerne i †Nees
Kirke (s. 995).
Indre. Skibet, hvis bagmure er af rå kamp, dækkes af fladt bjælkeloft, mens loftet i den tilbageværende del af koret udgøres af det senmiddelalderlige hvælv (jf. s. 2013). Oprindelig var de to
bygningsafsnit som vanligt adskilt af en †triumfmur, hvoraf endnu eksisterer de to profilerede
kragbånd med dobbelt rundstav over en affaset
kant, der nu er anvendt i søndre korsarms dør (s.
1726, fig. 3).
Taggavle. Skibets vestre taggavl er omsat i forbindelse med tårnets opførelse; i det nedre er anvendt adskillige kvadre. Korets trekantgavl er helt
omsat med små teglsten i nyere tid.
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Som
tilfældet er ved den nærliggende kirke i Borbjerg (s. 1847), hvis bygningshistorie er meget
lig Hjerm Kirkes, udsattes kirken for betydelige
om- og tilbygninger i middelalderens sidste del.25
Rækkefølgen af ombygningerne fremgår af de
bygningsarkæologiske undersøgelser, og støttes
Fig. 8a-c. Aksonometriske rekonstruktioner af kirkens
bygningshistorie. 1:500. Tegnet af Anders C. Christensen 2014. a. O. 1200. Kor og skib. b. O. 1475. Tårnet,
våbenhuset og søndre korsarm er opført. c. O. 1524.
Nordre korsarm er bygget. – Axonometrische Rekonst
ruktionen der Gebäudegeschichte der Kirche. a. Um 1200.
Chor und Schiff. b. Um 1475. Bau des Turmes, der Vorhalle
und des südlichen Kreuzarmes. c. Um 1524. Bau des nörd
lichen Kreuzarmes.
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Fig. 9-10. 9. Detalje af kirken under restaurering (s. 2005, sml. fig. 29). 10. Nordvindue i skibet. Foto Ib Lydholm
1973. – 9. Detail der Kirche während Restaurierung. 10. Nordfenster im Schiff.

og nuanceres af de dendrokronologiske analyser
af kirkens tagværker (s. 2025). Arbejderne blev
indledt med udskiftningen af korets tagværk, der
er dateret til o. 1445. Søndre korsarm kom under
tag o. 1471 eller senest o. 1491, og i dette tidsrum
kan tårnet tænkes opført, jf. de arkitektoniske
ligheder med tårnet i Mejrup, der antagelig er
opført o. 1474 (s. 1783); også våbenhuset er fra

Fig. 11. Monolitoverligger på kirkegården (s. 2005). Foto
Erik Skov 1976. – Monolithischer Sturz auf dem Friedhof.

denne periode. Sidste udvidelse i form af nordre
korsarm skete tilsyneladende o. 1524, hvorved
kirken fik korsform. Denne udvidelse blev ledsaget af hvælvslagning over korsskæring og kor.
Tårnet ved skibets vestgavl er som ovenfor anført muligvis opført i 1470’erne i tre stokværk.
Murene er beklædt med genanvendte kvadre
fra skibets vestgavl i fem skifters højde, hvorover
murværket er af røde teglsten i munkestensformat, bagmurene ligeså; syd- og vestfacaderne er
dog skalmuret i nyere tid (jf. ndf.). I vest er skibets
sokkel flyttet ud, men er muligvis suppleret med
andet kvadermateriale, idet der her ses fire forskellige sokkelprofiler (jf. s. 1727 fig. 21, 23-25).
Tilstedeværelsen af korets sokkelprofiltype, den
svagt hulede skråkant hvorunder rille (s. 1727 fig.
21), kan ses som en underbygning af formodningen om, at opførelsen af tårn og søndre korsarm
skete omtrent samtidig.
Den rundbuede tårnarkade mod skibet er af
munkesten og jævnbred med tårnrummet. Vangerne er i det nedre suppleret med genanvendte
kvadre, og i vederlagshøjde markerer to rundede, let udkragende skifter overgangen til stikket.
Rummet dækkes af et stjernehvælv med retkantede halvstensribber opmuret efter 1869, hvor
klokken styrtede ned gennem det gamle hvælv
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(jf. indskrift på klokke 2, s. 2065), der muligvis
blot var et krydshvælv.23 Rummet belyses gennem et nyere, rundbuet vindue i vest, der har en
sortmalet støbejernsramme.
Gennem en snæver, retkantet åbning i hvælvets
søndre kappe er der adgang til de øvre stokværk,
idet en ældre opgang muligvis var henlagt til sydsiden, hvor en †fritrappe opsattes 1596 (jf. s. 2018).
Denne førte formentlig til den åbning, der nu
står som en fladbuet, smiget niche i mellemstokværkets bagmur. Åbningen, der er anbragt i hulrummet mellem hvælv og mellemstokværk, og
som givetvis har haft tilsvarende pendanter i vest
og nord, er dog antagelig for lav til at have været
oprindelig opgang til de øvre stokværk. Denne
har været henlagt til en dør i skibets ombyggede
vestgavl, der gav adgang til mellemstokværket.
Døren, der dermed er samtidig med tårnet, er
fladbuet med halvstensfals mod vest, har stigende

2007

trin mod vest og er dækket af stigende fladbuestik (fig. 15). Mellemstokværkets dæk udgøres nu
af et nyt gulv af fyrretræsplanker, der er indlagt ca.
en meter højere end det oprindelige gulv, hvoraf enkelte bjælker endnu eksisterer. Via en lem
i det 1937 støbte betondæks sydøsthjørne nås
klokkestokværket, der har oprindelige lysninger
mod øst og nord; de spidsbuede glamhuller har
halvstensfals i facaden, oprindelig dog kun under
stikket, og er ufalsede mod det indre (fig. 14).
Stikket ledsages i det ydre af en båndfrise af forsænkede bindere, meget lig motiver på mange af
egnens kirker, f.eks. Lomborg, Mejrup (s. 732,
1783) og Fovsing, og som er udgået fra Holstebro Kirkes sydkapel, der formentlig er fuldført o.
1468 (s. 192). I syd og vest har de nyere, fladrundbuede glamhuller fals i det ydre, og alle åbninger
dækkes af trådnet i det indre. Glamhullerne repareredes 1614 med hen ved 250 mursten.14

Fig. 12. Ydre set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2012. – Äußere aus Süden.
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Fig. 13. Tårn og våbenhus set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Turm und Vorhalle gegen Südosten.
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Det karakteristiske løgspir over den rigt profilerede krongesims opsattes i sidste halvdel af
1700-tallet, formentlig 1791 (jf. s. 2019), idet
kirken 1754 havde ‘sædvanligt tårn uden spir’,26
mens ‘tårnets spir’ er nævnt 1803, hvor det er helt
og tæt.27
Søndre korsarm. Placeringen af den o. 1471 eller
o. 1491 opførte søndre korsarm midt for overgangen mellem kor og skib svarer til forholdene i
adskillige af egnens kirker, f.eks. som nævnt Borbjerg (s. 1850), der kan betragtes som søsterkirke,
men også Fjaltring (s. 1639), Ulfborg (Ulfborg
Hrd.) og Vridsted (Fjends Hrd.). Som på tårnet er
murene også her af fem skifter udflyttede kvadre
over en profileret sokkel mod syd, mens flankemurenes sokkel udgøres af et regulært kvaderskifte. Sokkelprofilens skråkant, hvorunder rille
svarer til korets, men er suppleret med en enkelt
afvigende profil med en ekstra rille (jf. s. 1727
fig. 20-21). Over kvaderbeklædningen er mure
og bagmure af røde tegl i munkestensformat.
Flankemurene er øverst beriget med et savskifte,
og gavlen prydes af syv nu nedskårne højblændinger, hvoraf kun den midterste, med halvstensfals, har bevaret sin rundbuede afdækning (fig.
106). Blændingerne adskilles af hhv. halvstens-,
helstens- og halvandenstensstave (yderst til inderst). Mod syd er en kurvehanksbuet dør, hvor
de romanske kragbånd fra †triumfbuen er genbrugt (jf. s. 2005); i flankemurene rundbuede vinduer, det østre, der er udvendigt falset, er mod
det indre blændet i flugt med væggen som følge
af indmuringen af en gravsten i bagmuren (jf. s.
2068). Et †vindue, som ikke længere erkendes i
det ydre, og som ligeledes er blændet i flugt med
bagmuren, anes over syddøren, der er etableret
efter 1867, antagelig 1891 (jf. s. 2025).
I det indre dækkes rummet af et ottedelt hvælv,
hvis retkantede halvstensribber og -kapper hviler
på forlæg i væggene. Det forholdsvis lavt spændte
hvælv er på oversiden suppleret med svære overribber, og er opført af hårdtbrændte og til tider
ildskørnede, røde teglsten i munkestensformat.
Med udbygningen blev den romanske †triumfmur nedbrudt, hvorefter korsarm og korsskæring
blev forbundet via en rundbuet arkade. Denne
blev i forbindelse med korsskæringens og ko-
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Fig. 14. Plan og opstalt. 1:50. Tårnets nordre glamhul
(s. 2007). Målt og tegnet af Thomas Bertelsen 2005.
– Grundriss und Aufriss. Nördliches Schalloch des Turmes.

Fig. 15. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2007). Opstalt og snit. 1:50. Målt og tegnet af
Anders C. Christensen 2013. – Tür zwischen Schiffsdecke
und Zwischenstockwerk des Turmes. Aufriss und Schnitt.
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Fig. 17. Korsskæringens hvælv over loftet set fra vest (s. 2013). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Gewölbe der Vierung
über der Decke aus Westen.

rets overhvælving (jf. ndf.) ombygget, således at
de yderste stik nu kun erkendes i korsskæringens
sydøstre hjørne, bag prædikestolen.
Våbenhuset ud for skibets syddør er af tegl i
munkestensformat, mod vest dog suppleret med
enkelte granitkvadre, og knytter sig som følge af
de arkitektoniske enkeltheder til en række af egnens våbenhuse fra tiden o. 1500; gavlen prydes
således af en stor blænding (fig. 13, 107), jf. våbenhusene i f.eks. Nørre Nissum, Måbjerg (s. 644,
1740) og Ulfborg (Ulfborg Hrd.), samt længere
mod syd i Dejbjerg (Bølling Hrd.). Rundbuen,
der i vederlagshøjde udspringer af to affasede skifter, krones af en cirkelblænding, mens gavlblændingen foroven afsluttes af et savskifte hvorover
Fig. 16. Søndre korsarm over loftet set fra syd (s. 2009).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Südlicher Kreuzarm
über der Decke aus Süden.

rektangulær glug. Flankemurene prydes af tre skifter høje trappefriser (jf. våbenhusene i Flynder (s.
888) og Staby (nordre våbenhus, Ulfborg Hrd.)),
der i østmuren er brudt af et senere indsat, retkantet vindue. I den spidsbuede døråbning var en nu
borthugget fals, og i det indre dækkes rummet af
et fladt bjælkeloft. Her var en tid murede †bænke,
der 1614 blev repareret med 250 mursten.14
Nordre korsarm. Korskirken fuldendtes med opførelsen af den nordre korsarm i middelalderens
sidste år, formentlig o. 1524. Som pendanten i
syd er den opført af udflyttede kvadre i fem skifter over et sokkelskifte med skråkant, hvorunder
rille på nordsiden, mens der ingen særskilt sokkel
ses på de øvrige mure. Over kvadrene er materialet røde teglsten i munkestensformat. Gavltrekantens nedskårne blændingsdekoration, der er
lig nordgavlen på det lidt ældre tårn i Mejrup (s.
1788), var oprindelig formentlig kronet af †pi
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Fig. 18. Hvælvet over nordre korsarm set fra sydvest
(s. 2013). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Das Gewölbe
über dem nördlichen Kreuzarm aus Südwesten.

nakler, og består af seks højblændinger delt af hhv.
halvstens- (yderst) og helstensstave (inderst) (fig.
32, 108). Endnu er rester af spærstikafdækningen
over de midterste, jævnhøje blændinger bevaret. Kompositionens markante asymmetri skyldes formentlig, at en stejlere taghældning mod
vest har været nødvendig. Også flankemurenes
gesimsfrise, der er udformet som rulskifte med
hver anden sten forsænket, har paralleller i tårnet
i Mejrup. Trekantens bagmur er i de nederste ca.
80 cm af rå kamp, hvorover gradvis tilbagetrukket
murværk af røde teglsten i munkestensformat sat
i munkeskifte.
Korsarmens indre, der belyses via et rundbuet
vindue i østmuren, åbner sig mod korsskæringen
via en rundbuet arkade med et retkantet, to skifter højt kragbånd. Rummet dækkes af et ottedelt
hvælv med forlæg i murene og med cirkulær åbning i toppen. Den irregulære skiftegang i rummets hjørner skyldes dog formentlig, at hvælvet
oprindelig var planlagt med piller. Over loftet er
kvartstensribberne forsynet med halvstensbrede,
lette overribber, mod sydvest dog helstens og forsynet med trinsten for hver fjerde. I overribberne
er anvendt tre retkantede ribbesten med nakke
(fig. 19-20).
Med tilføjelsen af nordre korsarm fremkom et
regulært korsskæringsfag, der mod skibet åbner
sig gennem en bred, rundbuet arkade med kragbånd i form af to rundede led. Faget overhvælvedes af et ottetakket stjernehvælv (fig. 17, 33) af
samme type som i Borbjerg Kirke (s. 1852), dvs.
med kvartstensribber hvilende på forlæg i væggene og med halvstens overribber, der i modsætning til overribberne i Borbjerg dog er uden
trinsten. Overgangen til det reducerede kor er
markeret med en helstens, spidsbuet gjordbue,
der understøtter korsskæringsfagets hvælv tillige
med korets ordinære stjernehvælv; sidstnævnte har
ligeledes kvartstensribber med halvstensbrede, let
te overribber, og var desuden konstrueret med
†spygatter, der endnu stod åbne 1938 (jf. fig. 47).

Fig. 19. Detalje af hvælvet i nordre korsarm. Ribbesten
anvendt i overribben (s. 2013). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Detail von Gewölbe im nördlichen Kreuzarm. In
Oberrippe verwendete Rippensteine.

Fig. 20. Ribbesten i nordre korsarms overribber (s. 2013).
1:10. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2014. –
Rippensteine in den Oberrippen des nördlichen Kreuzarms.
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Fig. 21a-b. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Poul Kühl 1935-39. Danmarks Kunstbibliotek. – Grundriss und Schnitt.
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Fig. 22a-b. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af M. B. Fritz 1937. – Grundriss und Schnitt.
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Fig. 23a-c. Snit. 1:300. Målt og tegnet af M. B. Fritz 1937. – Schnitt.

Eftermiddelalderlige tilføjelser. Under nordre kors
arm anlagdes 1707 en (†)gravkrypt, der nås gennem en fladbuet dør i nordmuren (fig. 7, 23-24).
Kælderen, hvis anlæggelse fordrede en hævning
af gulvet i korsarmen, overhvælves af et langsgå-

ende tøndehvælv med tre stikkapper mod hhv.
øst og vest. De to sydligste blev delvis sløjfet i
forbindelse med installeringen af et varmeanlæg
1937-38 (jf. s. 2019), hvor også gulvet sænkedes i
den vestligste tredjedel af rummet.
Endnu en gravkrypt anlagdes før 1689 (s. 2085)
under tårnrummet (jf. fig. 5). Adgangen, der oprindelig lå længere mod øst, sker fra øst via en lem
og en muret trappe, hvis nederste trin udgøres af
en profileret granitkvader med hulet kant.Vanger
og trin er af røde tegl i munkestensformat iblandet
Fig. 24. Plan af krypt under nordre korsarm (s. 2016).
1:300. Målt af M. B. Fritz 1937, suppleret og tegnet
af Anders C. Christensen 2014. – Grundriss der Krypte
unter dem nördlichen Kreuzarm.
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Fig. 25.Ydre set fra sydvest. Foto Adolf Hermann Vorbeck 1891. – Äußeres aus Südwesten.

enkelte kvadre. Rummets areal måler ca. 3×3,5
m2, og gulvet dækkes af kvadratiske teglfliser og
munkesten, væggene af rå marksten. Overdækningen består siden 1937 af et støbt betondæk,
der afløste et højere siddende bjælkelag; herved
sløjfedes i vestmuren en omtrent lige gennemløbende lysskakt af røde munkesten med stærkt
skrånende karm.

Utilgængelige gravkrypter fra samme periode fin
des tillige under koret og søndre korsarm (jf. s.
2082).
†Våbenhus. Et våbenhus ved skibets norddør
blev nedrevet 1834, hvor det benævntes ‘gravkapel’.28 Før denne funktion blev bygningen i
1600-tallet muligvis benævnt ‘kalkhuset’.14 Murene på det nordre våbenhus repareredes 1663
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Fig. 26. Prospekt fra sydøst. Tegning af Ferdinand Richardt 1867. – Prospekt aus Südosten.

og igen 1675, hvor en tømrer nedtog gavlen og
genopbyggede den, og hvor en murermester arbejdede på begge våbenhuse.14 Endnu i 1800-tallets anden halvdel var på facaden over norddøren
aftryk af skrå taglinjer fra en ‘lille bygning’.23
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens eftermiddelalderlige regnskaber er bevaret fra årene 1584-1682 og giver et detaljeret
indblik i den daglige vedligeholdelse af kirken og
dens omgivelser. Særlig stetterne (jf. ovf.), tårnet
og tagene på alle afsnit er hyppigt tilbagevendende poster, f.eks. 1586, hvor egebjælker og fjæle
udskiftedes i tårnet, og 1592, hvor tårnet blytækkedes.29 1596 opsatte en tømrer en †fritrappe ved
tårnets sydside (jf. s. 2007), og 1625 arbejdede to
murermestre på tårnet i 22 dage, hvor de forbrugte 500 mursten fra Lemvig og 25 tønder kalk fra
Daugbjerg. 1630-31 gennemgik kirken en istand
sættelse, der bl.a. omfattede blytækninger af det
meste af kirken, gulvrenoveringer og udskiftnin-

ger af loftsbrædder. 1635 udførtes skalmuringer
på tårnets vest- og sydside, hvor de ‘formuldede’
sten udhuggedes, og 1639 udførtes betydelige arbejder på våbenhusene, herunder tagværkerne på
det søndre, hvilket bekræftes af de dendrokronologiske undersøgelser (s. 2025).14 Endnu en større
istandsættelse synes at have fundet sted 1645, hvor
blytækker Niels Sørensen fra Borbjerg, der blev
hentet i og bragt tilbage til Svenstrup, omstøbte
dele af blytaget; murermestrene Peder Østerlund
og Christen fra Holstebro arbejdede på tårnet og
indmurede et nyt vindue i korets sydmur, hvortil
Lauritz Glarmester fra Holstebro udførte et vindue.14
I det følgende århundrede er oplysningerne
om kirkens vedligeholdelse sparsomme i forhold
til de ældre regnskaber, således var kirken 1765 i
‘forsvarlig stand’ og året efter ‘uden nogen brøstfældighed’; de pæne skudsmål fortsatte og omfattede efter en istandsættelse 1791 også port og
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Fig. 27. Prospekt fra nordøst. Tegning af J. B. Løffler 1880. – Prospekt aus Nordosten.

stetter.30 1803 var kirken endnu i god stand, kun
var gulvet ujævnt og optrådt enkelte steder, og
våbenhusets tegltag behøvede understrygning.27
1809 iværksattes en hovedreparation, der særlig
koncentreredes i det indre og desuden omfattede dele af inventaret (jf. s. 2033); murarbejde
og kalkning udførtes tillige med indsættelsen af
ankre.31 Som følge heraf var kirken 1810 i ‘meget
god stand’,32 men allerede 1816-17 blev loft og
tage repareret, da der overalt var utætheder.33
1887 oplagdes nyt loft i hele skibets længde,
hvortil brugtes 72 brædder (‘6 tylt’); to år senere
fik tårnet nyt loft, og i 1896 var turen kommet til
våbenhuset.34
Kirken gennemgik 1937-38 en hovedistandsæt
telse (arkitekterne M. B. Fritz & Søn, Aarhus), da
et oliefyret dampanlæg anlagdes i krypten under

nordre korsarm, hvorved en kalorifer i skibets
nordøstre hjørne med tilhørende skorsten nedtoges (jf. s. 2026). I søndre korsarm opsattes et
vindfang, hvori blev indrettet præsteværelse og
skabsrum,35 og i skibets vestende blev pulpituret
og adskillelsen mellem tårnrum og skib nedtaget.
Tårnkryptens og klokkestokværkets bjælkelag
blev endvidere erstattet af et armeret betondæk,
klokkerne omhængtes, og glamhullernes træjalousier blev suppleret med trådnet. Også inventaret istandsattes (s. 2034).
En istandsættelse 1954-55 (arkitekt H. Møller
Nielsen, Struer) omfattede udskiftning af gulvene
under stolene, der var stærkt angrebet af råd.Ved
samme lejlighed omlagdes tagbeklædningerne på
skib og våbenhus (jf. ndf.), og sidstnævntes dør
udskiftedes (s. 2059).
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Fig. 28a-b. Syd- og østfacade. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1972. – Süd- und Ostfassaden.
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Fig. 28c-d. Nord- og vestfacade. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1972. – Nord- und Westfassaden.
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Fig. 28e-f. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1972. – Grundriss und Schnitt.

Istandsættelsen 1973 (arkitekterne Poul Hansen
& Ib Lydholm,Thisted) var omfattende, især i det
ydre, hvor store dele af kvadermurene tillige med
flere teglfacader på alle kirkens dele blev omsat og skalmuret. Tårnets krongesims, hvor flere

revner var opstået, blev helt ommuret.36 Arbejderne omfattede endvidere omlægning af dele af
tagets blybelægning (jf. ndf.) samt etablering af
pikstensbelægning langs kirkens mure (jf. ndf.).
Indvendigt renoveredes våbenhuset og dele af
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Fig. 29. Kirken under restaurering (s. 2022, sml. fig. 9-10). Foto Ib Lydholm 1973. – Die Kirche während der Restau
rierung.

væggene i nordre korsarm, og på loftet ønskedes
den eksisterende isolering af ler udskiftet med
glasuld.
Ved kirkens istandsættelse 1986 (arkitekterne
Poul Hansen & Ib Lydholm, Thisted) blev gulvene i skibet og nordre korsarm omlagt med gule
teglfliser, idet betonfliser anlagt ved tidligere varmekanalers anlæggelse ønskedes fjernet.
Gulve. Gulvene er formentlig siden 1976 belagt med kvadratiske, gule teglfliser (midtergang

og nordre korsarm renoveret 1986), mens gulvet under stolene består af fyrreplanker udlagt
1954. †Gulve. 1601 lagdes gulv i våbenhuset, og
1614 hentedes til gulvet fire snese mursten. Korgulvet omlagdes 1634 med 300 mursten. 1642
omlagde Niels Murer fra Elling kirkegulvet med
1500 mursten, og otte år senere lagde Søren
Snedker fra Rye Sogn ‘lægter’ under stolene i
nordre korsarm.14 Kirkens gulve bestod 1862 af
‘brændte mursten’.34 Korets gulv ønskedes 1864
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Fig. 30. Detalje af skibets tagværk med taphuller til ældre †spærstivere set fra syd (s. 2025). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Detail von dem Dachwerk des Schiffes.
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belagt med brædder, og to år senere ønskedes
gulvene under stolene fornyet og forhøjet. Dette
manglede endnu i nordre korsarm 1879, hvor
hele kirkegulvet d.å. fornyedes. Et ønske om ferniseret bræddegulv i koret 1892 måtte vige året
efter til fordel for gule teglfliser, som også udgjorde gulvet i resten af kirken. 1903 ønskedes
gulvene under stolene fornyet med brædder på
et cementunderlag. Gulvet i tårnrummet sænkedes ca. 18 cm 1978 i forbindelse med installeringen af nyt orgel. I våbenhuset blev 1913 lagt nyt
flisegulv.34
Døre. Ny dør ønskedes 1869 i nordre korsarm,
hvilket antagelig må være til gravkrypten(?).34
Døren i søndre korsarm indsattes formodentlig
1891 (jf. s. 2009). †Døre. En dør i skibets nordside ved det nuværende vindue har tilsyneladende
fungeret som adgang til et pulpitur (s. 2060), der
formentlig nedtoges o. 1880, hvor et nyt vindue
blev indsat.37
Vinduer. Skibets rundbuede vinduer er muligvis ældre end 1641, hvor nye ruder indsattes i
‘de to store vinduer mellem korskirken og kirkedøren’.14 1661 indsatte Jens Glarmester fra Holstebro to store vinduer i nordre korsarm og et
i søndre, som ‘fjenderne havde slået ud’.14 1880
indsattes nyt vindue i skibets nordside. Et tagvindue over nordre korsarm og skibet indsattes
1903.34 †Vinduer. Et vindue i skibets søndre side
vest for våbenhuset blev antagelig blændet 1892
(jf. fig. 109).34 Et nyt, ‘stort’ vindue blev 1651
indsat i skibets søndre side.Til formålet anvendtes
500 mursten fra Herningsholm, og ruderne blev
leveret af Byrge Glarmester fra Lemvig.14 Blændingen af et vindue i søndre korsarms østmur lader sig ikke nærmere datere.
Tagværker. Kirkens middelalderlige egetagværker er i vid udstrækning bevaret. Over koret
består det af ni spærfag med korte, tappede stivere og to hanebånd, hvoraf enkelte er udskiftet;
hanebåndene er alle påbladet spærenes vestsider.
Nummereringen er udført som øksehugne streger fra øst.
Skibets ombyggede tagværk (jf. ndf.) er udført
på samme måde, blot er det her ikke muligt at påvise nummerering. På hvert spærs underside kan
iagttages to aflange og afrundede taphuller, der
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er udført som udstemninger mellem to borehuller. Heri har lange, skråtstillede †spærstivere med
udgangspunkt i bindbjælkerne været tappet (fig.
31).38 I det øvre har den ældre konstruktion formentlig været suppleret med et hanebånd, hvortil i omtrent halvdelen af spærfagene ses tomme
udskæringer til bladinger. Hvornår tagværket er
ombygget, vides ikke, men de to østligste fag er
rejst før hvælvet i nordre korsarm. Skibets tagværk er senest renoveret i forbindelse med oplægning af blybeklædning 1995 (jf. ndf.).
Over korsarmene består tagværkerne af ni regulære spærfag suppleret med yderligere tre afkortede fag mod korsskæringen, der understøttes
af skråtstillede bjælker udgående fra murremmene. De regulære spærfag har to hanebånd og
krydsbånd (gavlspærene undtaget), alle bladet og
træfornaglet på hhv. spærenes sydsider (søndre
korsarm) og nordsider (nordre korsarm). Alle de
oprindelige stykker tømmer er nummereret, i syd
med øksehugne streger, i nord med smalle, udstemmede streger.
Våbenhuset dækkes af otte spærfag med korte
spærstivere og et lag hanebånd, hvoraf flere dog
er udskiftet med fyr; alt er tappet.
Af tårnets tagværker, der er udformet som pyramidetag (fyr) med påforet løgkuppel (eg), blev
væsentlige dele som følge af rådangreb udskiftet
med blytagets omlægning 1991.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2013 er fra kirkens tagværker udtaget i alt 36 boreprøver, hvoraf
34 er dateret.39 Tømmeret fra korets tagværk er
undersøgt i fem tilfælde og viser fældningsår o.

Fig. 31. Rekonstruktion af skibets ældre tagværk (s.
2025). 1:150. Tegnet af Anders C. Christensen 2014. –
Rekonstruktion des älteren Schiffsdachwerkes.
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1445. Undersøgelser af skibets tagværk, hvorfra
13 prøver er dateret, viser en ikke entydig datering, hvoraf hovedparten ligger i tiden o. 1275.
Denne del af tagværket må tilskrives en tidlig
omsætning. Tagværket over søndre korsarm (seks
prøver) viser fældningsår o. 1471 og o. 1491. Syv
prøver af nordre korsarms tagværk viser fældningsår o. 1524, dog med anvendelse af tømmer
fældet o. 1506. I våbenhusets tagværk er tre spær
dateret til hhv. o. 1569, o. 1602 og o. 1639, hvilket
må være reparationer (jf. s. 2018).
Fragmenter af en romansk vinduesramme er
også forsøgt dateret, men med negativt resultat
(jf. s. 2005).
Tagbeklædning. Kirkens tage dækkes af bly, der
senest er udskiftet 2003 (østligste to tredjedele af
korets sydside), 1995 (skibet), 1991 (tårnet), 1970
(jf. blyplade på søndre korsarms vestside) og 1973
(søndre korsarm samt sydlige tredjedel af nordre
korsarm, samt nordsiden af koret og den vestlige
tredjedel af sydsiden). Sydsiden af korets forrige
blytag var oplagt 1950, skibets 1955 (C. Michaelsen, Hvidbjerg). Ældre blyplader på søndre korsarms tag har initialerne »R K 1768« (østsiden), og
»Ø S Sk föd d. Grib«. Initialerne på sidstnævnte
henviser til Øllegaard Sophie Skow, enke efter
kirkeejer Mogens Skow (jf. s. 2000). Endnu en
plade bærer indskriften »1835 ved J CI TH« (de
sidste fire parvis sammenskrevet); de to sidstnævnte blyplader er ophængt på vestsiden og har identiske paralleller på Gimsing Kirke (s. 2127).
Tårnets blyplader fik endvidere større bane
bredde 1991,40 hvor det rapporteredes, at beklædningen var udskiftet 1927 (vest- og nordsiderne
ved Bøjle Bøjlesen, Stauning, jf. initialerne BB og
MI, sidstnævnte Bøjlesens mestersvend) og 1944
(øst- og sydsiderne ved C. H. Michaelsen, Hvidbjerg, jf. initialer og Christian X’s monogram, der
anvendtes af denne blytækker).
Våbenhuset er siden 2003 belagt med bly, jf.
udstansninger på vestsiden (Stoffregen, Struer),
hvilket har gammel hævd.41 Beklædningen afløste et utæt tegltag fra 1954, der erstattede et
ældre tegltag; dette blev muligvis oplagt 1900.34
At våbenhuset også tidligere var belagt med tegl,
antydes i regnskaberne allerede 1585, hvor en
murermester arbejder på taget; 1594 indkøbtes

i Holstebro 350 tagsten, hvis bestemmelsessted
ikke er udspecificeret, men 1612 brugtes til våbenhusets tagbeklædning 50 tagsten fra Ringkøbing. 1655 var våbenhuset blytækket på østsiden,
tegltækket mod vest,14 og 1768 var det ‘tækket
med sten’.7
Farveholdning. Kirkens kvaderbeklædning står i
blank mur undtagen på den øvre del af sydmuren, der er hvidtet som de teglsatte dele. Indvendig kalkning af kirken er omtalt 1585, 1610, 1634
og 1642; 1653 kalkede murermester Christen
Pedersen fra Sønderby ‘kirken overalt’.14 1862
var kirken kalket ‘ud- og indvendig’, og året efter
ønskedes kirkens loft og egebjælker malet med
lys oliefarve.34 I forbindelse med kalkning af kirkens ydre 2010 forekom utilsigtede kalkpletter på
de blanke mure, der efterfølgende afrensedes med
syre; dette forårsagede misfarvninger af enkelte
kvadre, der besigtigedes af Nationalmuseets konservatorer.42
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 2015 af et
fjernvarmeanlæg (P+P arkitekter, Thisted), der
afløste et oliefyret varmtvandsanlæg fra 1976
(Houe & Olsen,Thisted); dette renoveredes 1986.
†Opvarmning. Allerede ved inventarbeskrivelsen
1862 er ‘to ovne’ nævnt.43 1885 anmodede 69 af
sognets beboere om at få opvarmet kirken, men
synet kunne ikke støtte forslaget. 1903 er en kakkelovn i skibets nordøsthjørne omtalt, og på dette
tidspunkt var tilsyneladende endnu én opstillet
i søndre korsarms nordvesthjørne; 34 førstnævnte
afløstes siden af et kaloriferanlæg, der nedtoges
1938.44 Dette år installeredes under nordre kors
arm et oliefyret dampanlæg med skorsten ved
korsarmens gavl; anlægget fordrede en udbygning af gravkrypten, og kanaler blev indlagt i kirkegulvene.
Vindfløj. Tårnspiret krones af en forgyldt fløj
stang med kugle, hvorover fane, der bærer årstallet 1791. Herover et kors, der muligvis opsattes
1973 som erstatning for †volutter. En (†)kugle
er nu henlagt i krypten under nordre korsarm.
Vindfløjen er senest renoveret 1991.
Kirkens fortov af piksten er fra 1973, hvor det
afløste en †cementbelægning, der formentlig er
identisk med det fortov i 1 alens bredde, der i to
etaper anlagdes 1892-93.34
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Fig. 32. Ydre set fra nordøst. Foto Einar V. Jensen 1938. – Äußeres aus Nordosten.

kalkmalerier
De særdeles velbevarede kalkmalerier på korsskæringens hvælv blev afdækket under kirkens
istandsættelse 1938 (jf. s. 2019) og efterfølgende
undersøgt og beskrevet af Harald Borre.45 Dekorationerne omfatter udmalinger fra to perioder,
hhv. o. 1524 samt fra et tidspunkt efter 1558 (jf.
mindeindskrift), antagelig 1500-tallets tredje fjerdedel. Malerierne blev restaureret 1986.46
1) (Fig. 33), senmiddelalderlige, o. 1524; udmalinger i rødt (brændt okker) og dekomponeret
sort (eller gråt) på korsskæringshvælvet. På ribberne sparremønstrede dekorationer suppleret
med hjerter på ribbeskæringerne. De inderste
ribber har skiftevis rudemønster og sparredekoration, udgående fra en seksoddet stjerne i ribbenettets toppunkt; stjernen er indskrevet i et

cirkelslag med otte takker. På toppunktets tilgrænsende flader, dvs. på hver af de otte kappers
øverste del, er endvidere malet et rødt hjerte,
hvorfra udgår tynde bølgetråde; set nedefra danner hjerterne tilsammen en roset. I den nordøstre
kappe er tillige et bomærke. Udsmykningerne
finder paralleller i en lang række af egnens kirker (Nørlem, s. 609; Tørring, s. 680; Harboøre,
s. 1271; Hygum, s. 1388; Ferring, s. 1498; Dybe,
s. 1554 og Borbjerg, s. 1863) og kan formentlig
henføres til den såkaldte ‘Lemviggruppe’.47
2) (Fig. 34, 64), o. 1550. Jesumonogram i røde
versaler på den østvendte vange i nordre korsarms arkade.
3) (Fig. 35-37), efter 1558, antagelig 1500-tallets tredje fjerdedel. Våbenfrise for hhv. Mogens
Munk og Karen Rosenkrantz’ aner i tre led. Frisen, der er udført i farverne sort, blå, rød og de-
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Fig. 33. Kalkmalerier, o. 1524 og o. 1558, i korsskæringen (s. 2027). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Kalkmalereien,
um 1524 und um 1558, in der Vierung.

komponeret okkergul, omfatter 16 våbenskjolde
med tilhørende hjelmprydelser. Disse er fordelt
med seks skjolde i hhv. nord- og sydsiden af
hvælvet samt fire i øst. Den nordre frise er end-

Fig. 34. Jesumonogram, o. 1550, på vangen af arkade
mod nordre korsarm (s. 2027). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Jesumonogramm, um 1550, auf der Wange von Ar
kade gegen nördlichen Kreuzarm.

videre suppleret med en mindeindskrift, der nøje
svarer til indskriften på Mogens Munks epitafium i søndre korsarm (jf. s. 2066). I det følgende
beskrives Mogens Munks anevåbener først,48
indledende med hans fædrene og mødrene våbener i den sydlige del af østhvælvet (nr. 1-2)
og videreført i sydkappen fra øst mod vest (nr.
3-8). Derefter følger Karen Rosenkrantz’ våbenrække, der begynder vestligst i nordkappen (nr.
9-14) og afsluttes i østkappens nordre del (nr. 1516). Rækkefølgen inden for de to serier følger
konsekvent ‘det springende opstillingssystem’.49
Samtlige våbenskjolde ses på venstre del af epitafium nr. 2, o. 1575, over Oluf Munk og Drude
Rantzau.
Våbnerne i Mogens Munks anerække viser først
hans forældres skjolde (nr. 1-2: Munk (Lange) og
Juel). Derefter følger bedstemødrenes, idet farmoderens skjold vises før mormoderens (nr. 3-4:
Munk (Bjælke-Munk) og Hvas). Rækken afsluttes af mærker for de fire oldemødre, atter med
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Fig. 35-36. Kalkmalerier, o. 1558, i korsskæringen. Foto Arnold Mikkelsen 2013. 35. Hvælvets nordkappe (s. 2030).
36. Hvælvets østkappe (s. 2028). – Kalkmalereien, um 1558, in der Vierung. 35. Nördliche Wölbungskappe. 36. Östliche
Wölbungskappe.
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Fig. 37. Kalkmalerier, o. 1558, i korsskæringens sydkappe (s. 2028). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Kalkmalereien,
um 1558, in südlicher Wölbungskappe der Vierung.

prioritering af de respektive på fædrene side før
de mødrene (nr. 5-8: Lykke, Rodsteen, Mormand
og Kaas). Tilsyneladende er dog for de sidste tre
mærkers vedkommende en afvigelse fra den korrekte stamtavle, hvis enkeltheder tilsyneladende
ikke har været fuldt oplyst, da udsmykningen
blev komponeret.50 Det samme gælder også for
tredje generation af Karen Rosenkrantz’ aner, jf.
ndf.
Karen Rosenkrantz’ skjolde følger et tilsvarende system. Efter våbener over forældrene (nr.
9-10: Rosenkrantz og Hak) følger bedstemødrene (nr. 11-12: Rantzau og Munk) og til sidst
angivelig oldemødrene (nr. 13-16: Algudsen, Saltensee, Haltrup og Thott), dog ligeledes med uregelmæssigheder.51
Under Karen Rosenkrantz’ våbener på hvælvets nordside ses en firelinjet mindeindskrift i sort
fraktur for Mogens Munk og hans seks børn (jf.
fig. 35): »Her ligger begrafven Erlig oc velbÿrdig

mand Mans munck til Wolstrop ok sine vi børn
som er matteis oc tre sønder som hede alle hartig ii sine døtter anna oc magdalen oc kaltes aff
gud fra denne Werden Anno D(omi)ni mdlviii
then iii dag Dece(m)ber(.) gud guifue dem alle
en saliig opstandels«. En omtrent identisk tekst
genfindes på gravmindet over Mogens Munk (jf.
s. 2066).
Korsskæringens heraldiske kalkmaleriudsmykning indgår som et fremtrædende element i iscenesættelsen af kirkens østlige del som en veritabel mindehal for Munkfamilien, der havde deres
grave og gravminder i søndre korsarm (s. 2083,
2066). Mindeskriftens store lighed med Mogens
Munks epitafium (nr. 1), hvis heraldiske udsmykning dog kun viser fire våbener (nr. 1-4), gør det
rimeligt at antage, at begge dele er samtidige og
måske udført på initiativ af sønnen, Oluf Munk
(†1568, jf. s. 2066). Hermed blev også paraderet
våbenskjoldene over hans 16 aner på fædrene og
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Fig. 38. Kalkmaleri, o. 1491, på hvælvet i søndre korsarm (s. 2032). Foto Einar V.
Jensen 1938. – Kalkmalerei um 1491 am Gewölbe im südlichen Kreuzarm.

mødrene side, hvilke alle blev gentaget på hans
monument, dog antagelig først et par årtier senere (epitafium nr. 2). Frisen udgør en af mange
efterreformatoriske heraldiske kalkmaleriudsmykninger og har en omtrent samtidig parallel i Møborg Kirke (s. 950), hvor (†)malerierne dog er
dårligt bevaret. Jf. også den noget yngre udmaling
i Ejsing Kirke (Ginding Hrd.).52

†kalkmalerier
I forbindelse med arbejder på kirkens varmeanlæg o. 1912 blev der fundet rester af kalkmalede
dekorationer på skibets nordmur. En nærmere
beskrivelse af motiv og farvevalg blev dog ikke
foretaget.53 1938 blev fremdraget dekorationer
på korets og nordre og søndre korsarms hvælv,
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Fig. 39. Kalkmaleri, o. 1524, på hvælvet i nordre korsarm (s. 2032). Foto Einar V. Jensen 1938. – Kalkmalerei um 1524
am Gewölbe im nördlichen Kreuzarm.

alle senmiddelalderlige. Malerierne blev efter registrering atter overkalket.
1) (Fig. 38), o. 1491. Dekorationer i rødbrunt
og gråt på søndre korsarms hvælv, der bestod af
sparremønster på ribberne samt stængler med
prikblomster og omvendte hjerteformer i kapperne. I hvælvets toppunkt var en syvoddet stjerne indskrevet i en cirkel omkranset af tætstillede,
korte stængler afsluttet med prikker, og på den
nedre del af nordøstkappen et bomærke.
2) (Fig. 39), o. 1524. Udmalinger på hvælvet i
nordre korsarm, der i motivvalg svarede til dele af
kor- og korsskæringens dekorationer, men som
var dårligere bevaret. Ribberne var på fladerne
skiftevis dekoreret med sparre- og rudemønster,
mens ribbesidernes udsmykning bestod af hhv.
sparrer samt af rundbuede stængler afsluttet af
bladformer hvorimellem var stjerneformer. Den

cirkulære åbning blev omkranset af et zigzagmønster eller stjerneform. I to tilstødende kapper mod øst og vest var desuden stregtegnede
mandspersoner med armene over hovedet, og i
østkappens nedre del et bomærke, der minder
om de tilsvarende i kor og korsskæring. Omkring
et †spygat var desuden en vrængemaske.
3) (Fig. 40), o. 1524. Udmalinger i korhvælvet,
der nøje svarede til korsskæringens dekorationer
(jf. ovf.), og som må være udført af samme værksted. Udsmykningen bestod af en roset af hjerteformer omkring ribbekrydset, hvorfra udgik
tråde, samt rude- og sparremønstre på ribberne.
Desuden et bomærke af samme udformning som
i korsskæringshvælvet.
4) 1653 renoverede murermester Christen Pe
dersen fra Sønderby ‘skyggen’ bag altertavlen
med kønrøg (†skyggemaleri).14
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Fig. 40. Kalkmaleri, o. 1524, på korhvælvet (s. 2032). Foto Einar V. Jensen 1938. – Kalkmalerei um 1524 am Chor
gewölbe.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste bevarede inventar omfatter
det usædvanlige *bærealter med helgengrav fra
11-1200-tallet og den romanske døbefont, der tilhører den i området velkendte bægerbladstype. Fra senmiddelalderen, o. 1375, stammer det store krucifiks,
karakteristisk ved sine markerede, plastisk udformede
blodstrømme (‘blodklaser’) ved Frelserens sår. Endelig
er kirkens mindste klokke (nr. 1) dateret 1507; klokken
bærer navnet for abbed Niels, formentlig fra Tvis Kloster, og støbemærke for klokkestøberen Albertus Pauli
(Albert Poulsen), men blev først skænket til kirken o.
1673 af Lisbeth Friis i forbindelse med etableringen af
dennes og gemalen, Axel Juuls begravelse.
I årtierne efter reformationen fik kirken o. 1575 et
sæt alterstager, mens en mere gennemgribende fornyelse af inventaret først fandt sted 1607-08, da både
altertavle og prædikestol nyanskaffedes, begge arkivalsk
sikrede værker af Viborgbilledskæreren, Lauritz Jensen
og Morten Maler, der formentlig kom fra Ribe og

hyppigt anvendtes i området. Prædikestolens staffering
gennemførtes bl.a. med et økonomisk bidrag fra sognepræsten Christen Pedersen. 1636 forbedrede Axel
Juul og Lisbeth Friis kirkens altersølv, mens dåbsfadet
hidrører fra århundredets midte. Stolestaderne, der
for hovedpartens vedkommende ganske vist er yngre,
rummer også enkelte dele fra 1600-tallet og stafferinger med årstallet 1706 og bl.a. våbenskjolde for Volstrups senere ejere, Christen de Linde og Ellen Marie
von Obelitz, der 1707 lod indrette deres begravelse i
nordre korsarm. Parret lod også inden for 1700-tallets første fjerdedel opsætte en ny alterskranke, forsynet
med deres heraldiske mærker, og bekostede samtidig
en nyopmaling af inventaret, heriblandt af †Volstruppulpituret (nr. 3), hvis endnu bevarede panelmalerier
skyldes samme, ret uskolede hånd, der også udførte alterskrankens englefigurer.
O. 1770 gennemførtes en større istandsættelse af
inventaret på bekostning af Poul von Klingenberg og
Øllegaard Marie Jermiin. I denne forbindelse forsynedes altertavlen med nye malerier i storstykket og
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Fig. 41. Interiør mod øst, vist før restaureringen 1937-38 (s. 2034). Ældre foto. Inneres gegen Osten, vor der Restau
rierung 1937-38.
udskårne sidevinger, smykket med illusionistiske gengivelser af de fire evangelister, formentlig udført af J.
Baltzar Reinat, elev af Mogens Christian Thrane. Reinat er også mester for prædikestolens emblemmalerier,
der nøje gentager Thranes udsmykning af prædikestolen i Gjerlev Kirke (Randers Amt), idet motiverne i
øvrigt få år tidligere ligeledes var anvendt af Reinat på
prædikestolen i Tvis Kirke. 1780 skænkede en datter af
Øllegaard Marie Jermiin og hendes første ægtemand
Ernst Friedrich von Zytphen, Hedevig Cathrine von
Zytphen og hendes mand, Ludvig Vilhelm Høegh, et
fornemt †alterklæde, smykket med sølvplader, forsynet
med givernes våbenskjolde (samt tidligere et årstal).
Disse pryder nu alterskranken. Det var derfor med god
grund, at kirkens gode vedligeholdelsesstand regelmæssigt kunne fremhæves i 1700-tallets anden halvdel
og i begyndelsen af det følgende århundrede.54
I løbet af 1800-tallet er kirken yderligere blevet forsynet med nyt inventar, hovedparten dog mindre genstande, heriblandt fra 1837 et sygesæt, udført af Holste-

bromesteren Jens Weilgaard, fra 1860’erne en alterkande og en dåbskande, hvortil 1869 føjedes en klokke,
støbt som erstatning for en ældre †klokke (nr. 4), støbt
af Christen Mejer fra Hamburg; klokken var styrtet
ned gennem gulvet i klokkestokværket og var havnet
i den underliggende gravkrypt (nr. 4). Fra 1900-tallet
stammer bl.a. kirkens syvstage (o. 1910), to lysekroner
(1911) og tre moderne ringkroner. En alterkande af
sølv stammer fra 1975 og er formentlig et arbejde af T.
Linder-Madsen, mens kirkens nuværende orgel tilkom
1979.
Farvesætning og istandsættelser. I forbindelse med hovedrestaureringen 1937-38 fjernedes en omfattende
egetræsstaffering fra 1879-80,34 idet inventarets farver
i vid udstrækning blev ført tilbage til farveholdningen
fra 1700-tallet, dels en bemaling fra første fjerdedel af
1700-tallet, dels en rokokostaffering fra o. 1770 med
lys grønt, lys blåt og gråt, spredte accenter i rødt, hvidt
og forgyldning samt rig anvendelse af marmorering.
Senere istandsættelser, bl.a. 1984-85, har ikke ændret
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Fig. 42. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inneres gegen Osten.

væsentligt ved kirkens helhedspræg. Inventaret besigtigedes 2001 og atter 2014 med henblik på en fornyet
renovering.
Den ældre møblering af kirken har været præget
af forskellige herskabsstole og pulpiturer for ejere
af de lokale hovedgårde (Volstrup, Kvistrup og Ausumgård). På et †pulpitur, antagelig i vest, var opsat
et rigt dekoreret orgel eller positiv, skænket 1652 af
Axel Juul, et usædvanligt klenodie i en landsbykirke.
Dette blev dog beskadiget under Karl Gustav-krigene 1657-60, men blev først nedtaget i begyndelsen
af 1800-tallet. Kirkens pulpiturer i nord, sydvest og
vest fjernedes hhv. o. 1880, 1910 og 1937-38. Ved
sidstnævnte istandsættelse blev orglet opstillet frit i
tårnrummet bag en panelvæg, smykket med *panelmalerierne fra †Volstrupstolen. Ved samme lejlighed
blev vindfanget i søndre korsarm nyindrettet til præsteværelse mv., mens alterskranken forlængedes mod
nord, og klokkerne nyophængtes til en placering midt
i klokkestokværket.

Alterbord (fig. 44), middelalderligt (omsat), opmuret i en halvstens munkestensmur i løberskifte
med indsatte granitkvadre og kerne af sand, placeret umiddelbart op mod østvæggen.55 Det i dag
utilgængelige bord, ca. 110 cm højt, 91×171 cm,
dybde 125 cm, er indfattet i et nyere panelværk
(jf. ndf.). Fra det romanske †alterbord kendes to
helgengrave. 1) (Fig. 43a-b). I forbindelse med restaureringen 1937-38 blev fra den vel sekundære
alterbordsplade optaget en helgengrav af egetræ i
form af et *bærealter (altare portatile/ altare quasi
fixum), vel fra 11-1200-tallet.56 Bære- eller rejsealteret, der kan have været ældre end alterbordet
eller måske er blevet hidført fra en anden placering, har i midten en retkantet fordybning, beregnet til relikvier (dog tom), 30,5×19×4,2 cm.
Svagt affaset overkant med en i midten udsparet
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Fig. 43a-b. *Bærealter, romansk (s. 2035). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – *Tragaltar,
romanisch.

fordybning i to afsæt, yderst 14,5×10,5×2,0 cm
og inderst 4,5×3,0×1,5 cm; gråstafferet. Tilhørende dækplade af kalksten, 4,5×1,5 cm. Affasningen af indramningen kunne tyde på, at relikviegemmet oprindelig har været beregnet til at
kunne ses for sig selv.57 Paralleller til rejsealteret
findes bl.a. i †Hodsager Kirke (nu i Nationalmuseet, inv.nr. D 5309) og i Engum (DK Vejle 1953).
Siden 1939 i Nationalmuseet (inv.nr. D 12970).58
2) Som nævnt 1909 af Chr. Axel Jensen fandtes under rejsealteret en (†)(?)helgengrav af granit,
dækket af en uregelmæssig firkantet, grøn porfyrplade, »1 ½ (cm?) svær«. Det er antagelig denne, der 1937-38 påvistes i alterbordets sandfyld
(Einar V. Jensen 1939); dækpladen var dog ikke

omtalt. Fordybningen til relikviet var udhugget i
granitblokkens ene hjørne. Helgengraven er antagelig blevet genanbragt i alterbordet.
Alterbordspaneler (jf. fig. 46), 1937-38, udført efter
tegning af Einar V. Jensen, af fyr; højrektangulære
profilfyldinger, tre på forsiden og to på hver
kortside. Brunflammet staffering af panelernes
baggrund, blåt og gråt rammeværk. Moderne al
terbordsplade af lyst fyrretræ erstatter en ældre †al
terbordsplade, 1937-38, af eg. †Alterbordspaneler. 1641
erhvervedes fyrretræ til at beklæde alteret med.14
Måske identisk med ‘den simple trækasse’, der fjernedes i forbindelse med restaureringen 1937-38.
Alterdug, moderne. Lærred med kniplingsbort,
hvori egeblade.
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†Alterklæder. 1591 indkøbtes 9½ alen rødblomstret damask og 6 alen dvælg (dvs. groft lærred)
til et alterklæde. 1641 anskaffedes 14 alen rødt
damask til et omhæng, vel identisk med det i
1654 endnu nævnte damaskklæde, medmindre
der hentydes hertil med omtalen af ‘et gammelt
forrådnet alterklæde’.14 Et forhæng af rødt fløjl er
nævnt o. 1862;34 dette er antagelig identisk med
et alterklæde, skænket 1780 af ægteparret Ludvig Vilhelm Høegh og Hedevig Cathrine von
Zytphen, datter af E. F. von Zytphen til Volstrup
og Øllegaard Marie Jermiin.59 Navne og årstal var
angivet på to sølvplader, der sandsynligvis er identiske med dem, der pryder alterskranken (s. 2045).
Altertavle (fig. 45-47), if. kirkeregnskaberne udført 1607-08 af snedker Lauritz Jensen fra Viborg
og Morten Maler (fra Ribe) i samarbejde med
to unavngivne medhjælpere.14 Renoveret 1720
og o. 1770, det sidstnævnte år med udskårne og
bemalede storvinger og topprydelser samt med
malerier i stor- og sidefelterne, alt tilskrevet J.
Baltzar Reinat og bekostet som markeret med
våbenskjolde på postamentet af kirkeejerne, Poul
von Klingenberg og Øllegaard Marie Jermiin.
Arkitektonisk opbygget tavle med tredelt storstykke på lavt postament og med sekundære side-
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vinger; topstykke med tilsvarende påsatte vinger
og topgavl med stråleglorie. Storstykket indrammes af korintiske frisøjler med prydbælter, smykket med ovale bosser og beslagværksornamentik.
De enkelte felter har rammeværk af prydlister
med æggestav og tandsnit. De flade storvinger
er udskåret efter de respektive påmalede evangelistfigurers kontur, idet disse hviler på postamenter med volutter og rulleværkskartoucher,
udført i relief, muligvis oprindelige sidevinger fra
topstykket, om end placeret på hovedet (Einar V.
Jensen 1939). Under en sammensat tandsnitsgesims er tredelt postament, leddelt af fremspring,
prydet med karakteristiske diademhoveder på
forsiden og kuglebosser på siderne. De mellemfaldende felter er indrammet af profillister. Under de yderste fremspring er flade hængekugler.
Kronfrisen, hvis øvre del synes fornyet, er ligeledes tredelt med kerubhovedsmykkede fremspring.
Topstykket flankeres af joniske hermer, vist hhv.
med mandlig (syd) og kvindelig overkrop; skafterne har beslagværksornamentik og nedhængende kvaster. De sekundære sidevinger er flade og
udskåret efter de respektive figurers konturer, jf.
ovf. Over et ligeledes sekundært, vulstlignende
profilled, hvorfra rester af oprindelig kassettede-

Fig. 44. Alterbord, vist i forbindelse med restaureringen 1937-38 (s. 2035). Foto Einar
V. Jensen 1938. – Altartisch, bei der Restaurierung 1937-38.
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Fig. 45. Evangelisten Markus. Illusionistisk maleri på
højre storvinge, tilskrevet J. Baltzar Reinat (s. 2037).
Detalje af altertavle. Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Der Evangelist Markus. Illusionistische Malerei auf dem
rechten Seitenflügel des Altartafels, J. Baltzar Reinat zuge
schrieben.

koration endnu ses for enderne, er topgavl med
Jahves navn i skyformationer, smykket med, antagelig oprindelige, kerubhoveder og indrammet
af en strålekrans. Som hængestykke på prædikestolsopgangen er anvendt den tidligere topkartouche, mens to figurer (fig. 111), beslægtet med
prædikestolshimlens Dommedagsengle, antagelig
har kronet topstykket. Disse viser tilsyneladende
dydefigurer, hhv. 50 og 45 cm høje, hvis attributter dog er afknækket sammen med hænder
eller underarme. Også de tilhørende fødder eller

fodstykker mangler. Begge har kort bukkelfrisure
og fodlange klædninger samt spiralsnoede markeringer af brystpartiet. Stafferingen omfatter tilsyneladende to eller tre lag; heraf anes på klædedragten inderst rødt, hvorover grønt og gråhvidt
med forgyldning af borter og detaljer. Gråhvid
karnation og røde kinder. Figurerne var før 1939
placeret bag altertavlen (Einar V. Jensen). Nu på
loftet over graverbygningen.
Staffering. Det arkitektoniske rammeværk fremtræder med en broget helhedsvirkning, præget af
rig anvendelse af flammet marmormaling i gråligt
og rødt på de arkitektoniske hovedled, gesimser og
storsøjler. Herudover ses lyst gråt, blåt, rødt, sort og
hvidt med spredt anvendelse af forgyldning. På postamentets sidefelter er på sort grund vist våbenskjolde for kirkeejerne, tv. Poul von Klingenberg
over for Øllegaard Marie Jermiin, ganske svarende
til prædikestolen, der også bærer årstallet 1770. Bemalingen er formentlig udført i forbindelse med
en samlet renovering af kirkens to hovedstykker.
Stor-, side- og topfelter har ligesom de to sæt
vinger malerier i olie på træ. I storfeltet er vist Kors
fæstelsen, ca. 102×78 cm. Korset er placeret på en
lav grønsvær foran en himmellysning, indrammet
af skyer. Kristus hænger i næsten vandrette arme med hovedet ludende mod højre skulder og
himmelvendt blik; smalt hvidt lændeklæde med
flagrende snipper. Ved korsfoden ses Adams kranium og korslagte knogler. Th. og tv. står Maria
og Johannes Evangelisten på selvstændige sokler.
Maria har gullighvidt hovedlin, blå kappe og rosa
kjortel, mens Johannes har rød kappe over grøn
klædning. Sidefelterne gengiver tv. Kristus, vist
som Salvator Mundi med Verdenskuglen i venstre hånd. Brunt hår og skæg, rød kappe og hvid
kjortel. Kristus er ligesom pendanten, Moses, i det
højre sidefelt placeret på et postament og gengivet mod en grålig baggrund med skyformationer.
Moses har som vanligt hornlignende lysstråler,
der udgår fra panden; han holder Lovens Tavler i
højre hånd; rød kjortel under hvid kappe. I topfeltet er vist Helligåndsduen i en lysning, indrammet af skyformationer.
Stor- og topstykkets sidevinger gengiver illusionistiske fremstillinger af de fire evangelister,
vist stående eller siddende; alle er iklædt folde-
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Fig. 46. Alterparti med alterbord (s. 2035) og altertavle, 1607-08, med suppleringer fra 1720 og o. 1770 (s.
2037). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Der Altarbereich mit Altartisch und Altartafel, 1607-08, mit Ergänzun
gen von 1720 und um 1770.
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rige kjortler, hvorover kapper, hhv. i røde, blå og
hvidlige farver. Evangelisterne står med bøger og
tilhørende symboldyr. De respektive navne i gullig kursiv ses forneden på soklerne tv. og th. (»Ev:
Mattheus«, »Ev: Marcus«) eller foroven angivet på
bogbindene (»Ev: Johannes«, »Ev: Lucas«).
†Figurmalerier. Den oprindelige udsmykning af
renæssancetavlens figurfelter kendes ikke, og kun
ubetydelige rester af kridtgrunden under stafferingen blev påvist 1938.
†Altermaleri, 1720, med fremstilling af Nadve
ren. Påvist under det nuværende storfelt i forbindelse med restaureringen 1937-38. Fragmentet
blev af restaurator, Einar V. Jensen, stilistisk sammenholdt med de endnu bevarede panelmalerier
på †pulpitur nr. 3 (s. 2060). Tilsvarende †malerier
findes antagelig under sidefelterne og topfeltet,
der dog ikke er nærmere undersøgt.
Indskrifter. I storfrisens tre felter og i postamentets midtfelt er følgende indskrifter, malede hhv.
med hvidlig kursiv og gullig fraktur på sort bund.
På kronfrisen læses over storstykket: »Jeg Saa At
Aanden foer Ned som en Due af/ Himelen og
Blev over Ham. Joh:Ev: 1 C 32 v«. I nord: »Lærer
dem at Holde alt det Jeg/Haver Befalet Eder, Og
See, Jeg er/ med Eder alle dage ind til Veerdens /
Ende. Matth 28 C. 20 V«. I syd ses: »Loven er givet
veed/ Moses/ Joh:Ev:1C. 17v.«. På postamentet
er anført i to spalter:
»See Siel paa Dette Billede
See Til At Du kand Giennemsee
Din Saared Frelser Overalt
Udi hans blodige Gestalt
Se Nöye Til, See Op Og
Need og Siig, Om Du nu Andet
Veed til Salighed, End Jesu Saar
Just Der Du Lægedommen Faar«

Endelig ses på kanten af højre sidevinge restaurators påskrift i hvide versaler: »1938 istandsattes
altertavlen, prædikestolen, krucifikset og alterskranken m.m. ved Nationalmuseet ved Einar V.
Jensen«. En indridset signatur, vel for en medarbejder, ses på vingens bagside: »Wester 1938«.
†Indskrifter. 1) 1720. I venstre og højre sidefelt
af storstykkets frise læstes med gulmalet kursiv
på sort bund: »Anno« og »1720«, mens midtstykkets indskrift harmonerede med storfeltets tid-

ligere nadvermotiv: »Hvo som æder mit Kød
og drikker mit Blod hand hafver det Evige Liv,
og jeg skal opvæche hannem paa den yderste
dag. Joh:Ev VI C. v54« (Joh. 6, 54). 2) (Fig. 47),
1800-tallet. I storfeltets frise læstes med bronzeret
skriveskrift og antikva på mørkeblå bund: I nord:
»Lærer dem at holde det jeg haver befalt Eder.
Og see jeg er med Eder alle Dage indtil Verdens
ende. Math« (Matt. 28, 20); i midten: »Jeg saae,
at Aanden foer ned som en Due fra Himmelen
og blev over ham. Joh. 1,32« og i syd: »Loven er
given med Moses. Joh. 1.17«.
Som anført nedenfor er altertavlen et arkivalsk
dokumenteret arbejde af Viborgbilledskæreren,
Lauritz Jensen og Morten Maler, vel den i området hyppigt anvendte mester fra Ribe (jf. arbejder
i Fabjerg, 1595 (s. 1106, 1108),Vejrum, Lomborg,
1597, og Hygum, 1606 (s. 744, 1398)).60 Derimod
er Lauritz Jensens arbejder mindre kendt. Billedskæreren, der omtales i kilder fra 1616-36, er
tidligere forsøgsvis blevet identificeret med mesteren for en gruppe altertavler og en prædikestol
fra tidsrummet 1625-40 (Asmild, Sall, Gudum
(s. 1058 f.), Hee og Skjern).61 Disse værker, der
formelt følger Aalborgmesteren Claus Lauritzens
rigt dekorerede †altertavle i Aalborg Vor Frue
Kirke (1619-23), adskiller sig dog væsentligt fra
Hjermtavlen, der indtil videre sammen med kirkens prædikestol udgør de eneste kendte, autentiske arbejder af Lauritz Jensen. Diademhovederne
finder bl.a. paralleller i nabokirken Gimsings prædikestol, der dog dateres o. 1590 og henføres til
Mikkel van Groningens værksted (s. 2148).
Af figurmalerierne skyldes storstykkets gengivelse formentlig J. Baltzar Reinat (1733-79). Alle
finder nøje paralleller i signerede eller tilskrevne
værker af mesteren, der var elev af Mogens Christian Thrane (jf. altertavler i Tvis (Hammerum
Hrd.), 1767; Mejrup, 1768, 1810 f.;Vinding (Ulfborg Hrd.), 1768). Illusionistisk bemalede sidevinger med evangelistfremstillinger genfindes i
Vinding, mens der i Tvis ses fremstillinger med
engle i topstykkets vinger. Eksemplet fra udsmykningen i nabokirkerne Tvis og Mejrup, begge
bekostet af Jens Hvass til Tviskloster og hustruen
Anne Magdalene Moldrup, kan meget vel have
inspireret Poul von Klingenberg og hans hustru.
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Tavlens tilblivelse er fyldigt dokumenteret. 1607
arbejdede to snedkere, hvoraf den ene som nævnt
var Lauritz Jensen fra Viborg, i 11 uger og to dage
på udførelsen såvel af denne som af prædikestolen. Under arbejdet var snedkerne på kost hos de
to kirkeværger. Tømmeret til arbejdet hentedes i
Viborg, mens tømreren kom fra Lemvig. Morten
Maler arbejdede i alt 28 dage i 1608 på stafferingen af tavlen sammen med en medarbejder. 1639
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blev tavlen repareret, da malingen var faldet af
adskillige steder.14
I løbet af 1700-tallet blev altertavlen væsentligt
forandret. 1720 blev storfeltet og vel også de øvrige figurfelter nyopmalet, antagelig i forbindelse
med kirkens renovering under Christen de Linde
og Ellen Marie von Obelitz (jf. alterskranke, †herskabspulpitur nr. 3). O. 1770 blev tavlens arkitektoniske rammeværk radikalt ændret ved udskift-

Fig. 47. Altertavle og døbefont, vist før restaureringen 1938 (s. 2042). Foto Peter Kr.
Andersen 1926. – Altartafel und Taufe, vor der Restaurierung 1938.

2042

hjerm herred

Fig. 48. Altersølv, ‘forbedret’ 1636 af Axel Juul og Lisbeth Friis (s. 2042). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Silberne
Altargeräte, 1636 von Axel Juul und Lisbeth Friis renoviert.

ningen af sidevinger og topstykke, idet dog ældre
fragmenter genanvendtes både her og på prædikestolen (s. 2054). Samtidig fornyedes malerierne
i de fire figurfelter og de tilhørende indskrifter.
Som markeret af postamentets våbenskjolde gennemførtes denne istandsættelse, der også omfattede en farverig marmorering på rammeværket,
på initiativ af Poul von Klingenberg og Øllegaard
Marie Jermiin. Som påvist dækkedes tavlen før
Einar V. Jensens restaurering 1938 (fig. 47) af to
yngre lag egetræsstaffering, idet dog søjlerne og
en række dekorative detaljer var hvidlakerede,
mens topstykket fremstod guldbronzeret med blå
skyer og sølvmalet skyfelt; Jahvetegnet var sort. Figurmalerierne stod dog utildækket. Egetræsstafferingen (det øverste eller nederste lag(?)) kan hidrøre fra en opmaling 1878.34 En forundersøgelse
af tavlen blev foretaget 1926 (Peter Kr. Andersen),
men først 1938 gennemførtes en fremdragning af

marmorstafferingen og indskrifterne fra o. 1770
samt en gennemgribende istandsættelse.55
Altersølv (fig. 48), omfattende kalk, istandsat
1636 af Axel Juul til Volstrup og hans hustru, Lisbeth Friis, og antagelig samtidig disk. Den statelige kalk er 17 cm høj og har sekstunget fod,
der pyramidalsk er drevet op mod det sekssidede
skaftled. På den ene fodtunge er påsat krucifiks,
ca. 4,2 cm højt, mens giverparrets alliancevåbener
med deres initialer (»AI« og »LF«) i reliefversaler
og årstallet 1636 ses i relief på den modstående
tunge. På foden er en omløbende, tolinjet indskrift i graverede versaler; som skilletegn stjerner:
»Anno 1636 lode erlige oc wel(b)ørdige Axel Ivl
til Wolstrvp oc fru Lisbet Friis denne deris Sognekirckes Hiermb Kalck oc Disken i Sølf forbedre
oc for gvlde«. Flad knop med rudeformede bosser
og udsmykning af hjerteformede spidsblade. Lavt
kummeformet bæger, hvorpå langs mundings-

Hjerm kirke

2043

randen løber en tilsvarende versalindskrift: »Iesv
Christi Gvd Søns blod renser os af alle synder.
Iohanis 1 Cap.«. Ingen stempler. Disk, antagelig
samtidig med kalken, måler 16,5 cm i tværmål. I
bunden er en sekspasformet udsparing, der dog
ikke harmonerer med kalkens fod. Heri er graveret relief af Nadveren, udført efter kobberstik af
Anton Wierix efter Maerten de Vos. På fanen et
graveret cirkelkors. Ingen stempler.
Altersølvet er antagelig helt eller delvist omstøbt af en †kalk og disk anskaffet 1633 og måske
delvis ødelagt under Kejserkrigen. 1634 indkøbtes en alen lærred til at opbevare begge dele i
(†futteral).14 †Kalkklæde. 1655 indkøbtes en lille
dug, beregnet til at lægge under kalk og disk.14
Oblatæske (jf. fig. 49), nyere, af porcelæn, antagelig identisk med den, der 1886 anbefaledes
anskaffet. 6,2 cm høj, 15 cm i tværmål. Den blå
æske har gyldent kors på låget og gyldne kanter. Under bunden er mærke for Den Kongelige
Porcelænsfabrik. †Oblatæske. O. 1862 er omtalt
en ‘brødæske’.34
Sygesæt, 1837, omfattende kalk og disk i beholder. Kalken, mærket 1837, 11 cm høj, har lav

Fig. 50. Alterstager, o. 1575 (s. 2044). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Altarleuchter, um 1575.

Fig. 49. Oblatæske, o. 1900 (s. 2043), syvstage, o. 1910
(s. 2044) og alterkande, o. 1975 (s. 2043). Foto Arnold
Mikkelsen 2012. – Oblatendose, um 1900, Siebenleuchter,
um 1910 und Altarkanne, um 1975.

korsformet fod, tilspidset midtknop og lavt bæger med graveret og punslet rankebort omkring
mundingsranden. Herpå er indprikket i skriveskrift: »O:S:S 1837«, antagelig initialer for en i
øvrigt ikke nærmere oplyst giver. Under foden
er stempel for Holstebromesteren Jens Weilgaard
(1785-1863, Bøje nr. 7624). Disk, formentlig yngre, 7,5 cm i tværmål. Langs fanen er bort af bukler.
Under bund to ovale stempler, dels totårnet for
plet eller nysølv, dels: »P«, vel mestermærke. I kasse
af ubehandlet træ. †Sygesæt. 1587 anskaffedes en
†kalk til kirkens berettelsessæt. 1630 indkøbtes et
nyt lille sæt af messing. Det kan være dette, der
1664 erstattedes med ‘en lille kalk og disk’, der
måske blev anskaffet, fordi det forrige sæt var
bortkommet under Karl Gustav-krigene.14
Alterkande (jf. fig. 49), o. 1975, 25,5 cm, enkel
og af konisk form med svag udbugning forneden, retkantet hank, fladt låg. Under bunden er
mestermærke: »TLM«, antagelig for T. LinderMadsen, Viby Sjælland (-1967-92-) og lødighedsmærker for sterlingsølv. En ældre kande af

2044

hjerm herred

porcelæn (jf. fig. 110), tidligst omtalt o. 1862, anvendes nu som dåbskande (s.d.). †Vinflaske, af tin,
anskaffedes 1594.14
Ske, 1896,34 16,7 cm lang med tilspidset skeblad
og skaft smykket med kvindemaske. På bagsiden
fem stempler: mesterstempel for M. Lind, Holstebro (1893-1928), årstallet 1896, lødighedsmærke
(826), »S« i oval og udpudset mærke (månedsmærke(?)).
Alterstager (fig. 50), o. 1575; 50,2 cm høje,
fraregnet lysetorn af jern. De svære stager har lav
fod i to afsæt, cylinderskaft med tre skiveringe og
tilsvarende lav profileret skål. Både på fod, skaft
og lyseskål er indgraverede dobbeltlinjer.
Stagerne er tidligst nævnt 1631, da de renskuredes, og omtaltes atter 1654 (‘et par store messing lysestager’).14 †Alterstage. En lille kobberlysestage er nævnt 1654.14 Lyseslukkere. To nyere,
tragtformede lyseslukkere er henlagt bag alteret.
Syvstage (jf. fig. 49), skænket o. 1910 af gårdejer
Niels Krog i Krog, Hjerm Hede,62 50,5 cm høj,
høj fod af cirkulær plan, balusterskaft og lysearme
med kugleformede led.

Alterbøger. En †alterbog blev anskaffet 1585 og
fornyet 1601, mens den gamle bibel, vel et eksemplar af Christian III’s Bibel (1550), blev indbundet sidstnævnte år. 1650 og atter 1662 anskaffedes nye bibler.14
Messehagler. Kirken har fire nyere hagler i kirkeårets liturgiske farver, hhv. hvid, grønt, violet
og rød. Af lærred med guldbesætning og -broderi. †Messehagler. 1590 anskaffedes otte alen fløjl og
guldknipling til en hagel. Otte alen rødt, fint fløjl
samt silke, guld- og sølvsnore og gråt dvælg til
for anskaffedes 1634 til en ny fornem messehagel,
formentlig den samme røde fløjlshagel, der registreredes 1654 med udsmykning af et broderet
krucifiks bagpå.14 En messehagel af rødt fløjl med
guldbesætning er nævnt o. 1862; fornyet 186869, af rødt silkefløjl kantet med guldgaloner.34
Hagelen blev atter fornyet 1923 eller 1926.34
†Messeskjorte. 1655 indkøbtes lærred til en ny
skjorte hos ‘hr. Andersens kone i Hjerm’.14
Alterskranke, 1700-tallets første fjerdedel, bekostet af Christen de Linde og Ellen Marie von
Obelitz.

Fig. 51. Midtfag mod vest af alterskranke, skænket i 1700-tallets første fjerdedel af Christen de Linde og Ellen
Marie von Obelitz (s. 2045). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Mittleres Fach von Altarschranke gegen Westen, im ersten
Viertel des 18. Jahrhunderts von Christen de Linde und Ellen Marie von Obelitz gestiftet.
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Retkantet med fem fag mod skibet, heraf et
bredt midtfag, flankeret af to smallere sidefag. Mod
syd og nord er enkeltfag, med tilhørende smalfelt
mod muren. Fagene udfyldes af fladt udskårne
putti, indrammet af fyldigt, fliget bladværk, oprullet i volutter. I midten støtter to putti, hvis underkrop afsluttes i bladværk, alliancevåbener for de
Linde og von Obelitz, vist med tilhørende udsavede hjelmklæder (jf. også herskabsstol). På bagsiden
af skrankens midtfag, vendt mod øst, er fæstnet to
ovale sølvplader, 11,2×10 cm, med indgraverede
våbenskjolde, mod syd diagonalt delt, mod nord
firedelt med mand med stav i første og fjerde felt,
arm med sværd i andet og tredje felt; herpå er 1938
fæstnet to sølvplader (fig. 52) med våbenskjolde, der
tidligere smykkede †alterklæde. Skjoldene viser
våbenerne for Ludvig Vilhelm Høegh og Hedevig
Cathrine von Zytphen, datter af Ernst Friedrich
von Zytphen til Volstrup og Øllegaard Marie Jermiin. Et tilhørende årstal 1780 og navnetræk for
ægteparret, nævnt i ældre beskrivelser, ses dog ikke,
men kan have været anført på en separat forsvunden plade eller snarere være påsyet klædet.63
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Skrankens rammeværk er stafferet i lyst blågråt
og beige. Englene har naturlig karnationsfarve og
udviser med deres varierede fysiognomier muligvis
portrætkarakter. De forenklede, primitivt udførte
figurer er nært beslægtet med panelmalerier fra
†pulpitur nr. 3 (s. 2060). Midtfagets våbenskjolde
står i brogede farver, med rødt, gult, grønt og hvidt
på det todelte skjold for de Linde (tv.) og hvidt og
blåt for von Obelitz’ fugl (th.). Bladværket er stafferet i blåt, hvidt og mørkerødt; knælehynderne i
polstret i blåtgråt ligesom nyere knæleskammel.
Skrankens udførelse skal utvivlsomt knyttes til
ægteparret Christen de Linde og Ellen Marie von
Obelitz’ renovering af deres sognekirke inden for
tidsrummet o. 1707/1720, markeret med indretningen af deres begravelse 1707, udsmykningen
af et herskabspulpitur og stafferingen af altertavlen 1720 samt, vel samtidig hermed, af prædikestolen. O. 1770 blev blad- og rammeværket delvis nymalet. I løbet af 1800-tallets anden halvdel
fik skrankens arkitektoniske dele egetræsmaling,
måske samtidig med fornyelsen af knæfaldets betræk 1865.34 Efter en forundersøgelse 1926 (Peter

Fig. 52. Midtfag mod øst af alterskranke, skænket i 1700-tallets første fjerdedel af Christen de Linde og Ellen Marie
von Obelitz (s. 2045). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Mittleres Fach von Altarschranke gegen Osten, im ersten Viertel des
18. Jahrhunderts von Christen de Linde und Ellen Marie von Obelitz gestiftet.
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Kr. Andersen) gennemførtes en gennemgribende
istandsættelse i forbindelse med hovedrestaureringen 1937-38 (M. B. Fritz, Einar V. Jensen).64
Ved denne lejlighed blev skranken rykket ca. 30
cm mod vest. Endvidere frigjordes den i nord
fra en sammenbygning med †præstestol, idet et
ekstra fag med tilhørende smalfag mod væggen
tilføjedes. Samtidig hermed fjernedes den sekundære egetræsstaffering, og den oprindelige staffering rekonstrueredes.
Døbefont (fig. 53, 55), romansk, af rødlig finkornet granit i to farvetoner, heraf er kummen
mørkest. Højde 92 cm, kummens tværmål er 75

cm. Foden har form som en firsidet, omvendt
terningkapitæl med spidse hjørneblade. Kraftig
rundstav ved overgangen til skaftet. Kummen har
forneden en krans af bægerblade, svarende til den
i både Skodborg og Vandfuld herreder udbredte
type (Mackeprang, Døbefonte 407). Ved mundingsranden er en attisk profil. På oversiden heraf
er indridset et indvielseskors (fig. 55). I kummens
bund er afløbshul, ca. 2 cm i diameter.
Svarende til normen blev en sekundær bemaling i oliefarve fjernet 1889.34 Fonten var tidligere anbragt i søndre korsarm bag prædikestolspillen. 1892 flyttedes fonten til koret og placeredes

Fig. 53. Romansk døbefont (s. 2046). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Romanische
Taufe.
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Fig. 54. Dåbsfad, o. 1650 (s. 2047). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Taufschale, um 1650.

midt for skibet, øst for alterskranken. 65 1937-38
flyttet til korsskæringens nordvesthjørne.
Dåbsfad (fig. 54), o. 1650, tvm. 49,5 cm. I bunden er en blomst med seks fligede blade, udført
i drevet arbejde. På fanen en bort af rund- og
spidsbuer i relief, hvorover en buefrise, prydet
med tregrupper af seksbladede rosetter.
Fadet er muligvis identisk med det messingbækken, der anskaffedes 1649.14 1654-inventariet
anfører dog alene et tinbækken (†dåbsfad) i fonten,14 måske et samtidigt alternativ til messingfadet eller en erstatning herfor. Det nuværende fad
kan derfor i princippet først være anskaffet efter
d.å.
Dåbskander. 1) Af tin, 28 cm høj, der dog er
revnet og sammenloddet midt på korpus, er muligvis identisk med den kande, der 1863 anbefaledes erstattet med en anden af passende form og
størrelse i stedet for den daværende tinkande, jf.
ndf.34 2) Af porcelæn, tidligst omtalt o. 1862.34
32 cm høj, af sort porcelæn med gyldent reliefkors på korpus og gyldne kanter. Under bund
er stempel for Bing & Grøndahl. Tidligere anvendt som alterkande. †Dåbskande, af tin, nævnt
o. 1862.
†Fontelåg. Morten Maler betaltes 1607/1608
for at staffere fontelåget.14
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Korbuekrucifiks (fig. 56-57), o. 1375, med tilføjede endeplader fra 1937-38. Kristusfiguren,
der er 167 cm høj og udhulet i ryggen, hænger
i skrånende, påbladede arme med hovedet sænket
mod højre; hoften er let forskudt mod venstre og
benene bøjede, idet højre ben er let udaddrejet
og foden lagt over den venstre. En tovsnoet tornekrone med rester af indborede torne66 er skåret i ét med det lange bølgede hår, der dækker
ørerne og lægger sig i en lok på hver skulder. Ansigtet har hvælvede, næsten lukkede øjne og lang
smal næse. Munden er halvåben; lille overskæg
og kort, kløftet fuldskæg. Brystkassen er hvælvet
med stærkt fremhævede ribben og sidevunde.
Det halvlange lændeklæde, der blotter det højre knæ, falder i hver side i kraftige, knækkende
v-folder med hængesnip af flade rørfolder med
bølgesømme. Fødderne er lange og smalle. Ved
sidesåret og hændernes naglegab er påsat store,
skårne blodklaser. Korstræet, der måler 331 cm,
har en kvadratisk midtplade med markeret glorieskive, hvori skråtstillet firpas; hulede indsnit i
pladen antyder, at der har været påsat blade herpå;
sekundære endeplader.
Stafferingen viser en bemaling fra o. 1770, afdækket ved restaureringen 1937-38. Ældre far-

Fig. 55. Indvielseskors. Detalje af romansk døbefont (s.
2046). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Einweihungs
kreuz. Detail von romanischer Taufe.
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vespor blev ikke konstateret. Frelseren har lys
hudfarve, brunligt hår og skæg, sorte pupiller, der
er påmalet de lukkede øjne, røde bloddråber og
rødt lændeklæde. Korstræet har gråviolet stamme
med brunrød ramme. I korsskæringspladen er
gulmalet glorie. I de sekundære endeplader er
evangelistsymboler, udført af Einar V. Jensen:
øverst og nederst for Johannes og Markus, mens
Mattæus og Markus er vist hhv. tv. og th.
Krucifikset tilhører den særlige type, ‘blodklasekrucifikset’, der er kendetegnet ved de udpenslede
og plastisk udformede blodstrømme ved naglegabene, og udgør en variation af det rhinske smertenskrucifiks fra begyndelsen af 1300-tallet. En
række eksempler findes både i den nordvestlige
og sydøstlige del af landet. For eksempler i Nordjylland, jf. Hillerslev og Sjørring, dateret 13501400 (DK Tisted 303 og 388).67 En beslægtet
svensk fremstilling, der også viser de karakteristiske knækkende v-folder, ses endvidere i Sjögestad
Kirke i Östergötland; krucifikset er stilistisk dateret til o. 1350.68 Hjermkrucifkset er dog antagelig
yngre, hvilket bl.a. Kristusfigurens brede og knap
så manierede kropsmodellering kunne tyde på.
Oprindelig må krucifikset være udført til kir
kens †triumfbue. I forbindelse med opførelsen af
de to korsarme, hhv. i syd og nord (o. 1471-91
og o. 1524, jf. s. 2009 ff.) og den senmiddelalderlige hvælvslagning i korsskæringen er det
monumentale kors formentlig flyttet til den nye
triumfbue ved skibets østende, hvor det formodentlig – vel ligesom tidligere – har været opsat
på et podium.69 Siden, antagelig 1590, placeret på
triumfmurens vestside syd for buen, da der afregnedes for fæstnelse af krucifikset til væggen med
stål, ligesom det blev nystafferet.14 Afkortningen
af korsenderne må være sket ved samme lejlighed, sikkert pga. pladsnød. Dog påsattes øverst på
den lodrette korsstamme et tværstillet bræt, vel
med Kristi initialer (jf. fig. 110).Ved Einar V. Jensens restaurering 1938 registreredes kun to farvelag, dels stafferingen fra o. 1770, dels et yngre lag
med en mørkere karnation på Kristusfiguren og
blå staffering af lændeklædet; korstræet var sort
med grå understrygning. I forbindelse med renoveringen tilføjedes fire fingre på Frelserens højre
hånd, mens den øvre korsarm forlængedes, og

nye endeplader fastgjordes. Krucifikset blev ved
samme lejlighed ophængt på sin nuværende plads
på kirkens nordvæg.
Prædikestol (fig. 58-63, 113), if. kirkeregnskaberne udført 1607 af Lauritz Jensen fra Viborg, mens
Morten Maler 1607/1608 stafferede arbejdet sammen med to unavngivne medhjælpere.14 Som anført på en delvis bevaret påskrift bidrog kirkens
sognepræst Christen Pedersen (†1611) økonomisk
til stolens udførelse. Dele af †prædikestolshimlen,
tilføjet 1623, er endnu bevaret som udsmykning af
den nuværende, der antagelig hidrører fra 1915.14
Stafferingen fornyedes hhv. o. 1720 og 1770, først
af Christen de Linde og Ellen Marie von Obelitz,
siden hen af Poul von Klingenberg og Øllegaard
Marie Jermiin som angivet med våbenskjolde på
kurven. Ved den seneste renovering udførtes emblemmalerier i storfelterne, tilskrevet J. Baltzar
Reinat.
Stolen har fire storfag, flankeret af frisøjler med
æggestavskapitæler og attiske baser; skafterne
har prydbælter med rulleværkskartoucher, hvori
diademhoveder. Bag søjlerne er beslagværksornamentik. De rundbuede storfelter har bueslag med attisk båndslyng, båret af kannelerede
pilastre; i sviklerne trefligede bladornamenter.
Rigt profilerede gesimser i postament og kronfrise. Postamenterne har fremspring med hvirvelrosetter; herimellem glatte fyldinger. Under
fremspringene er kerubhoveder med bukkelhår
og herimellem hængestykker, formet som flade
rullevækskartoucher. Underbaldakin mellem
laurbærbladssmykkede bøjleled og flad hængekugle. Opgangen, der antagelig er samtidig med
kurven, har skråtstillede fyldingspaneler i to rækker; som hængestykke er genanvendt topstykke
fra altertavlen (jf. ovf.); mægler med profileret
top- og fodstykke. Den sekskantede lydhimmel er
sekundær og udført af fyrretræ, måske o. 1871
(jf. ndf.) eller o. 1915 (jf. malet påskrift på oversiden). Fra den oprindelige †lydhimmel hidrører
fire volutindrammede topornamenter i form af
kartoucher med beslagværk; på hjørnerne står tre
slanke basunblæsende dommedagsengle, ligeledes oprindelige, om end med tilsatte vinger. En
fjerde figur (fig. 112), ca. 40 cm høj, har været
opbevaret bag altertavlen sammen to andre figu-
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Fig. 56. Korbuekrucifiks, o. 1375 (s. 2047). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Chorbogenkruzifix, um 1375.
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Fig. 57. Korbuekrucifiks, o. 1375, før restaureringen i 1938, jf. fig. 110 (s. 2099). Foto
Einar V. Jensen 1937-38. – Chorbogenkruzifix, um 1375, vor der Restaurierung 1938.

rer herfra (s. 2038). Nu i graverkontoret. Ældre
er ligeledes fremspringenes løvehoveder og seks
hængeornamenter med kerubhoveder samt, muligvis, Helligåndsduen.
Stafferingen fremstår som resultatet af en gennemgribende renovering under Einar V. Jensen
1938, der lagde en bemaling fra 1770 til grund
for sin istandsættelse (jf. altertavlen). De arkitektoniske dele er præget af overvejende lyse farve-

toner med rig anvendelse af broget marmorering
på søjleskafter og profilled samt på opgangens
panelfelter. Herudover ses hvidt, gråt, blåt i forFig. 58. Prædikestol, 1607-08, udført af Lauritz Jensen og Morten Maler med emblemmalerier og staffering fra 1770 (s. 2048). Foto Arnold Mikkelsen 2012.
– Kanzel, 1607-08, von Lauritz Jensen und Morten Maler,
Emblemgemälde und Bemalung von 1770.
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Fig. 59-60. Emblemmalerier, 1770, på prædikestolens første og andet fag, regnet fra nord. Foto Arnold Mikkelsen
2012. 59. Kors og krone (s. 2052). 60. Ordets bog (s. 2052). – Emblemgemälde, 1770, am ersten und zweiten Fach der
Kanzel, von Norden aus gerechnet. 59. Kreuz und Krone. 60. Buch des Wortes.

skellige nuancer, okker og rødt samt forgyldning.
På lydhimlens figurer er anvendt grønlig lasur på
lys bund. På bagsiden af lydhimlens hængeornamenter er illusionistisk malede kerubhoveder og
volutornamentik i to blå nuancer og okkergult.
Figurmalerier. Prædikestolens fire storfag er udfyldt af emblemmalerier med tilhørende rimede
epigrammer (subscriptio), anført i gullig kursiv
på sort baggrund. I modsætning til vanligt for
emblemudsmykninger er dog ikke angivet nogen overskrift (inscriptio) eller bibelsted for de
respektive billeder (jf. bl.a. emblemmalerierne i
Horsens Klosterkirke, DK Århus 5816). Felterne
beskrives fra nord, regnet fra opgangen, mod syd.
1) (Fig. 59). Et enkelt, brunt kors er rejst på
en smal grønsvær. Over korset holder en hånd,
udstrakt fra en skyformation (‘skyhånd’), en gylden kongekrone.Tekst: »See! Korset her trykker,/
men Kronen der smyk(k)er«.

2) (Fig. 60). Et alterlignende podium står på et
jordsmon med udsigt til et byprospekt. På bordet
ligger en bog, mens en ‘skyhånd’ udstrækker endnu en bog ovenover. Tekst: »Ordets Bog for dig
tillukkes,/Naar om aandens Hielp ey sukkis«.70
3) (Fig. 61). Et tilsvarende podium er placeret
i et landskab med spredte græsvækster. På podiet
hviler en ambolt, hvorpå en diamant. To ‘skyhænder’ bearbejder diamanten med spidshamre.
Tekst: »Haarde Hierter, demant lige,/ Vil for ordets Straf ei vige«.71
4) (Fig. 62). På en jordtue står en rede med en
pelikan, der nærer sine unger med blod fra sit
bryst. En lysstråle fra en skyformation falder på
fuglen. Tekst: »Min Jesus Selv Sit dyre Blod,/ For
mig og hver udøse lod«.72
Emblemudsmykningen på prædikestolen (jf.
også herskabsstol, fig. 67) repræsenterer en motivgenre, der er rigt repræsenteret i Jylland og i teo-
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Fig. 61-62. Emblemmalerier, 1770, på prædikestolens tredje og fjerde fag, regnet fra nord. Foto Arnold Mikkelsen
2012. 61. Hårde hjerter (s. 2052). 62. Pelikanen (s. 2052). – Emblemgemälde, 1770, am dritten und vierten Fach der
Kanzel, von Norden aus gerechnet. 61. Harte Herzen. 62. Der Pelikan.

logisk henseende spejler den lutherske ortodoksis
bodsfromhed. En hovedskikkelse inden for området var Mogens Christian Thrane (1697-1764),
der udsmykkede stolestader og vægpaneler i bl.a.
Viborg Søndre Sogns Kirke (1735), Nørup Kirke
(o. 1737) og Horsens Klosterkirke (1738, DK År
hus 5815-45) med overdådige rækker af emblemer, hovedsagelig udført efter grafiske forlæg, et
flertal af disse fra 1500-tallets slutning og 1600-tallets første årtier (jf. DK Århus 5816). Nærmest
beslægtet med Hjermprædikestolen er imidlertid
Thranes i 1762 signerede bemaling af prædikestolen i Gjerlev Kirke (Gjerlev Hrd., Randers Amt).
Her genfindes – med omtrent enslydende tekst
– tre af de fire motiver (nr. 2-4). I stolens sidste
felt, nærmest sydmuren, er i den ovennævnte blot
en udsmykning med skyformationer. Det første
motiv i Hjerm, korset og kronen, ses bl.a. i Nørup
(nordsidens stolestadedør, nr. 1, regnet fra vest,)

Danmarks Kirker, Ringkøbing

ligesom pelikanen og den tilhørende tekst forekommer i samme række (nr. 4).73 Samtlige fire
motiver og indskrifter genfindes, om end i en lettere varieret udformning, på prædikestolen i Tvis
Kirke (1767, Hammerum Hrd.), hvis staffering ligesom altertavlen smst. tilskrives J. Baltzar Reinat
(jf. s. 2037). Begge udsmykninger understreger
Reinats elevforhold til Mogens Christian Thrane,
der blandt sine lærlinge eller efterfølgere også talte Heinrich Jørgensen Møller, jf. udsmykningen
af Engum Kirkes stolestader (1759-60, DK Vejle
1964-70). Disse billeder er ligesom på Thranes
tidlige værker indfattet i en rokokokartouche, der
dog savnes både i Gjerlev, Tvis og Hjerm.
†Figurmalerier. Kurvens felter rummede tidligere evangelistfigurer, der endnu kunne skimtes
1926 (Peter Kr. Andersen).
Indskrifter mv. På kurvens postamentfrise er i
første og sidste felt anført med gullig kursiv på
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mørk grund: »Anno« og »1770«. Herimellem
er våbenskjolde for Poul von Klingenberg og
Øllegaard Marie Jermiin, jf. altertavlen. Himlen
har omløbende kursivindskrift, gullig på sort,
antagelig en gentagelse af den ældre indskrift på
den †himmel: »Jeg boer i Højhed og Hell/ighed
og hos den sønderknuste og i/ Aanden nedbøjede for at gøre de ne/dbøjedes Aand levende«
(Es. 57, 15). På oversiden af lydhimlen er påskrift
fra 1915 med omtale af himlens bemaling (jf.
ndf.).
(†)Indskrifter. På bagsiden af opgangens paneler
er gyldne versalindskrifter i to spalter på sort baggrund, dog i nuværende placering skråtstillede:
»… Kom(m)er snart amen ia kom Herre Iesv oc
kom med fre(d) Vor Herre Iesv Christi nade vere
me(d) Eder alle Amen«. Endvidere ses herunder
sognepræstens giverindskrift med gule versaler
(fig. 113, jf. ovf.): »Gaf Her Chr(istian Pedersøn)
Hierrom XX Daler af hans egen Peng til d en(n)e
Prædigstoel at lade færdig(gøre)«.
†Indskrifter. I kurvens frisefelter anedes tidligere
evangelisternes navne, angivet med kursiv (Peter
Kr. Andersen 1926). I postamentfelterne anedes
under de nuværende våbenskjolde våbnerne for
Christen de Linde og Ellen Marie von Obelitz
(jf. altertavle og alterskranke). På himlen fandtes
en frakturindskrift, svarende til den nuværende,
om end i nogen grad forvansket.
I sin opbygning er prædikestolen nært beslægtet med den noget ældre stol i Gimsing (s. 2144),
udført o. 1590 og tilskrevet Mikkel van Groningens værksted. Der er dog en tydelig kvalitetsforskel fra den gennemarbejde ornamentik og
velskårne kerubhoveder på Gimsingstolen til de
langt mere forenklede motiver i Hjerm.
Tilblivelseshistorien er velbelyst, ligesom det
gælder for altertavlen. 1607 arbejdede Lauritz
Jensen fra Viborg og en medarbejder på udførelsen af både stolen og altertavlen (s.d.), mens
Morten Maler stod for stafferingen af prædikestolen umiddelbart efter. For det samlede arbejde
betaltes ca. 120 dlr., hvoraf snedkerarbejdet beløb
sig til 90 dlr.14 Efter et tidsinterval udførtes prædikestolshimlen 1623. 1661 stabiliseredes stolen
med et anker.14 Fornyelsen af den røde †fløjlsbe
klædning på kurvens håndliste, tidligst nævnt o.

1862, er en jævnlig tilbagevendende post. 1871
istandsattes eller fornyedes himlen med genanvendelse af ældre ornamenter.34 En bemaling af
samme 1915 fremgår af en indskrift på lydhimlens
overside. Prædikestolens fod repareredes 1923, og
placeringen foresloges ændret, da der var kneben
plads mellem stolen og alterskranken.34 1926 gennemførte Peter Kr. Andersen en grundig analyse
af prædikestolen med henblik på en renovering,
der dog først gennemførtes 1938. På dette tidspunkt var stolen dækket af en nyere egetræsbemaling med detaljer i hvidt, dog med intakte indskrifter og figurmalerier fra 1770 på kurven. 1938
foretoges hovedistandsættelsen ved Einar V. Jensen
(indb. 1939). Ved denne lejlighed erkendtes i alt
fire malingslag, svarende til altertavlens, dvs. ud
over de to yngste (1800-tallets egetræsbemaling
og 1770-staffering), rester af en bemaling o. 1720
(våbenskjolde) og renæssancestafferingen, hvoraf
dog kun sparsomme rester af kridtgrund iagttoges ud over fragment af tekst på opgangspanelet
(jf. ovf.). Et udskåret panelstykke, stafferet i blå og
grå nuancer og placeret under opgangen, hidrører
muligvis fra altertavlen (Einar V. Jensen).
Stolestader (jf. fig. 42, 71). Stoleværket, opstillet i skibet og de to korsarme, er sammensat af
dele fra forskellig tid. Heraf stammer de ældste
fra 1600-tallet, mens hovedparten hidrører fra
1700-tallet og er forsynet med muslingeskalsprydede gavle. Nyere, forenklede versioner af muslingegavlene ses dog også, bl.a. i søndre korsarm.
En gennemgribende renovering udførtes 198485 ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted.
Skibets stader omfatter 15 stole i nord og 13
i syd, mens der i nordre og søndre korsarm står
hhv. 2×7 stole og 2×4 stole. Heraf er forrest i
søndre korsarms østrække indsat en særlig herskabsstol (jf. s. 2058). Hovedparten af stolene har
gavle med højrektangulære fyldinger og muslingeskaller i forskellige variationer. Endvidere ses
eksempler med tre kugleformede topprydelser i
Fig. 63. Prædikestol og skab i korets sydøsthjørne, vist
før restaureringen 1937-38 (s. 2054). Foto Peter Kr.
Andersen 1926. – Kanzel und Schrank in der Südostecke
des Chores, vor der Restaurierung 1937-38.
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Fig. 64. Nordre korsarm, set mod nord. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Nördlicher Kreuzarm, gegen Norden.

nordre korsarm. Hovedparten af kvinderækkens
stole og to par stole i nordre korsarm er forsynede
med låger med spejlfyldinger med rocaillesmykkede, afskårne hjørner, formentlig fra 1700-tallet. Lågen i østligste stol i skibets mandsrække
har fylding med rundbuet arkade, formentlig fra
1600-tallet. Fyldingssmykkede rygpaneler. For-

panelerne mod korsskæringen har gennembrudte rosetter med seks blade.
Stolenes staffering restaureredes 1938 af Einar
V. Jensen, der afdækkede to lag egemaling over en
bemaling, formentlig hidrørende fra 1770’erne
og harmoniseret med det øvrige inventar. Sæder,
ryglæn og forpaneler er blågrønne, til dels med
marmorering og indramning i mellembrunt. Dog
er facaderne mod skibets midtgang stafferet i lysebrunt og okkergult med hvidlige låger, indrammet af rødbrunt. I forpanelet af nordrækken (jf.
fig. 65) er inderst afdækket et indskriftfelt, der
har markeret stolens tidligere ejer. På en rødbrun
ådret baggrund ses en tværoval laurbærkrans som
ramme om indskriftfelt med hvidlig tekst på
grå baggrund: »Ingeborre Terkels Datter Linom
1706«.
Fig. 65. Detalje af lukket stol, 1706, for Ingeborg Terkelsdatter Linom (s. 2056). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Detail von Stuhl, 1706, für Ingeborg Terkelsdatter
Linum.
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Fig. 66. Søndre korsarm, set mod syd. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Südlicher Kreuzarm, gegen Süden.

1587 arbejdede tre snedkere i ni dage med
at fabrikere skamler, dvs. stole, i den søndre
korsarm. 1591 betaltes for træ til en stol ‘i altergulvet’, dvs. i koret (jf. også ndf.). 1596-98,
1607/1608 og 1611/1612 udførtes eller istandsattes yderligere stole (»stuollin«) eller skamler.
1635 repareredes to skamler i tårnets søndre
side med træ.14 1640 gennemførtes en større
istandsættelse af stolene, da 13 stole udførtes i
sydsiden fra ‘adelens’ stole og ned til døren på
mandssiden, dog med genanvendelse af det ældre træ. 1653 repareredes de bageste kvindestole
ved Volstrups karlestole. En ekstra stol udførtes
1654 med paneler og døre.14 1674 istandsattes
stolene i begge korsarme. 1862 var anført i alt
18 lukkede kvindestole med fyldingsbagklædning i skibet og ‘korskirken’ (vel nordre korsarm) samt et uvist antal mandsstole, dog bortset
fra den øverste (i sydsiden) uden fyldinger og
døre, hhv. i skibet og tårnet.34 1866 fornyedes og
forhøjedes gulvene i samtlige stole. 1880 anbe-

faledes mandsstolene forsynet med bagklædning
svarende til kvindestolene. Alt blev samtidig opmalet, vel med den egetræsstaffering, der endnu
fandtes 1937-38. Stolene i tårnet fornyedes 1887
og forsynedes samtidig med rygpanel og staffering. Søndre korsarm indrettedes 1892 med
dobbelte bænkerækker med en gang i midten.
1903 forandredes stolestaderne.34 Som optakt til
hovedrestaureringen 1937-38 blev to af lågerne
undersøgt af Peter Kr. Andersen, dels den øverste dør (jf. herskabsstol), dels en af de ‘almindelige’, hvis bemaling dannede udgangspunkt for
den efterfølgende nystaffering. 1984-85 renoveret (Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted). I
forbindelse med installering af fjernvarme 2015
blev varmelegemer installeret under sæderne,
der yderligere forstærkedes.
Præstestol. Nyere armstol af træ med polstret
sæde i gråblåt. I korets sydøsthjørne. †Præstestol.
En lukket †stol for præsten og hans familie fandtes 1768 i koret.7
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†Skriftestol. Stolen, der antagelig var fra 1600tallets første halvdel, svarende til degnestolen, blev
anbefalet fjernet 1928.34 Den erstattedes midlertidig af et omhæng ved alterskrankens nordende.65
†Degnestol, udført 1623.14 Fjernet 1928.34
†Bispestol. 1634 anførtes et par hængsler til bispens stol, en bemærkelsesværdig oplysning, der

antyder, at Ribebispen under sine regelmæssige
visitatser havde et særligt sæde.14
Herskabsstol (fig. 67), af renæssanceform, om
end 1706 stafferet med våbenskjolde for Christen de Linde og Ellen Marie von Obelitz. På
den tilhørende låge er emblemmaleri af et vinget
hjerte, der i en lysstråle søger mod himlen, jaget
af et dragelignende monster foran et flammende

Fig. 67. Herskabsstol for ejerne af Volstrup, 1706 (s. 2058). Foto Arnold Mikkelsen 2012. – Herrschaftsstuhl für die
Eigentümer von Volstrup, 1706.
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(Helveds)bål. Motivet kendes, om end ikke direkte kopieret herfra, fra Daniel Cramer, Emblemata
Sacra (1624) og hentyder til den troende sjæl, der
søger tilflugt hos Gud mod sine fjender.74
1634 nævntes tømmer og hængsler til reparationen af Volstrupstolen (identisk med den ovennævnte(?)).14 Stolen forsynedes yderligere med
knapper og et fodstykke. Som anført på bygningstavle ved de Lindes gravkapel (jf. s. 2086) havde
Christen de Linde og Ellen Marie von Obelitz
»deris for(r)ige Stoellestade« oven på familiens
1707 indrettede begravelse i nordre korsarm. Stolen, der i dag er opstillet i søndre korsarm som
den forreste i den østlige række, er måske identisk
med denne. Nyundersøgt og restaureret 1937-38,
idet de sekundære farvelag fjernedes.
†Herskabsstole. 1607 færdiggjordes den store
stol på altergulvet, dvs. i koret, antagelig den samme, der allerede omtaltes 1591.14 1640 er i forbindelse med en istandsættelse af mandsstolene
nævnt »Adelens stoele«, vel i skibet. 1650 omtales
Axel Juuls stol (en af disse?), og 1653 repareredes
‘fruens’ stol (dvs. Lisbeth Friis’ sæde).14
†Embedsstol. En †lukket stol til lærerne i Søndre Skole indrettedes 1889 i nordre korsarm.34
†Brudestolen er omtalt 1601 i forbindelse med
reparation af et trin herpå.14
Bænke. O. 1862 er anført fire bænke i våbenhuset. 34
Kister og skabe. †Skabe. 1590 indmuredes og nymaledes skabe, uvist dog hvor. 14 Et nyere skab var
opstillet i korets sydøsthjørne (jf. fig. 41). †Gevær
skab. Et skab til brug for landmilitsen er omtalt
1703-04.75
Pengebeholdere. To nyere pengeblokke, af træ, med
rødbrun staffering. Trapezformede med cirkulær
fordybning foroven med pengeslids. Opsat ved
døren til våbenhuset og ved yderdøren. Pengebøs
ser. *1) (Fig. 68), o. 1900. Kasseformet beholder
af metalblik med beslag til ophængning. Sortstafferet med påskrift i hvid skriveskrift: »De Fattiges
Bøsse«. Holstebro Museum (inv.nr. 3726). 2) Nyere, af messing. Keglestubformet med pengetragt
foroven. Ved vindfang i søndre korsarm. O. 1862
er nævnt to †pengebøsser.34
Dørfløje. 1) 1937-38. Fløjdør, stafferet i grønt
med tilhørende vindfang i søndre korsarm, der
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Fig. 68. *Fattigbøsse, o. 1900 (s. 2059). Holstebro Museum. Foto Henrik Wichmann 1998. – *Almosenbüchse,
um 1900.

afskærmer to mindre rum. Over indgangen mod
kirken er indskrift med sorte versaler: »Herren
bevare din udgang og din indgang«. 2) O. 1938(?).
Dobbeltfløjet fyldingsdør, stafferet i farveholdning svarende til stolestaderne, mellem skib og
våbenhus. 3-4) Egeplanker, 1954. Indgangsdøre i
våbenhus og søndre korsarm. 5) O. 1954(?) Fløjdør af genanvendte, brunt stafferede gulvplanker.
Indgangsdør til krypten under nordre korsarm.
†Dørfløje. 1584 indkøbtes stål til den nordre, jernbundne kirkedør, der efterfølgende blev tjæret.
Fem egeplanker til en ny kirkedør erhvervedes
1631, hvortil syv harbopund jern fra Viborg indkøbtes; denne dør tjæredes også.14 Døren blev
udskiftet 1663, hvor Jens Knudsen gjorde en ny
dør, der blev beslået med jern 1667. Ved samme
lejlighed forarbejdede Jacob Smed fra Volstrup
to ‘kroge’ (d.e. stabler) til døren.14 O. 1862 var
i våbenhuset en dobbelt fyldingsdør af fyr, egetræsfarvet.34 I søndre korsarm indsattes 1891 en
dobbelt fløjdør med samme udseende og beslag
som den almindelige yderdør. 34
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Fig. 69-70. Malerier fra brystværket af †pulpitur nr. 3 (s. 2060). Foto Arnold Mikkelsen 2013. 69.Venstre del: Skabelsen; Adam og Eva; Syndefaldet. 70. Højre del: Uddrivelsen af Paradis, Korsfæstelsen med knælende mand og
Dommedag. – Gemälde aus der Fassade der †Empore. 69. Erschaffung der Welt, Adam und Eva, Sündenfall. 70.Vertreibung
aus dem Paradies, Kreuzigung mit knieendem Mann und Jüngstes Gericht.

*Kirkenøgle, af jern, 26 cm lang, i Holstebro
Museum (inv.nr. 2837).
†Pulpiturer. 1) 1623 arbejdede en snedker i 19
dage på et pulpitur sammen med sine to medarbejdere.14 1638 repareredes en stol på pulpituret
med træ, mens forklædningen (dvs. panelerne på
brystværnet) istandsattes året efter.14 Placering,
udformning og anvendelse heraf er uvis. Det kan
dog ikke udelukkes, at dette pulpitur er identisk
med †pulpitur nr. 2.
2) I skibets vestende. Muligvis kan her have været anbragt det 1652 anskaffede †orgel nr. 1 (s.d.).
I samme forbindelse flyttedes lugen på himlen og
erstattedes med fjæle, en reparation, der måske
refererer til dette.14 1889 blev pulpiturets trappe
malet. Genanvendt 1903 som orgelpulpitur ved
opstilling af †orgel nr. 2 (s.d.); gulvet og den tilhørende trappeopgang fornyedes 1906.34 I faca-

den var sekundært indsat seks malede panelfelter
fra pulpitur nr. 3 (Volstrupstolen), dog i en afvigende rækkefølge i forhold til den nuværende (jf.
fig. 72). Nedtaget 1937 i forbindelse med kirkens
restaurering. Panelmalerierne (jf. ndf.) opstilledes
på en skrankevæg foran †orgel nr. 2.
3) 1700-tallets første fjerdedel. 1768 omtaltes
det smukke pulpitur, tilhørende beboerne på
Volstrup. Pulpituret var opført midt i kirken over
kvindestolene, dvs. i nordsiden, med udvendig
opgang i hjørnet mellem skibet og nordre kors
arm og med plads til 12-16 personer.7 I pulpituret fandtes tidligere et rundt bord med stole
omkring.76 Nedtaget o. 1880.

Fig. 71. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Inneres gegen Westen.
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Fig. 72. †Orgel nr. 2 og †pulpitur nr. 2, vist før restaureringen 1937-38 (s. 2063). Foto M. B. Fritz & Søn 1937. –
†Orgel Nr. 2 und †Empore Nr. 2, vor der Restaurierung 1937-38.

På pulpiturets brystning fandtes de endnu bevarede seks panelmalerier (fig. 69-70), som sekundært
anvendtes på vestpulpituret (nr. 2). I dag placeret
i tårnrummet ved sydvæggen. Malerierne, der er
udført i olie på træ, er nymonteret i to sektioner,
hver med tre felter. De enkelte felter, der indrammes af grønne bølgelister og indfattes i profillister i guld og rødt, måler 87×81 cm. Felterne
omfatter følgende: 1) Antagelig skabelsen af jordens vækster. Et landskab med tre høje træer og
diverse mindre vækster er vist foran en grønsvær
og en himmelbaggrund med blåt og gulligrødt.
2) Skabelsen med Adam og Eva, himlens fugle og
jordens dyr. Det første menneskepar er vist i primitiv forenkling i et landskab med dyr og fugle. 3)
Syndefaldet. Adam og Eva flankerer Kundskabens
træ med slangen. Eva rækker med venstre hånd
et æble mod Adam. 4) Uddrivelsen af Paradis. En
straffende rødklædt engel med bølgesværd, vist i
øvre venstre hjørne bag en blågrå skyformation,

jager Adam og Eva ud af Paradishaven. Også slangen, der ses neden for deres fødder, synes skyndsomst at flygte. 5) Korsfæstelsen. En knælende
mand, iklædt samtidsdragt med rød jakke, hvid
halsklud og blå benklæder, kan muligvis være et
portræt af maleren. 6) Dommedag. Kristus er vist
i halvfigur med udstrakt velsignende højre hånd
og Jordkuglen i venstre. I en skyformation over
ham ses fem kerubhoveder. Nedenfor er gengivet
to grupper, hver med syv personer, anført af en
blå- og en rødklædt engel. De 14 individer, tilsyneladende alle mænd, viser antagelig de saliges
skarer. To af disse, vist th., har skæg og kan måske
være portrætter af samtidspersoner. Udsmykningen, der er påfaldende primitiv, er formentlig af
samme mester, som stafferede alterskranken (s.d.).
4) Omtalt 1768 i koret for ‘det unge mandskab
af sognet’.7
5) Ausumgårds stol.27 Stolen var placeret i skibets
sydvesthjørne mellem syddøren og vestgavlen og
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med indgang fra midtergangen. Opbygningen,
der gik fra gulv til loft, var hævet med et par trin
over kirkegulvet og havde oplukkelige vinduer,
der 1809 repareredes.27 Det kan være loftet heri
eller i et af de ovennævnte pulpiturer, der istandsattes s.å., ligesom en stang blev slået for åbningen
ved ‘hvælvingsmuren for at forebygge udfald’.27
Ved siden af indgangsdøren var et sæde til herskabstjeneren; o. 1892 tilmuredes et vindue i syd
ved vestgavlen (s. 2025), måske ved dette pulpitur
(eller pulpitur nr. 2). Fjernet o. 1910 i forbindelse
med tårnrummets afskildring fra skibet.77
Orgel (jf. fig. 71), 1979, oprindelig med 10
stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th.
Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Udvidet 2003
af samme firma. Disposition (14 stemmer): Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4',
Spidsfløjte 2', Mixtur III,Vox humana 8' (2003).78
Positiv: Gedakt 8', Kobbelfløjte 4', Principal 2',
Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16', Principal 8' (2003),
Gedakt 8' (2003), Oktav 4' (2003). Kopler: PosHV, HV-P, Pos-P. Staffering i lyse- og mørkegrå
farvetoner samt okkergult. I tårnrummet.
†Orgler. 1) 1652 udførte Peder Snedker fra
Holstebro et chatol-lignende hus (‘kantor’) og et
skillerum til det positiv, som Axel Juul til Volstrup
havde foræret kirken – på denne tid en bemærkelsesværdig nyanskaffelse til en landsbykirke. Ved
samme lejlighed blev skamlerne på loftet (vel på
†pulpitur nr. 2) afskåret og flyttet ind på begge
sider, hvor positivet var indsat. Orgelhuset blev
stafferet af Hans Maler.14 1656 blev ‘kantoret’ færdiggjort og flyttet til kirkens nordside. 1667 reparerede orgelbyggeren positivet, som var blevet
beskadiget under Karl Gustav-krigene.14 Ifølge en
noget senere beretning lignede orglet et chatol
med en såkaldt »skænk« ovenpå. Bagfra så man de
mange piber, som alle var af træ’. Instrumentet skal
være fjernet fra kirken i begyndelsen af 1800-tallet og en tid have befundet sig på en gård i sognet
(Nygård i Skettrup?).77 Stod muligvis på †pulpitur
nr. 2 indtil flytningen til kirkens nordside.
2) (Fig. 72), 1903, med seks stemmer,78 bygget
af Gebr. Rieger, Jägerndorf, Østrig, leveret af Joh.
P. Andresen & Co., Ringkøbing.79 Anskaffelsen
finansieredes med en donation fra tidligere kromand og købmand Chr. Mogensen, suppleret med
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bidrag fra en række af sognets beboere.34 Oktavkoppel og svelle tilbygget 1938 af Emil Nielsen,
Esbjerg.80 Disposition81: Bordun 16',82 Principal
8',83 Gedackt 8', Salicional 8', Octav 4', Dolce 4';
svelle (1938). Koppel M 4'-M (1938). 2 kollektiver: piano og tutti. Mekanisk aktion, keglevindlade. Facaden, der tidligere har været egetræsmalet,84
blev 1938 polykromt bemalet med marmorerede
og forgyldte detaljer i harmoni med det øvrige
kirkeinventar. Ved samme lejlighed tilføjedes en
topdekoration, bestående af to kugler samt en
gavltrekant, dekoreret med skyformation og et
lille relief, udformet som et englehoved med vinger.85 1946 vedtoges det at lade orglet reparere af
Th. Frobenius & Co.34 Facaden, prospektpiberne
og orgelhuset blev 1994 sammenbygget med et
orgelværk fra Vester Starup Kirke, Ribe Amt,86 og
opstillet i Hjerm Missionshus. Dette instrument er
nu i privateje. Orglet stod oprindelig på †pulpitur
nr. 2 i skibets vestende, hvorfra det 1938 flyttedes
til en forhøjning i tårnrummet.87 De seks panelfelter fra †pulpitur nr. 2 og 3 genopstilledes som en
skrankevæg foran orglet. Spillebordet var placeret i
orgelhusets søndre gavl.88
Salmenummertavler (jf. fig. 42), nyere, fire rektangulære tavler med hængetal af messing. Sort

Fig. 73. *Salmenummertavle, o. 1700 (s. 2063). Ringkøbing Museum. Foto Jesper Weng 2000. – *Num
merntafel, um 1700.
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Fig. 74. Klokke nr. 1, 1507, skænket af abbed Niels til Tvis Kloster og støbt af Albert
Poulsen (s. 2065). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Glocke Nr. 1, 1507, von Abt Niels im
Kloster von Tvis gestiftet, gegossen von Albert Poulsen.

bund og gråmarmoreret profilramme. Ophængt
på korbuens vestside samt i begge korsarme.
Tavlerne er måske identiske med fire af de seks
tavler, der anskaffedes 1913.34 *Salmenummertavle
(fig. 73), 1700-tallet. Tværrektangulær skifertavle
i blågrøn farve, indsat i udsavet fladt rammeværk
med udsavede kartoucher. Ringkøbing Museum
(inv.nr. 1537). †Salmenummertavler. O. 1862 er anført otte tavler.34

Præsterækketavle (jf. fig. 64), o. 1800. Fortegnelse over i alt 26 »Pastores et Præpositi a Tempore
Reformationis« (præster og provster fra reformationens tid) er anført med gylden kursiv, kursiverede versaler og almindelige versaler på sort
bund. Forneden på skriftfeltet anført: »Hierum
Kirke«. En ændringen af skriften ved indførslen
af dødsåret (1804) for Christian Billeskov og
overgangen til versaler herefter peger mod denne
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som ophavsmand og en datering o. 1800. Indsat
i kraftig profileret ramme, stafferet som gråflammet marmor.
En ny tavle anbefaledes anskaffet 1930. Dog
blev den ældre tavle bevaret, om end den blev renoveret 1938.34 Ophængt på nordvæggen af nordre korsarm.
Lysekroner (jf. fig. 42, 71). Kirken har fem lysekroner. 1-2) I skibet er to identiske kroner,
1911,89 begge med otte volutsvungne arme og
et identisk antal prydarme, balusterskaft og hængekugle. Kronerne var skænket af de daværende
kirkeejere umiddelbart før kirkens overgang til
selveje. 1916 installeredes elektricitet.90 En af
kronerne foresloges repareret 1983.34 3-5) Moderne ensdannede ringkroner, hver med otte lys;
hvid staffering. Ophængt i koret og i begge korsarme. †Lysekroner. O. 1862 nævnes to lysekroner.
34
Den ene var antagelig identisk med en prismekrone, ophængt i skibet, der fjernedes o. 1911.91
†Ligbårer. 1638 og atter 1647 anskaffedes nye
bårer.14
Klokker. 1) (Fig. 74-75), 1507, skænket af Lisbeth Friis o. 1673 (jf. s. 2082). 43 cm i tværmål, 35
cm høj. Indskrift i reliefminuskler mellem dobbelte randstriber: »anno dni m d septimo her abbet nels« (I det Herrens år 1507 Her Abbed Nels

Fig. 75. Støbermærke for klokkestøberen Albert Poulsen. Detalje af klokke nr. 1, 1507 (s. 2065). Foto Mogens Vedsø 2015. – Gussmarke des Glockengiessers Albert
Poulsen. Detail von der Glocke Nr. 1.
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Fig. 76. Klokke nr. 2, 1869, omstøbt af †klokke (nr.
4) af P. P. Meilstrup, Randers (s. 2065). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Glocke Nr. 2, 1869, umgegossen von
†Glocke (Nr. 4) von P. P. Meilstrup, Randers.

(Niels)). Efter navnet er støbermærke for klokkestøberen Albertus Pauli (Albert Poulsen).92 Mesterens mærke findes på i alt fem klokker i Nordog Østjylland (jf. DK Tisted 138; DK Århus 4037;
DK Vejle 1370), dels isoleret som her, dels i form
af et seglaftryk med navnet angivet som randskrift.
Abbed Niels er antagelig identisk med Niels Andersen, 1503-16, forstander for Tvis Kloster. Fra
cistercienserklostret stammer endvidere klokken i
Vejrum Kirke (1516), støbt under abbed Christiern.93 Klostret blev 1546 forlenet til Oluf Munk
til Volstrup, der året efter omdannede dette til en
hovedgård, mens selve kirken, som udgjorde gårdens nordfløj, først blev nedrevet 1698.94 Det er
muligt, at klokken endnu frem til donationstidspunktet har været på Volstrup. Det er antagelig
denne (‘den lille klokke’), der anbefaledes forbedret 1814, da den var i fare for at falde ned.33 Indtil
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1937-38 ophængt i en åbning i tårnets østmur,
siden placeret i klokkestokværkets midte i en
dobbeltstol med slyngebom. Ophænget ændredes
i forbindelse med en istandsættelse 1974.
2) (Fig. 76), 1869, omstøbt af †klokke nr. 4 hos P.
P. Meilstrup i Randers. Tværmål 86 cm, højde 80
cm. Som angivet nederst på klokkelegemet med
reliefversaler var den ældre klokke 7. aug. 1869 faldet ned gennem hvælvingen i tårnets begravelse
(nr. 3), hvorefter kirkeejerne Chr. Slot, S. Chr. Petersen, J.Villemoes og (Frederik A.) Nybye lod den
omstøbe. Indtil 1938 ophængt i en åbning i tårnets
nordmur, siden ligesom nr. 1 anbragt i selve klokkestokværket, idet ophænget ved istandsættelsen
1974 ændredes fra en vugge- til en hængebom.
2012 installeredes automatisk ringning.34
†Klokker. 1) Tidligst nævnt 1595-96 i forbindelse med en istandsættelse, da klokken bl.a. blev
bundet og beslået.14 1634 blev klokken og det tilhørende ophæng repareret, da marnen var »synder Ringet som Kleberen Henger Vdj«. Samtidig
blev akslen repareret og klokken genophængt i
tårnets nordre glamhul (»det norderste glam vindue«).14 1647 indkøbtes en taskelås (vel til tårntrappen), der skulle forhindre, at ‘klokken ringes
uden forlov’. Klokken blev 1652 beslået med 26
skålpund stål fra Holstebro. 2-3). 1614 er anført
en streng til to små †klokker.14 4) 1703, udført
af Christian Mejer i Hamburg og skænket s.å. af
Christen de Linde som angivet på indskriften:
»Dum trahor audite, voco vos ad gaudia vitæ
(Lyt, når jeg lyder, jeg kalder jer til livets glæde)
… Anno 1703 haver Christen Linde til Wolstrup,
Kiergaardsholm og Pallisberg etc. Ladet denne
Klokke støbe i Hamburg, Hierm Kirke, Gud til
Ære og Mennisken til opmuntring. Christian
Mejer me fecit Hamburgi«. 1791 blev klokken,
der var revnet, omstøbt eller vel snarere alene
repareret af Hamburgmesteren.95 Antagelig omstøbt til nuværende klokke nr. 2.
†Klokkestole. 1611/1612 betaltes for tømmer
og stål til reparation af klokken, dvs. vel klokkeophæng og/eller klokkestol.Ved samme lejlighed
var klokken nedtaget, idet sognemændene lønnedes med øl for ½ mk., da den atter skulle hejses
op. 1641 blev det nedsunkne klokkeværk genoprettet og forhøjet.14

gravminder
Hovedparten af kirkens talrige gravminder knytter sig
til de skiftende ejere af Volstrup. I det følgende beskrives de to ældste gravstenslignende vægmonumenter
(nr. 1-2), der antagelig altid har haft en lodret placering, som epitafier.

Epitafier. 1) (Fig. 77-79), o. 1558, over rigsråd
Moge(n)s Mu(n)ck til Wolstrup (Mogens Munk
til Volstrup), †3. dec. 1558, med sine seks børn,
fire sønner og to døtre eller »Matis (Matthias)
tre sønner so(m) hede alle Hertvig (Hartvig) ane
Magdale(n)e«.96 Jf. kalkmalet mindeskrift i korsskæringen (s. 2030).
Våbensten af lys gotlandsk kalksten, 242×160
cm. Indskrift i forsænkede bånd med reliefminuskler og enkelte initialer, placeret dels som randskrift, dels i en vandret linje hen over midtfeltet.
Randskriften brydes af hjørnemedaljoner med
evangelistsymbolernene for Mattæus og Johannes
øverst th. og tv., nederst for Lukas og Markus, alle
forsynede med skriftbånd (tomt). Medaljonernes
rammeværk er smykket med blade og småkviste.
Midtfeltet viser Mogens Munks forældres (Munk
(Lange) og Juul) og bedsteforældres våbenskjolde
(Munk (Bjælke-Munk) og Hvas), alle med tilhørende hjelmtegn, en reduktion af den mere detaljerede præsentation på korsskæringshvælvet, der
også viser de fire oldeforældres skjolde. Derimod
er ikke gengivet våbener for hustruen, Karen Rosenkrantz (†1535), der lå begravet i Viborg Domkirke (gravsten i Viborg Stiftsmuseum).97
Den enkle mindesten knyttes af Chr. Axel Jensen til en heterogen nørrejysk gruppe af overvejende konservativt præg med eksempler også i
Ribe,Viborg, Århus og Randers amter.98
Monumentet er opsat på østvæggen af søndre
korsarm, en placering, der allerede omtaltes 1773
af Søren Abildgaard (fig. 78).
2) (Fig. 80-82), o. 1575, over rigsråd Oluf
Munck til Wolstrup (Oluf Munk til Volstrup),
†Skt. Cathrine aften (24. nov.) 1568, med hustruFig. 77. Epitafium nr. 1, o. 1558, for Mogens Munk
og hans seks børn (s. 2066). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Epitaph Nr. 1, um 1558, für Mogens Munk und
seine sechs Kinder.

Hjerm kirke

2067

2068

hjerm herred

Fig. 78-79. Epitafium nr. 1, o. 1558, over Mogens Munk og hans seks børn (s. 2066). 78. Tegning af Søren Abild
gaard 1773. 79. Ældre foto i NM. – Epitaph Nr. 1, um 1558, für Mogens Munk und seine sechs Kinder.

en, Drude Rantzau, datter af Kei (Kaj) Rantzau,
»som kam af Lanthe Holst(en)«; hun efterlevede
manden i <37 år og døde 28. jan. 1606>. Ægteparret havde i alt 12 børn, seks sønner og seks
døtre.
Det kvalitetsprægede vægmonument, der er
ganske uden slid og derfor med al sandsynlighed
ligesom det foregående altid har været placeret i
lodret stilling, er hugget af gråsort kalksten, 260
×145 cm. Figurstenen har indskrift i velformede
reliefversaler i fodfeltet. Ægteparret er vist i helfigur under en dobbeltarkade. Oluf Munk er klædt
i rustning; det kortklippede hår er vandret afskåret
ved ørerne, mens skægget med en kraftig moustache er tvedelt forneden. I højre hånd fatter han
om sin stridshammer, mens venstre hånd er lukket om sværdhæftet på det lange slagsværd, hvis
klinge (dækket i et knækket forløb) anes bag ham.

Ved siden ses hans hjelm, der er ophængt i et bånd,
fæstnet til midtkonsollen.Ved Oluf Munks venstre
side er vist hustruen, Drude Rantzau. Hun står
med armene krydset hen over midjen og bærer
enkelin med lange nedhængende snipper. Kjolen
er opknappet fortil og lader en underklædning
komme til syne; pibekrave i halsen og krusede
manchetter ved håndleddene samt komulesko, der
anes under den fodlange klædning. Mellem parret er indsat to diminutive grupper, der viser hhv.
sønnerne (th. for faderen) og døtrene (mellem faderen og moderen), alle med ensartet klædedragt
og uden nærmere individualisering. Dog har de
Fig. 80. Epitafium nr. 2, o. 1575, for Oluf Munk og
hustru Drude Rantzau (s. 2066). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Epitaph Nr. 2, um 1575, für Oluf Munk und
Gattin Drude Rantzau.
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Fig. 81-82. Epitafium nr. 2, o. 1575, over Oluf Munk og Drude Rantzau (s. 2066). 81. Tegning af Søren Abildgaard
1773. 82. Ældre foto i NM. – Epitaph Nr. 2, um 1575, für Oluf Munk und Drude Rantzau.

forreste tre sønner skæg ligesom faderen. Drengene er iført halvlang kappe og knælange pludderbukser; på hovedet en rundpuldet hat. Pigerne
er klædt som moderen, om end med pufærmer på
kjolerne og tætsluttende huer. Over ægteparrets
hoveder ses deres respektive våbenskjolde (Munk
(Lange) og Rantzau).
Den arkitektoniske indramning består af en
dobbeltarkade, båret af joniske pilastre og en
midtkonsol, ligeledes af jonisk orden. Bueformen er usædvanlig og kan bedst karakteriseres
som en knækket kølbue, hvis brede vanger ligesom pilastrene danner baggrund for den heraldiske udsmykning med i alt 16 anevåbener. Det

er dog bemærkelsesværdigt, at Drude Rantzaus
våbentegn ikke er udfyldt, og hjelmprydelserne
er ufærdige. For Oluf Munks vedkommende indledes rækken med forældrenes skjolde (Munk og
Rosenkrantz) nederst på buens højre vange ud
for den pegende hånd og fortsættes mod uret på
buen og den tilhørende pilaster med våbener for
bedstemødrene, oldemødrene og tipoldemødrene, ganske svarende til den heraldiske aneparade i
korsskæringen. Imellem to buer ses den korsfæstede Kristus, mens to kranier smykker forsiden
af pilastrenes postamenter. Den joniske konsol
bærer et diademhoved. Monumentets hjørner er
markeret af evangelistmedaljoner, øverst tv. og th.
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med Mattæus og Johannes, forneden med Markus og Lukas. Evangelistsymbolernes tilhørende
skriftbånd er dog ikke udfyldt.
Det velbevarede og -udførte gravminde er af Chr.
Axel Jensen henført til »Det jydske Gravstensværksted«, knyttet til den nederlandske mester Gert van
Groningen (†1577) og hans værksted, der efter faderens død formentlig blev ledet af hans søn, Herman (Harmen) Gertsen.99 Værkstedet leverede en
lang række kvalitetsprægede monumenter med et
overvejende fællespræg, både mht. figurfremstillingen og den arkitektoniske indramning. Gotiserende kølbuer, dog uden den knækkede form
med heraldisk frise, ses i flere eksempler, ofte med
vinkelformede sideudvidelser (f.eks. gravstenene
over følgende: Kjeld Krabbe og Susanne Lykke,
1576, Vester-Vanned (DK Tisted 282); Christoffer
Lunge og Karen Juel, 1576, Mygdal Kirke, Vennebjerg Hrd., Hjørring Amt; over Peder Skram,
hans hustru og sønner, 1579 og o. 1580, Østbirk
(DK Århus 4489, 4491); over Folmer Rosenkrantz
og hustru, o. 1581, Vær (DK Århus 4899); Eggert
Ulfeldt og Lisbeth Galle, 1587, Ørslev (DK Hol
bæk 1065)). Nærmest beslægtet til Hjermstenen
er – ved siden af Vester-Vanned- og Mygdalstenene – monumentet over Christen Juel til Udstrup og Anne Lunge, antagelig 1574, i Flynder (s.
919). Ganske vist savnes kølbuerne i sidstnævnte,
men figurerne af ægteparret, den ophængte hjelm,
evangelistmedaljonerne og de foranstillede dødningehoveder på pilastrenes postamenter er nært
beslægtede.
Gravmindet var 1773 if. Søren Abildgaard (fig.
81) opsat i søndre korsarm,100 vel svarende til den
nuværende placering.
3) (Fig. 83), o. 1659, over Anders Pedersøn (Pedersen Stadil), sognepræst til Hierom (Hjerm)
og Giemsing (Gimsing) og provst i Hjerm Hrd.,
*1589, ordineret 1611, <†25. maj 1659>.101 Med
hustruen, Ide Christensdatter, <†15. sept. 1671>,
med hvem han havde 18 børn, 12 sønner og seks
døtre.
Det anselige præsteepitafium omfatter et portrætmaleri i storfeltet, indsat i en rigt udskåret
arkitektonisk ramme med sidevinger samt topog hængestykker. Den centrale tavle, olie på træ,
121×110 cm, viser Anders Pedersen og hans tal-
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stærke familiekreds, omfattende både forældrene
og de i alt 18 børn. Familien er vist i et interiør
med gråbrun baggrund og ophængte sorte draperier; gulvet er dækket af et rødt tæppe med
frynsekant. I centrum ses afdøde, iklædt ornat;
han har lysebrunt, halvlangt hår og stort skæg
med en kraftig moustache. I højre hånd holder
han en foliant (vel Biblen), indbundet i brunt
skind, mens venstre hånd hviler på brystet. Hustruen, der har foldede hænder, er klædt i en folderig sort klædning med kåbe over kjole; hvid
opstående krave og forklæde. På hovedet bærer
hun en højt opkriget konehue over et hovedlin.
Ved faderens højre side ses tre sønner, to ældre og
en yngre, alle skægløse og iklædt identiske sorte
dragter med hvide nedfaldskraver, bundet med
bånd med kvaster. Alle folder hænderne. Foran
dem ses to grupper af drengebørn. Tv. ses seks
mindreårige, lyslokkede drenge, klædt i fodlange
lysebrune kåber over hvide underklædninger.
Alle er forsynet med palmekviste, vel til markering af, at de er døde som børn. Foran disse står
yderligere tre hvidklædte småbørn, ligeledes med
palmegrene, antagelig afkom, der er døde allerede som spæde. På kvindesiden er formentlig
tilsvarende skelnet mellem de levende og døde.
På moderens venstre side ses døtrene, tre stående
og en knælende datter, alle klædt ligesom hende
og med konehuer; hænderne er vist i bedestilling. Foran disse står en mindreårig og en spæd
repræsentant for kvindesiden, der som drengene
er klædt hhv. i lysebrun og hvid dragt eller helt i
hvidt og begge forsynet med palmegrene.
Maleriet er indsat i en ramme med skråtstillede tandsnit og flankeres af søjler med forenklede
kompositte kapitæler og skaftled med prydbælter,
hvori beslagværk. Sidevingerne er formet som
fantasifulde ørnelignende fuglevæsener med hoved og fødder, indrammet af oprullede volutter
med bruskværksornamentik. I vingerne er højovale felter med dydefigurer over frugtophæng, tv.
Retfærdigheden med sværd og vægt, th. Styrken
med søjle og sværd. Over krongesimsen med kerubhovedsmykkede konsoller og borter med æggestave over tandsnit, er topstykket, dannet som
en uregelmæssig trekant med et perlestavsindrammet cirkelfelt i midten, flankeret af frugtklaser og
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(Du, Jesus, er den højeste dommer over liv og død.
Giv os at leve fromt, og giv os at dø fredeligt.
Her er vi på gennemrejse,
men vores sande fædreland er i himlen.
Gid jeg omsider dér vil få
den indfødsret jeg ønsker mig).

Det monumentale epitafium, der er præget af
en forenklet figurstil og en tør, skematisk version af den bruskbarokke ornamentik, har ingen
umiddelbare paralleller i egnens kirker. Motivisk
beslægtede sidevinger med fuglevæsener og indsatte figurer, dog af en rigere dekorativ udformning, ses på altertavlen i Hee (1635, Hind Hrd.),
tilskrevet mesteren (Lauritz Jensen) for bl.a. altertavlen i Gudum; i sidstnævnte ses fuglemotivet
dog ikke (s. 1056). Fuglesmykkede sidevinger, om
end af ældre dato og afvigende form, ses f.eks. på
altertavlen i Humlum (s. 1197).102
1809 blev et stykke, der hørte til et epitafium
(vel dette) nederst i kirken på nordsiden, slået fast
og ophængt.27 1926 fastslog Peter Kr. Andersen,
at epitafiet var dækket af generende nyere fernislag, der foresloges fjernet. Samtidig foresloges
det fjernet lidt fra pulpituret (†pulpitur nr. 3), der
dækkede den ene sidevinge. 1938 gennemførtes
istandsættelsen. Antagelig ved samme lejlighed
(gen)opsattes topstykkets Kristusfigur, der tidligere havde været henlagt bag alteret sammen
med tre andre symbolske figurer, vel fra altertavlen og prædikestolen (s.d.). 1960 anbefaledes den
forgyldte indskrift optrukket.34 2001 noteredes
det, at midtfeltets maleri var i dårlig bevaringstilstand (Karin Vestergaard Kristiansen).
4) (Fig. 84-88), 1678, over Axel Jul Iffversen til
Wolstrup og Quistrup (Axel Juul til Volstrup og
Kvistrup), søn af rigsråd og befalingsmand på Bøvling, Iver Juul til Villestrup, og Ingeborg Parsberg
til Tårupgård, *13. okt. 1608 (1606). Som led i sin
uddannelse »peregrinerede (han) 11 Aar udi Tyskland, Holland, England, Franckrig oc Italien oc fra
alle disse Steder bracte (han) med sig hiem en stor
Forfarenhed udi alt det Berømmeligt af boglige
Kunster, oc huad hans Stand mere sømmede …«.
Efter hjemkomsten (1629) var han ansat seks år
i Christian IV’s kancelli og indgik 13. april 1634
ægteskab med Lisabeth (Lisbeth) Friis til Assendrup, *19. nov. 1619 som datter af Kongens kansler og rigsråd Christian (Christen) Friis til Krage-

Staffering. Epitafiet fremstår i den tilstand, det fik
efter en konservering 1938. Brunsort staffering
med forgyldning og forsølvning, samt spredte
farveaccenter i rødt, hvidt, gråt og grønt.

Fig. 83. Epitafium nr. 3, o. 1659, over sognepræst Anders Petersen og familie (2071). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Epitaph Nr. 3, um 1659, für Gemeindepfarrer
Anders Petersen und Familie.

rosetter. Siderne har volutbøjler, kronet af drejede
småspir. Som topfigur over en fantasimaske ses
Den opstandne Kristus med sejrsfanen (tilsatte
arme og ben), mens Moses med Lovens Tavler og
en stav (tv.) samt Johannes Døberen med en bog
i venstre hånd (th.) er placeret på krongesimsens
hjørner på særskilte postamenter, forsynet med de
respektive navne i reliefversaler. Postamentfrisen
har fremtrædende led under storstykkets søjler,
forsynet med ovale eller diamantbosser, omgivet
af bladværk. Hængestykket har et tværovalt indskriftfelt, indrammet af brusksmykkede volutled.
Kerubhoveder smykker hængekonsollerne.
Indskrifter. Topstykke, postamentfrise og hængestykke har indskrifter i gylden fraktur på mørkebrun bund, mens kronfrisens tekst står med
gyldne versaler, dog med et enkelt ord anført med
græske bogstaver. Postamentfrisen gengiver afdødes personalia, idet dødsdatoer både for Anders
Pedersen og hustruen, Ide Christensdatter er tilføjet. I topstykket er gengivet et vers fra Paulus’
brev til romerne (Rom. 14,8), mens der på hængestykket står: »2 Cor. 5/ Wi Vide, At der som Vort
Tabernakels Jordiske huss Bliffuer nedbrüdet Da
haffue Wi En Bygning Aff Gud It Huss Som Er
Giort Uden hender Evigt I Himlene«. En særlig
personlig bekendelse fremgår af kronfrisens indskrift, som formentlig er forfattet af sognepræsten
selv. Teksten er angivet i to spalter og står i versemål, to elegiske distika, hvilket dog sløres af tavlens linjebrud. Nedenfor er anført versene i den
korrekte form (2 × heksameter og pentameter):
»Arbiter es vitæ mortisq(ue), svpremus Iesv. vivere
Vivere da sancte da placideq(ue) mori
Heic peregrinamvr sed vera est patria Coelvm.
O ibi sit tandem qvod πολιτευμα volo«
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rup og Barbara Wittrup til Engestofte. Ægteskabet varede i 37 år, syv måneder og fem dage og
velsignedes med fire døtre, hvoraf to, Barbara og
Drude døde straks efter fødslen, mens de to andre
var Ingeborre Jul til Quistrup (Ingeborg Juul til
Kvistrup), enke efter Tyge Below, og Barbara Jul
(Juul) til Bjørnsholm, g.m. Niels Jul (Juul, søn af
Axel Juul til Bjørnsholm). Axel Juul døde på Volstrup 18. nov. 1671 i en alder af 65 år, en måned
og fem dage, mens hustruen »Efter saadan hierte til
Døden klemmendis Skilsmis opbiede (…) Guds
Bud udi sit bedrøfuelige Enckeside 23. april 1677
i Odense i en alder af 57 år, fem måneder og otte
dage«. Efter personalia er følgende æresskrift: »De
Himmelens Sielle ere hos Gud, som de her tiente.
Ryctet er berømmeligt her paa Jorden oc med
Sandhed meldes kan, Axel Jul oc Lisabeth Friis leffuede christelig og døde salig. 1678«.
Barokepitafium af grå sandsten med enkeltheder
af marmor eller kalksten (søjler, pilastre og indskrifttavler), alabast (søjlekapitæler og baser), kobber (portrætmaleri) og træ samt jernblik (sidefigurernes attributter). Monumentet fremtræder i en
tilstand, præget af restaureringer hhv. 1897-98 og
1956.
Det anselige monument, der i alt måler 5,2×
3,92 m, omfatter et stor- og topstykke samt topgavl. Storfeltet er indrammet af joniske frisøjler
på høje postamenter, prydet med diamantbosser.
Herimellem er en højrektangulær indskrifttavle
med tekst i fordybet fraktur med enkelte ord i
kursiv, afsluttet med årstallet: »1678«. Som indramning af skriftfeltet ses en guirlande med i alt
2×32 anevåbener for forfædrene til hhv. Axel Juul
(til heraldisk højre) og Lisbeth Friis (til heraldisk
venstre) i fem led, indledende med de afdødes
forældre i øverste række nærmest midten (Juul og
Parsberg, over for Friis og Wittrup) og afsluttet
nederst med tiptipoldeforældrene, i nedre venstre og højre hjørne (Ahlefeld (i stedet for Sehested, (MMMMM)) over for Banner (FMMMM),
samt Høeg (FMMMM) over for Rosenkrantz
(MMMMM). En nærmere udredning af de enFig. 84. Epitafium nr. 4, 1678, for Axel Juul og Lisbeth
Friis (s. 2072). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Epitaph
Nr. 4, 1678, für Axel Juul und Lisbeth Friis.
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kelte våbenpar ligger uden for rammerne af Danmarks Kirkers redaktion. Dog skal det bemærkes,
at der er en række uregelmæssigheder, som formentlig til dels skyldes mangelfuld genealogisk
viden.103 I opremsningen følges et springende
system, idet de kvindelige våbener undertiden
er placeret omvendt i forhold til heraldisk dekorum, dvs. til heraldisk højre i stedet for til venstre
(jf. f.eks. de ovennævnte våbener på Axel Juuls
side og de to øverste par i samme række (Parsberg (M) over for Juul (F), Munk (MM) over for
Lunge (FM)). Dette mønster er dog ikke konsekvent gennemført.104 Den særlige fremhævning af
Munk over for Lunge kunne muligvis også tolkes
som et vigtigt udsagn om Axel Juuls afstamning
fra det lokale Munkdynasti. Hans mormor var
således Dorte Olufsdatter Munk, datter af Oluf
Munk og datterdatter af Mogens Munk, hvis
mindesmærker fandtes i korsskæringen og søndre
korsarm (jf. s. 2027, 2066). Våbenfrisen skanderes
i midten af to tværrektangulære, tomme tavler. I
fodstykket herunder er indskudt et sarkofaglignende led, smykket med en palmegren og to oprullede bånd.
På selvstændige postamenter, der på forsiden
prydes med trofæer, ses tv. Minerva med hjelm
og løst draperet klædning samt nøgne fødder.
Hun støtter et spyd med højre hånd og holder
et løveprydet skjold i venstre. Soklens tilhørende
trofæer eller symbolfigurer hentyder til hendes
status som Videnskabens beskytter (globus, æskulapstav, passer, folianter og et måleinstrument, der
kombinerer en lodsnor med et trekantet vinkelmål).105 Overfor ses den langskæggede Saturnus
eller Tidens personifikation, en langskægget, nøgen mand, kun iklædt et folderigt draperi, der
er svøbt omkring hoften. Han støtter leen med
højre hånd og har et timeglas i venstre. På det
tilhørende postament er forkrænkelighedssymboler, et kranium på korslagte knogler og en
flammevase. Den forkrøppede arkitrav har fremspringende led over storstykkets søjler. Topstykket indrammes af korintiske pilastre foran led
med volutkapitæler. Topfeltet omfatter et portrætmaleri, 87×89 cm, olie på kobber, indsat i en
profilramme over en tværrektangulær tom tavle.
På de fremspringende arkitravled står to min-
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Fig. 85. Indskrifttavle fra epitafium nr. 4, 1678, over Axel Juul og Lisbeth Friis (s. 2072).Tegning af Søren Abildgaard
1773. – Inschriftentafel von Epitaph Nr. 4, 1678, für Axel Juul und Lisbeth Friis.

dre figurer: til venstre en ung skægløs og kronet
mand, iklædt knælang dragt, hvorover en folderig kappe. Han holder et scepter i højre hånd,
mens den venstre fatter om en kappefold. Selve

kronens takker er formet som fligede blade eller måske flammelignende spidser, hvilket i givet
fald kunne henvise til den symbolske gengivelse
af Intellektet, en nærliggende identifikationsfi-
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Fig. 86. Indskrifttavle. Detalje af epitafium nr. 4, 1678, for Axel Juul og Lisbeth Friis (s. 2072). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inschriftentafel. Detail von Epitaph Nr. 4, 1678, für Axel Juul und Lisbeth Friis.

gur for den lærde Axel Juul, der kun i et kortere
tidsrum virkede i statstjeneste som sekretær ved
Danske Kancelli.106 Pendanten, en kvinde med
sænket hoved, hænderne foldet i bøn og fold-

lang dragt, repræsenterer formentlig Troen eller
Fromheden. Øverst på topgavlens segmentbue
troner i midten en »Skjoldmø« (W. Fjeldskov
1897) – en kvinde, der med højre hånd støtter
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et skjold med ægteparrets alliancevåbener (Juul
og Friis), mens hun med den venstre har fattet
om en nu afknækket genstand. Tv. ses en kvinde,
iklædt folderigt draperi; hun har ligeledes haft
et – forsvundet – attribut i højre hånd og læner
sig på venstre side mod en hund, formentlig som
en hentydning til den ægteskabelige Trofasthed.
Som pendant er en skægget mand. Han fatter
med højre hånd om en ugle, placeret på en bog,
vel en generel hentydning til Klogskaben.107
Topfeltet viser et dobbeltportræt (fig. 87), 87×89
cm, olie på kobber, af Axel Juul og Lisbeth Friis,
begge vist som hoftestykker. Parret er gengivet
foran et mørkerødt draperi af silkelignende stof.
Axel Juul til venstre har rødbrun allongeparyk og
kort rødbrunt fipskæg omkring de fyldige læber;
karnationen er kraftig rødbrun med røde kinder.
Han bærer en gennemknappet sort klædning
med kalvekrøs og halsklud af hvide kniplinger.
Den handskeklædte højre hånd, ligesom den
venstre, er sat i siden. Lisbeth Friis, der står overfor til højre, har sart hvidlig ansigtsfarve, dog med
stærkt røde læber. Hun er iklædt enkedragt med
tætsluttende hvid hovedbeklædning med tilhørende slør og transparent kappe samt forklæde
over den sorte kjole med hvide underærmer. Et
gråligt sjal ligger hen over venstre arm. Hun folder fromt hænderne foran maven.
Stafferingen af de arkitektoniske led er koncentreret til de heraldiske dekorationer, frisen og
topfigurens alliancevåbener. Alt har broget bemaling (rød, gul, blå, sort og hvid) af de enkelte
skjolde; hertil kommer forgyldning på enkelte
af attributterne (timeglas og scepter) og på indskriften. Det skal dog bemærkes, at bemalingen af
skjoldene i nedre venstre hjørne er afskallet eller
falmet, måske som følge af det indfaldende sidelys
fra korets sydvindue (jf. også den nedre tredjedel
af indskrifttavlens forgyldte bogstaver).
Epitafiets arkitektoniske indramning, bl.a. med
de fremtrædende, flammede marmorsøjler og
den rige heraldiske indramning af skrifttavlen,
har lighedspunkter med epitafiet over Erik Rosenkrantz og hans tre hustruer (o. 1681, Hornslet
Kirke (Øster Lisbjerg Hrd., Randers Amt), der
er tilskrevet Claus Pedersen, en søn af Århusmesteren Peder Clausen.108 Hornsletepitafiets store

portrætmaleri er formentlig et værk af hofmaleren Abraham Wuchters (1608-82). Mht. Hjermportrættet er der tilsvarende mindelser om den
københavnske hofmalers pastose penselføring og
drevne portrætkarakteristik, men epitafiet er dog
– sin indiskutable kvalitet til trods – ikke på niveau
med Wuchters’ arbejder.109 Maleriet er i nyere tid
blevet tilskrevet Randersmaleren Christian Philip Getreuer (-1664-82-), idet navnlig slægtskabet med de omtrent samtidige, signerede epitafier
for Christian Schiøning og hans familie (o. 1678,
Randers Sct. Mortens Kirke, Randers Amt) og for
provst Hans Rasmussen (1681, Falling Kirke, jf.
DK Århus 2734) har været fremhævet.110
Ansvaret for monumentets bestilling og etable
ringen af parrets slægtsbegravelse o. 1673 (jf.
ndf.) har i første række hvilet på skuldrene af
Lisbeth Juul, der både bekostede udgifterne hertil (»En Hæders Graff/ lod hun saa braff/ Med
stor Bekostning giøre«) og forinden forestod den
standsmæssige bisættelse af den afdøde gemal i
Viborg Domkirke 13. marts 1672, som omtalt i
et mindedigt, forfattet af provsten i Hjerm Hrd.,
sognepræst i Vejrum, Niels Poulsen Aastrup og
indsat i Hjermpræsten, Henrik Jensen Jermiins
ligprædiken. I digtet fremhævedes tillige, hvordan handlingen fandt sted med »Hæders Pract/
dog still og sact (…)«, idet alting »Præctig var
(…) lavet«, ligesom ligkisten var »herlig flyed
(…) med Pryd«.111 Digtet omtaler også Axel Juuls mange dyder og store lærdom; han blev således mindet af Pallas (Minerva), der er gengivet
på monumentets venstre side, ligesom det fremhævedes, hvordan han var oplært af pieriderne
(kong Pieros af Emathios’ lærde døtre) og næret
af vandnymferne, castaliderne. Endvidere omtales
som nævnt både selve epitafiet, den tilhørende
»Graffskrift fin/ paa kostbar Steen« og værkets
»Udstaffering«, som enken varetog. Mens ligprædikenen er forfattet endnu i Lisbeth Friis’ levetid,
er monumentet dog først dateret 1678, et år efter
hendes død, hvilket vel markerer tidspunktet for
den endelige færdiggørelse. Som det fremgik af
hendes testamente af 10. marts 1677 (med kongelig konfirmation 15. jan. 1678) overlod hun den
sag til sine arvinger (»det Epitaphium i Hierum
Kircke oprettes«), ligesom udgivelsen af hendes
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Fig. 87. Portrætmaleri af Axel Juul og Lisbeth Friis. Detalje af epitafium nr. 4, 1678 (s. 2072). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Porträtgemälde von Axel Juul und Lisbeth Friis. Detail von Epitaph Nr. 4, 1678.

og gemalens »begrafuelse bögger«, dvs. ligprædikener, måtte varetages af de i forvejen gældsplagede arvinger ud fra de beskedne summer, der
kunne udredes af det efterladte fallitbo.112 Ved sin
død sad enken således i dyb gæld.113 Kort efter, fra
1678, blev Volstrup afhændet til forskellige kreditorer, idet Christen Linde endelig 1683 blev ejer
af hele hovedgården.114
1732 omtales det i biskop Mathias Anchersens
visitatsbog, hvordan det er »fornem(m)et poste-

riteten at forrykke begravelset«, en hentydning
til en mulig planlagt (men næppe gennemført(?))
ændring af epitafiets placering.115 Det prægtige
monument blev fremhævet både i indberetninger
til biskop Bloch (1754) samt i Hofmans Funda
tioner (1759) og Danske Atlas (1769). 1773 blev
epitafiets våbenindrammede skrifttavle aftegnet
af Søren Abildgaard, idet han dog tog sig visse friheder bl.a. mht. gengivelsen af den øvre og nedre
vandrette række af skjolde (fig. 85).116
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Epitafiets opbygning forekom ustabil allerede i
ældre tid. Således styrkedes det 1809 med et nyt
anker ‘af forsigtighedsgrunde’.271897-98 nedtoges og istandsattes hele monumentet, der af provstesynet betegnedes som ‘livsfarligt’ at passere; i
den forbindelse udbedrede og fæstnede konservator W. Fjeldskov løse figurer og gesimser med
kobberankre samt nyhuggede de to marmorsøjler; disse var så forvitrede, at de flere steder kunne
deles i stykker med hænderne (jf. dog fig. 88).
Ved samme lejlighed blev våbenfrisen nyopmalet
og forgyldt. 1955-56 iværksattes en ny, grundig
restaurering ved C. J. Baumbach (stenhuggerarbejdet) og Niels J.Termansen (maleriet).Ved denne lejlighed nyhuggedes sokkelprofiler, idet hele
soklen blev trukket ca. 5 cm ud fra væggen, og
der indlagdes drænrør og luftkanaler på monumentets bagside. Dobbeltportrættets kobberplade, der var ujævn med slagspor efter udhamring
og havde været fæstnet med – senere irrede –
jernnagler, blev samtidig udbedret, idet farvelaget
afrensedes, fæstnedes og suppleredes, mens lærred
klæbedes på diverse huller, og maleriet nylakeredes. Samtidig anbefaledes en opforgyldning af
skrifttavlens bogstaver og en restaurering af anevåbnerne på det nederste stykke samt en udbedring af malede sorte felter; heraf er dog kun det
sidstnævnte gennemført. Senest 2001 og 2014 er
monumentet atter undersøgt og en istandsættelse,
navnlig af maleriet, på ny anbefalet.
5) (Fig. 89), o. 1722, over Hendrik Jensön (Jensen Jermiin), sognepræst i kirken, *1637 i Viborg,
kaldt til sit embede 1669, †1689 i sit 52. år og sit
20. embedsår. Endvidere hans tre hustruer, Magdalene Andersdaatter (Andersdatter), †1676, Cæcil (Cecilie) Linde, †1679 i barselsseng, og Margarethe Reenberg, <†1722>, som med sin salig
mands søn (Jens Henriksen Jermiin) lod stenen
opsætte. Selve begravelsen havde den afdøde selv
ladet indrette på egen bekostning, jf. s. 2085.
Lysegrå kalksten, 174×112 cm. Den enkle sten
har indskrift med personalia og et skriftsted (Luk.
Fig. 88. Epitafium nr. 4 for Axel Juul og Lisbeth Friis,
vist før restaureringen 1937-38 (s. 2072). Foto M. B.
Fritz & Søn 1936. – Epitaph Nr. 4 für Axel Juul und
Lisbeth Friis, vor der Restaurierung 1937-38.
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Fig. 89. Epitafium nr. 5, o. 1722, for sognepræst Henrik Jensen (Jermiin), hustruer og søn (s. 2081). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Epitaph Nr. 5, um 1722, für
Gemeindepfarrer Henrik Jensen (Jermiin), Gattinnen und
Sohn.

12, 37) i fordybede versaler og kursiv i det høj
ovale skriftfelt, der er indrammet af laurbærgrene,
foroven sammenbundet med et snoet bånd. Endvidere er anført Alfa og Omega, såvel over som
under skriftfeltet samt på hver side af et Kristusmonogram, der indleder personteksten.
Placeret i tårnrummet på nordvæggen over familiens gravkrypt (nr. 4).
†Epitafier. 1) O. 1611, over sognepræst Christen
Pedersøn (Pedersen), ordineret 1571, udnævnt til
provst 1591, †1611. Gravskriften omtalte også afdødes to hustruer (navne ikke oplyst). Af træ og
placeret på sydsiden, midt i kirken.7
2) O. 1761(?), over Adam Frederik Pedersen
Grib (†1761), sognepræst 1750-56 på Venø og
siden i Rudkøbing. Den engelske forfatter Ho-
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Fig. 90. Bygningstavle, o. 1673, for Christian V’s bevilling af tilladelse til indretning
af †begravelse (nr. 2) for Axel Juul og Lisbeth Friis (s. 2083). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Gebäudetafel, um 1673, für die Zulassung der Einrichtung einer †Begräbnisstätte
(Nr. 2) für Axel Juul und Lisbeth Friis durch Christian V.

race Marryat, der 1859 besøgte kirken, omtalte et
epitafium over ‘den sidste efterkommer af huset
»Grib«’. Monumentet, der ikke kendes fra andre
kilder, er muligvis sat over sognepræsten, der var
g.m. Hedevig Cathrine von Zythphen til Volstrup.117
(†)Gravkrypter. If. præsteindberetningen til Ole
Worm 1638 rummede kirken begravelser eller
gravkrypter for adskillige fromme adelige, deriblandt for Mogens og Oluf Munk (jf. nr. 1).118

De øvrige ældre begravelser kendes ikke. For de
skiftende ejere af Volstrup er bevaret mindst fire
begravelser, dog i dag kun delvis tilgængelige,
hhv. den ovennævnte i søndre korsarm (nr. 1),
i koret (for Axel Juul og Lisbeth Friis) (nr. 2),
i tårnet (for sognepræst Henrik Jensen Jermiin
og senere medlemmer af Jermiinfamilien) (nr. 3)
og i nordre korsarm (for Christen de Linde og
Ellen Marie von Obelitz) (nr. 4). 1893 aflåstes
dørene til de to åbne begravelser (vel i nordre
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eller søndre korsarm), mens en aflåst lem placeredes 1896 over begravelsen i tårnet; samtidig
anbragtes gitre for åbningen til gravkrypten under alteret.34
1) Munkfamiliens begravelse. Jf. epitafium nr.
1-2. Begravelsen var indrettet i søndre korsarm.
1809 repareredes dørene ved en åben begravelse
i søndre ‘korskirke’, antagelig denne.27 Nedgangen fandtes ved pillen mellem skibet og søndre
korsarm, dvs. ved triumfbuens søndre vange.119
Krypten var bl.a. tilgængelig 1859, da den engelske forfatter Horace Marryat på sin rejse i Vestjylland besøgte kirken og bl.a. noterede, hvordan
Mogens Munks hjelm, sværd og harnisk endnu
fandtes henlagt på kisten (†begravelsesudstyr). Som
en kuriositet berettedes ved samme lejlighed om,
hvordan kisten nogle år tidligere var blevet åbnet af en anatom med henblik på at foretage en
videnskabelig beregning af afdødes hjerneskal.
Stor var forbløffelsen imidlertid, da kisten ved
åbningen kun rummede et destillationsapparat til
fremstilling af kornbrændevin(!).120
2) Axel Juul og Lisbeth Friis’ begravelse. I koret. 27.
nov. 1671 bevilgedes en udsættelse af begravelsen

2083

for Axel Juul, ‘så længe arvingerne vil’, mens en
tilsvarende tilladelse opnåedes for Lisbeth Friis
6. febr. 1672 og 29. okt. 1673.121 Som angivet i
sidstnævnte kongelige resolution (jf. bygningstavle) forpligtede enken sig til at lade opsætte »paa
den enne Side ved Choret en oprigtig fast Muur
fra Grunden op i Kirken«, antagelig en stabiliserende mur foran korets nordmur. Måske identisk
med begravelsen neden for knæfaldet ved alteret,
hvis døre krævede en forstærkning 1809.27 Begravelsen var tilgængelig 1892 i forbindelse med
etablering af et fundament til døbefonten. 122 Ved
denne lejlighed fandtes fløjls- og læderbetrukne
kister, prydet med heraldisk dekorerede †kistesøm,
måske af tin. Det er formentlig ved denne lejlighed, at de bevarede kisteplader (nr. 1-2) er blevet
optaget og afhændet. Derimod savnes kistepladen for Axel Juul og for Claus Below, †1700, en
søn af Ingeborg Friis (jf. ndf.), som vides begravet
her.123
Bygningstavle (fig. 90), o. 1673, opsat af Lisabet
(Lisbeth) Friis i forbindelse med indretningen af
begravelsen for hendes afdøde ægtemand, Axel
Juul, og hende selv i koret.

Fig. 91. *Kisteplade nr. 1 for Lisbeth Christensdatter Friis (†1677) (s. 2084). I NM.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – *Grabplatten Nr. 1 für Lisbeth Christensdatter Friis
(†1677).
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Af rød kalksten, 109×90,5 cm. Indskrift med
reliefversaler i forsænkede bånd. Tavlen gengiver et uddrag af Christian V’s bevilling af 29. okt.
1673 angående begravelsen.124 Heri fastslås, at ligene af ægteparret og deres børn uhindret skulle
nedsættes i korbegravelsen, idet det understregedes, at senere ejere af Volstrupgård eller indehavere af jus patronatus til kirken ingen rettighed havde
over stedet. Til gengæld forpligtede Lisbeth Friis
sig til »paa den enne Side ved Choret en oprigtig
fast mvvr fra grvnden op i kirchen at lade opsette
(,) item en tienlig kloghe med detz Tilbehør for
vden den som nv er dertil at give og som det sig
bør ophenge lade …«. På vestvangen af buen mellem korsskæringen og nordre korsarm. Tavlen var
tidligere placeret på korets nordvæg, jf. fig. 88.
Kisteplader. *1) (Fig. 91), 1677. Lisabet Fris (Lisbeth Christensdatter Friis), *14. nov. 1619 i Roskilde som datter af kongens kansler, rigsråd Christian Fris (Christen Friis) til Kragerup og Barbra
Wittervp (Barbara Wittrup) til Engestoft(e), i
(syv) måneder (dvs. siden 13. april
(37) år og
1634) g.m. Azell Ivel Iffversøn (Axel Juul Iversen) til Volstrup og Qvistervp (Kvistrup), med
hvem hun fik fire døtre, hvoraf de to overlevede
forældrenes død, mens de andre blev bortkaldt

af Gud i deres første barndom; »hun leffvede en
ret enche efter bedrøfvelig skilsmes med hindis
s. hosbond vdi 5 aar 5 maaneder 11 dage«, †om
natten mellem 22. og 23. april 1677 i Odense i en
alder af 57 år, fem måneder og otte dage.
Af drevet messing, 58×71 cm, indskrift i fordybede, kursiverede versaler og kursiv på tværovalt,
hvælvet felt, der inderst indrammes af en smal
akantuskrans med firbladsrosetter og yderst har en
fyldig blomsterkrans med bl.a. påskeliljer, tulipaner og roser. I Nationalmuseet (inv.nr. D 3320).125
*2) (Fig. 92), 1702. Ingeborg Iuel (Ingeborg
Axelsdatter Juul), *8. aug. 1639 i København som
datter af Axel Iuel (Axel Iversen Juul) til Wolstrup
(Volstrup) og Elisabet Friis, 3. febr. 1656 g.m. Tyge Belou (Tyge Clausen Below) til Frøstrup, †23.
dec. 1702 på Halscou (vel Halskovgård, Fjends
Hrd.,Viborg Amt).
Af messingblik, tværovalt, hvælvet skriftfelt, 38×
30 cm, med indskrift i fordybede, kursiverede versaler. I Nationalmuseet (inv.nr. D 425/1964).126
3) Henrik Jensen og Jermiinfamiliens begravelse. I
tårnrummet. Krypten, der før 1689 indrettedes
af kirkens daværende sognepræst, Henrik Jensen
(Jermiin, jf. epitafium nr. 5), blev i 1700-tallet begravelse for hans efterkommere af Jermiinfamilien;

Fig. 92. *Kisteplade nr. 2 for Ingeborg Axelsdatter Juul (†1702) (s. 2084). I NM. Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – *Grabplatten Nr. 2 für Ingeborg Axelsdatter Juul (†1702).

Hjerm kirke

2085

Fig. 93. Bygningstavle, 1707, ved Lindefamiliens †begravelse i nordre korsarm (nr. 4) (s. 2085). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Gebäudetafel, 1707, beim †Begräbnis für die Familie Linde im nördlichen Kreuzarm.

en række af disse var samtidig sognepræster ved
kirken. Begravelsen, der undersøgtes 1923, var
dækket med et bræddeloft af egebjælker; i forbindelse hermed anbefaledes en ordning af de spredte
fragmenter af kister, knogler og kranier, der enten
skulle samles i et par benkister eller begraves på
kirkegården.34 Det sidstnævnte gennemførtes 1924,
idet resterne placeredes i hjørnet mellem søndre
korsfløj og kirken, jf. gravsten nr. 6 (s. 2091).127
I Jermiinfamiliens tidligere gravkrypt findes
dog endnu et større antal, ikke nærmere identificerede kistebeslag af kobberblik og bly (fig. 95)
fra 1700-tallet. Disse omfatter hjørnebeslag med
tulipaner, prydbånd, festoner med blomster og
blade, ophæng med kvaster, akantusblade, oprullet i volut, og rocaillekartoucher, sidstnævnte antagelig rammeprydelser fra indskriftplader.
4) Christen de Linde og Ellen Marie von Obelitz’
begravelse. Indrettet 1707 i nordre korsarm med
udvendig nedgang i gavlen. Herover var indmuret

Danmarks Kirker, Ringkøbing

en tavle (fig. 93, jf. ndf.) med fundats for begravelsen.Vedligeholdelsen var sikret med gaver af gods
på Venø og blev yderligere konsolideret 1732
samtidig af oprettelse med et skolehus i sognet.128
1929 anbefaledes de eksisterende fragmenter af
ligkister, der fandtes i to rækker, adskilt af en smal
midtgang, sammen med tilhørende knogler placeret i et par benkister eller – alternativt – nedgravet på kirkegården; dette sidste gennemførtes
1930, mens kistepladerne foresloges samlet på en
tavle 1931, jf. ndf.34 Før skeletternes nedgravning
noteredes tilstedeværelsen i den yderste kiste th.
for nedgangen af et velbevaret lig af en mand og
over for dette liget af en kvinde, antagelig rester
af major L. W. Høeg (†1784) og hustru, Hedevig
Cathrine von Zytphen (†1787). Desuden fandtes
i en af kisterne et reb, der næppe som påstået hidrørte fra major Poul von Klingenbergs kiste.129
Bygningstavle (fig. 93), 1707, opsat ved begravelsen for Christen (de) Linde og Ellen Mari von
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Fig. 94. Hjørneprydelse, 1700-tallet, af bly, udformet
som vinget englekaryatide. Antagelig fra †kiste i Lindefamiliens begravelse (nr. 4) (s. 2085). Foto Mogens
Vedsø 2015. - Eckdekoration, 18. Jahrhundert, aus Blei, ge
formt als Flügel einer Engelkaryatide.Vermutlich von †Sarg
in Begräbnis der Familie Linde (Nr. 4).

Oblitz (Ellen Marie von Obelitz). Af grå kalksten, stafferet lysegråt. 90×130 cm; indskrift i reliefkursiv med enkelte versaler. Heri præciseredes
det udførligt, hvordan familiebegravelsen efter
ægteparrets død »stedtze bør Mantenris (dvs. vedligeholdes)«. En linje (mellem 5. og 4. linje forneden) er udslebet i forbindelse med en omtale af
brugen af de overskydende midler. Bestemmelsen om denne sum, der siden tilstilledes skolen på
Venø, er antagelig foretaget allerede i ægteparrets
levetid.130 Oprindelig placeret på ydergavlen af
nordre korsarm (Uldall 1879/1892). Siden opsat
på nordre korsarms vestvæg, hvorfra tavlen dog
2015 flyttedes til den nordre vange af tårnbuen.
I krypten var begravet medlemmer af Lindefamilien gennem tre generationer, jf. i alt otte
indskriftplader og hjørnebeslag, alle, på nær nr. 8,
udført af kobberblik. Disse er monteret på to træplader, opsat på nordre korsarms vestvæg (fig. 9697). Hertil kommer et antal, ikke nærmere iden-

tificerede, hjørneprydelser og beslag, alt af bly, der
antagelig har prydet kister fra denne krypt. Nu
henlagt på loftet over graverbygningen.
Kisteplader. 1) (Jf. fig. 96), 1701. Balzer von
Obliz (Balthazar von Obelitz), *11. dec. 1700 på
Handberg Hovgaard (Handbjerg Hovgård), »tredie søn« af Christen Linde (Christen de Linde)
og Ellen Marij von Oblitz (Ellen Marie von
Obelitz), †11 jan. 1701.
Højoval, 36×27 cm, revnet foroven og i venstre side; indskrift med fordybede versaler i felt,
indrammet af perlestav. Herom ramme med stiliserede vaser med blomsterbuketter, bl.a. med tulipaner og roser(?).
2) (Jf. fig. 96), 1703. Jythe Dorthe Li[nde] (Jytte
Dorothea de Linde), *18. okt. 1702 på Haanberig
Hovgaard (Handbjerg Hovgård), †5. febr. 1703.
Cirkulær, 21 cm i tvm., med fordybede versaler, indrammet af en smal og en bred bort, hhv.
med ornamenter samt blomster, frugtranker og
bukler, beslægtet med kistepladen i Holstebro
Kirke (1671, s. 283) over fire børn af Christen
Christensen Linde og Dorothea Nielsdatter Solgaard (afdødes bedsteforældre).
3) (Jf. fig. 96), 1710. Christen Daniel (de) Linde, *21. april på Volstrup, †12 maj s.å. »i sin alders
3 ugger«.
Cirkulær, 21 cm i tvm.; delvis udvisket indskrift med graverede versaler, indrammet af krans
med blomster, bær og grene mellem fire bukler,
jf. nr. 2.
4) (Jf. fig. 96), 1712. Jomfru Else Magr(e)te (de)
Linde, *8. marts 1712 på Volstrup som datter af
Christen (de) Linde og Eline Marie von Oblis
(Ellen Marie von Obelitz), †5. juli s.å.
Cirkulær, 22 cm i tvm., indskrift med graverede versaler, indrammet af bred, gennembrudt
blomsterkrans.
5) (Jf. fig. 96), 1723. Christen (de) Linde til Wolstrup (Volstrup), Handberg Haugaard (Handbjerg
Hovgård) og Aaberg (Åbjerg) etc., *29. sept.1664,
g.m. Ellen Marie von Ob(e)litz 28. juli 1696, med
hvem han fik ni sønner og fire døtre, †25. febr.
1723 på Volstrup »i sin alders 59 Aar oc 5 Maaneder og Ægteskabs 27 Aar oc 7 Maaneder«.
Højoval, 34×28 cm, med indskrift i fordybet
kursiv, navne dog med kursiverede versaler.
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6) (Jf. fig. 96), 1723. Christen de Linde. Indskriftplade, formet som en skriftrulle, ombøjet
foroven og forneden, 28×22 cm. Fordybet kursiv
med enkelte kursiverede versaler. Rimet gravskrift i 20 strofer, signeret af J. Hiermin (Jens Jermiin), der var sognepræst i Hjerm og nevø til
afdøde, jf. også mindeverset over hustruen (nr. 7)
og over faderen, Christen Christensen de Linde i
Holstebro (s. 286):
»Sett Vandrings Mand din Stav og træd herhid at Skue
Den Kiste, som du seer i denne Hvælte Stue
Oc merck Hvad der er Skiult og Hvad der under Svant
Det aske oc de been som Seir i døden Vandt
Her segnet i sin grav Velbiurdig Salig LINDE,
Oc sidst til afsked bad os drage det til Minde,
Jeg var den Første gran, som sprang af Stammen ud,
Gud Cronede min Vext,Velsignet Være Gud!
Jeg i mit Tredifte oc andet aar en mage
Fandt, som der lagde Held oc aar til mine dage
Fru OBELITZ, som er af ædel byrd oc æt
Der Siuf oc Tiuge Aar har giort min byrde læt,
Agt midlertid de Skud, de tretten grønne poder
Ud spiiret af et par, Jeg Fader, Hun en Moder
Hvoraf de Sex hos mig i dette beenhuus staar131
Oc vuggen hiemme med den sidst og Sivend gaar
Nu slutter Jeg min tiid oc ender mine dage
Halv Tresinds Tiuge Aar oc Nie, som er saa Fage
Hen Fløyen, Men min Gud Jeg værdig Tusind Tack
Som her har halet ind mit Skib da det blev lack«.
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7) (Jf. fig. 96), 1727. Ellen Marie von Obelitz.
Indskriftplade, formet som en skriftrulle, nøje
svarende til nr. 6, 28×22 cm. Fordybet kursiv
med enkelte kursiverede versaler. Rimet gravskrift (»Mausoleum«) i 24 strofer, ligeledes signeret af J. Hiermin (Jens Jermiin):
»Det er min Schyldighed et Linie at schrive
Og det med Od og Eeg I Guld og Marmor Drive
Posteriteten til et Minde om det Muld
Som her er Schilt udi og Bedre er end Guld
Det er Fru Lindes Støf og hindes Dyrbar Aske
Som ligger overtrogt Med dette Dødlig Maske
Her under gemmes det Men aldrig Glemmes Sckal
Til Jeg Schal hende See Blant Morgenstierners tal
Hun ud af Obelitz og Gyldenstierners Stamme
Sin Herkomst Regnet ud og Viiste Sig den Samme
Hun Ærede Sin Gud Sin Næste giorde Ræt
Gud hende Lad igien af ære blive mæt
… Saa er det Fiire aar og Noget paa det Femte
Da Ægtebaandet Brast og hendes Mand Sig Giæmte
Nu Fant Hun Ham igien, de her Iefn Siidis Staar
I dette Beene huus og Herrens Urtegaard
De Sover her Saa Søtt og hviler Deris Beene
De Staar om Ringet af de Dyre Kiøbte Greene
Som Spirde fordum Ud af Deris Lif og Rod
Og Faldt saa hastig af for de Én gang blef Mod
Bryd af Luch døren gach Sagt de Sover Roelig
De Venter,Venter Én Langt ypperliger Bollig
Hvor de som Ophir Gud og Gylden Stierne Schal
Frem Schinne Udi de ud Valdis ære Zal«.

Fig. 95. Kistebeslag, 1700-tallet, hidrørende fra Jermiinfamiliens †begravelseskrypt (s. 2085). Foto Arnold Mikkelsen 2014. - Sargdeckel, 18. Jahrhundert, von der †Begräbniskrypte der Familie de Jermiins.
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Fig. 96. Kistebeslag og kisteplader for Christen de Linde (†1723) (hhv. øverst midt, nr. 5, og øverst tv., nr. 6) (s. 2086
f.), Ellen Marie von Obelitz (øverst th., nr. 7), Balthazar von Obelitz (†1701) (midt, nr. 1) (s. 2086), Jytte Dorothea
de Linde (†1703) (nederst tv., nr. 2) (s. 2086), Else Margrete de Linde (†1712) (nederst th., nr. 4) (s. 2086), Christen
Daniel de Linde (†1710) (nederst midt, nr. 3) (s. 2086). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Grabbeschläge und Grabplat
ten für Christen de Linde (†1723) (jeweils oben Mitte, Nr. 5, und oben links, Nr. 6), Ellen Marie von Obelitz (oben rechts,
Nr. 7), Baltharzar von Obelitz (†1701) (Mitte, Nr. 1), Jytte Dorothea de Linde (†1703) (unten links, Nr. 2), Else Margrete
de Linde (†1712) (unten links, Nr. 4), Christen Daniel de Linde (†1710) (unten Mitte, Nr. 3).
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Fig. 97. Kisteplade nr. 8 for Ernst Friederich von Zytphen (†1756) (s. 2089). Foto
Arnold Mikkelsen 2013. – Grabplatte Nr. 8 für Ernst Friederich von Zytphen (†1756).

8) (Fig. 97), 1756. Kaptajn Ernst Friderich Von
Zi[tphen] (Ernst Friederich von Zytphen) til
Wolstrup (Volstrup), *[1682] i Mecklenburg, 10
g.m.Ytte Dorthe de Linde (Jytte/Ytte Dorothea
de Linde), med hvem han fik seks børn, hvoraf en
søn overlevede, 20 g.m. Øllegaard Marie Jermiin,
som gav ham tre børn, »Han fandt de 2de i Hemmelen«, †18. sept. 1756.

Højovalplade af bly, 30×18 cm, indskrift med
graveret kursiv, hans navn dog med kursiverede
versaler.
†Kisteplade. 1755, Jytte Dorothea de Zütphen
(von Zytphen), *1733, †22. febr. 1755, som datter af Ernst Friderich von Zytphen og Øllegaard
Marie Jermiin. Mindepladen fandtes endnu 1900
på afdødes kiste i slægtsbegravelsen.132
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Fig. 98-99. Gravsten over ubekendte. Foto Arnold Mikkelsen 2014. 98. O. 1750 (s. 2090). 99. O. 1800 (s. 2090). –
Grabsteine für Unbekannten. 98. Um 1750. 99. Um 1800.

Ikke stedfæstede og identificerede kistebeslag. 1) Fire
hjørnebeslag (jf. fig. 96), parvist sammenhørende, af kobberblik, første fjerdedel af 1700-tallet,
15×15 cm, hidrører antagelig fra kister i Lindefamiliens krypt. To af disse har dekoration med
stiliseret tulipan, blade og bær, svarende til kisteplade nr. 1; de to andre, dog udført i gennembrudt
arbejde, viser ligeledes tulipanlignende vækster. 2)
Fragmenter af fem hjørneprydelser (jf. fig. 94),
ca. 50 cm, af bly med hvidlig staffering, udformet
som vingede, men armløse kerubtorsoer med underkrop, dannet af volutoprullede akantusblade,
1700-tallets første fjerdedel, kan ligeledes stamme
fra to særlig statusprægede kister i Lindefamiliens
krypt, måske endda fra sarkofagerne over Christen de Linde (†1723) og Ellen Marie von Obelitz
(†1727). Motivet med hjørnekeruber kendes bl.a.
fra kistebeslag, udført i gørtlerfamilien Schrøders
kreds (jf. kisterne over Just Juel (†1715 i Roskilde
Domkirke, DK KbhAmt 2110 f.), Charlotte Ama-

lie von Span (†1727 i Gislinge Kirke, DK Holbæk
578) og Caspar Gottlob Moltke (†1728 i Stege
Skt. Hans, DK Præstø 225)),133 men eksemplerne
i Hjerm er af et mere provinsielt præg.
Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. 1) (Fig. 98) o.
1750, over ubekendt. Liggesten af rødlig kalksten,
176×120 cm; den vandrette overflade er stærkt
eroderet. Cirkulært (ovalt?) skriftfelt indrammet
af bladkrans. I hjørnerne anes medaljoner med
evangelistsymbolerne og forneden i midten et
ovalt felt, ligeledes med tekst (utydelig). Ved kirkens sydmur. 2) (Fig. 99), o. 1800, over ubekendt.
Såkaldt Hiernøesten, dvs. antagelig et værk fra
Horsensbilledhuggeren Jens Hiernøe eller hans
kreds, jf. DK Århus 5970. Den nyklassicistiske
liggesten er af grålig kalksten, hvis overflade dog
er stærkt forvitret, 182×122 cm; nedre venstre
hjørne er afhugget. Skriftfeltet, der foroven krones af den opstandne Kristus mellem olivengren
og palmegren, flankeres af forskellige forkrænke-
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lighedssymboler, heriblandt kranium og korslagte
knogler tv. og timeglas samt le th., alle fastgjort
til bånd, der hænger fra feltets hjørneudvidelser.
Indskriften i fordybet kursiv er næsten afslidt.
Ved kirkens sydmur. 3) (Fig. 100), o. 1804, over
Christian Billeschou, sognepræst 1778-1804 for
Hjerm og Gimsing kirker, *1743 i Viborg, ansat
som lærer (dvs. kapellan) 1774, 1777 g.m. Anna
Marie Galthen,134 (1778 sognepræst), †1804. (og
hustru Anna Marie Galthen). Liggesten af rødlig
kalksten, 183×85 cm, med hjørnemedaljoner i
hvidt marmor og med karnisprofileret kant. Den
fordybede indskrift i kursiv lyder:
»En Salig Udødelighed
Var den Mands sidste Haab og Ønske
hvis forgiænglig Deel
findes nedsadt under denne Steen
Læreren
Hr. Christian Billeschou
Sogne Præst for Hierm og Gimsing
Han var fød i Wiborg Aaret 1743
Blev ansadt som Lærer Aar 1774
Indtraadt i Ægteskab Aar 1777
Med
Jomfr. Anna Marie Galthen
Fra hvem Døden bortførte ham 1804
Sandheden tro kan man sige
Han var
Nidkiær Lærer
Trofast Ægtefælle
Oprigtig Menneske Ven«.

Placeret øst for koret.
	Nordvestligst på kirkegården ses to gravsten af
granit (fig. 102), sekundært genanvendte romanske vinduessmigsten (jf. s. 2004).135 4) O. 1845,
over Ane Jensdatter Hjermhede, *1780, †1845.
49×35×36 cm. Fordybet antikvaindskrift, optrukket med sort. 5) O. 1850, over Chr. Christensen,
Hjermhede, *1777, †1850. 48×41×46 cm. Fordybet antikvaindskrift optrukket med sort. †Gravsten,
1793, over Ingeborre (Ingeborg) Sørensdatter, * i
Sønderskov 30. maj 1720, † smst. 15. marts 1792 i
en alder af 71 år, 9 måneder og 15 dage; to gange
gift, hhv. 1742 med Søren Jensen, †1752 og s.å. med
Christen Peitersen, * i Handbjerg 1. dec. 1727, †
efter 1803. Sidstnævnte lod stenen lægge.136
Monumentet, der indtil 1926 lå på kirkegården,
nordvest for tårnet, er omtalt som en stor flad
sten, vel af kalksten (‘vist en slags marmor’).137
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6) En sten, af granit, 44×35 cm, med indskrift
i fordybede versaler, markerede tidligere stedet for nedsættelsen 1924 af indholdet af kister
fra Jermiinfamiliens krypt (jf. s. 2084). Stenen,
der fremhæver familiens stamfader: »H. Henrik
Jensön *1637 †1689« og opsattes af jægermesterinde Buchwald på Ausumgård, er siden placeret
på søndre korsarms vestmur.
Nordvestligt på kirkegården er placeret to
støbejernskors. 1) O. 1873/1875, over Ane Margrethe Nielsen, *4. marts 1834 i Vester Dalby,
†27. juli 1875 på Aldershvile. Højde 116 cm.
Gennembrudt kors med trefligede korsender,
monteret på oval ‘gravramme’. Indskrift i reliefantikva på for- og bagside.138 2) O. 1891, over
Laust Chr. Andersen, *15. dec. 1860, †16. marts
1891 i Hjermgaarde. 122 cm. Spidsbuet kors med
gennembrudte korsender, krabbeblade på kanterne og trefligede blade mellem korsarmene.139

Fig. 100. Gravsten, o. 1804, over sognepræst Christian
Billeschou (s. 2091). Foto Lasse J. Bendtsen 2013. –
Grabstein, um 1804, für Gemeindepfarrer Christian Bil
leschou.
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Fig. 101. Støbejernskors, o. 1865 på gravstedet for
medlemmer af familien Ausum (s. 2092). Foto Lasse J.
Bendtsen 2013. – Gusseisernes Kreuz, um 1865 an der
Grabstätte für Mitglieder der Familie Ausum.

Familiegravsted. Vest for kirken er en fællesgrav
for medlemmer af familien Ausum, mod vest hegnet af en lav mur af røde teglsten med trekantgavl
over det pilasterfremhævede midterparti (jf. fig.
13). Gravstedet indeholder bl.a. fire støbejernskors,
alle rundbuede kløverbladskors med trepasender
og forskellige symboler.140 Antikvaindskrift i højt
relief. 1) (Fig. 101) o. 1865, over Christen Pedersen, *18. febr. 1806, †20. sept. 1865, højde 106
cm; foroven en mindekrans, forneden symbolerne
for Tro, Håb og Kærlighed. På bagsiden et kornneg. 2) O. 1869, over Kirsten Christensen, datter af førnævnte, *10. febr. 1851, †11. jan. 1869,
højde 82 cm. 3) O. 1858, over Peder Christensen,
søn af Christen Pedersen (nr. 1), *12. aug. 1853,
†24. marts 1858, højde 81 cm. 4) O. 1870, over
P. Christensen, vel ligeledes en søn af Christen
Pedersen, *4. maj 1859, †1. okt. 1870, højde 65
cm. †Støbejernskors.Tidligere var på kirkegården et
kors af samme type som nr. 1, dateret 1869.141
Et †gravsted for etatsråd Mogens Christian Skow,
daværende ejer af Volstrup, †26. okt. 1818, fandtes
på kirkegården få meter nordøst for nedgangen
til Lindernes begravelse. Gravstedet var udformet
som en muret hvælving omkring kisten; heraf lå
det øverste murværk næsten op til jordoverfladen. Fjernet i 1920’erne.142

Fig. 102. Gravsten af genanvendte kvadre (s. 2091, 2005). Foto Mogens Vedsø 2015. –
Grabsteine von wiederverwendeten Quadern.
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Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 ff. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926 ff. (Syns
prot.).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Hjerm Kirkes
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Uldall, Om de danske Landsbykirker II, 1879/1892, 13335 (Uldall 1879/1892). Notebøger. Abildgaard,VIII, 15257 (Abildgaard); Henry Petersen, III, 102. Indberetninger.
J. B. Løffler 1880 (bygning, inventar og gravminder,
Løffler 1880); W. Fjeldskov 1897 (Axel Juuls epitafium);
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og C. J. Baumbach 1956 (Axel Juuls epitafium); Knud
Simonsen 1986 (kalkmalerier); E. B. Rosing Holm
1993 (historisk inventar); K. Vestergaard Kristiansen
2001 (historisk inventar); Hans Mikkelsen 2006 (søndre kirkegårdsportal); Henriette Rensbro 2008 (kirkegårdens syddige); Susanne Trudsø 2012 (yderfacader);
Lasse J. Bendtsen 2013-14 (udvalgte gravminder); K.
Vestergaard Kristiansen 2014 (historisk inventar).
Tegninger. NM. Søren Abildgaard 1773 (epitafium nr.
1-2 og 4); laveret pennetegning af Mogens Munks sten
(1845), indsat i Rasmus Henrik Kruse, Nørre Iyllands
Mærkværdigheder; F. Richardt 1867 (prospekt); J. B. Løffler
1880 (prospekt); Jakobsen 1902 (døbefont); M. B. Fritz
1937 (plan og snit); Olaf Brusch, Johan Duelund og Ib
Lydholm 1990 (blytag på tårn, kopi); Keld Abrahamsen
2004-06 (sydportal); fn-tegnestuen 2006-08 (situationsplan, låge og materialeplads). Danmarks Kunstbibliotek.
Poul Kühl 1935-39 (plan, længdesnit). Poulsen & Partnere,
Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm 1972 (facader, plan
og snit), 1976 (plan og snit af kælder), 1978 (snit gennem
tårnrum, felter i orgelskranke), 1984 (stoleværk), 1985
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(plan, gulve), O. Brusch, Johan Duelund og Ib Lydholm
1990-91 (blytag på tårn og vindfløj).
Litteratur. P. Nørskov Lauritsen, »Hjerm Kirke«,
HaÅrb 1942, 107-44 (Nørskov Lauritsen 1942); S. Fritz,
»Istandsættelsen af Hjerm Vestre Kirke 1937-38«,
HaÅrb 1942, 140-44 (Fritz 1942); P. Nørskov Lauritsen, Hjerm Sogn. En historisk Beskrivelse. I. Jorden og
dens Dyrkere; Herregaarden Volstrup og dens Ejere, Odense
1945 (Hjerm Sogn I); J. Søndergaard Jacobsen (delvis
efter P. Nørskov Lauritsens optegnelser), Hjerm Sogn
II. Kirke og skole, kultur- og aandsliv, Struer 1959 (Hjerm
Sogn II); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk un
dersøgelse af tagkonstruktion over Hjerm Kirke, Ringkøbing
amt, NNU rapport nr. 27, Nationalmuseet 2014 (Hyl
leberg Eriksen 2014a). Orla Hylleberg Eriksen, Dendro
kronologisk undersøgelse af vinduesramme fra Hjerm Kirke,
Ringkøbing amt, NNU rapport 2014 nr. 69, Nationalmuseet 2014 (Hylleberg Eriksen 2014b).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
korbuekrucifiks og kisteplader ved Line Bonde, orgler
ved Ole Olesen og kirkegårdsmonumenter ved Anders
C. Christensen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og Mirjam Gebauer (tysk). Korrektur ved Jørgen
Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2015.
1
Oldemoder 113. Selve stednavnet (»Hiarm«) er dog
allerede nævnt 1163 i prins Buris’ gavebrev til Tvis
Kloster i forbindelse med en omtale af Hjerm Birk, jf.
DiplDan 1, 2, nr. 152 (24. marts 1163).
2
Jf. P. Severinsen, »Hardsyssels Kirker«, HaÅrb 1909,
4-6; endnu o. 1550 boede herredsfogeden Jørgen
Nielsen i Hjermgaarde, jf. Hjerm Sogn II 18.
3
DiplDan 3, 3, nr. 372 (25. juli 1347).
4
DaMag IV,2, 45 (»Regnskabsbog over Indtægterne af
Landehjælpen 1524-1526«).
5
DaKirkelove II, 530. 1558 var Kronens part af tiendekornet fra Hjerm tillagt superintendenten i Ribe Stift
som del af hans embedsindtægt, jf. KancBrevb (8. dec.
1558). 1566 fik Abel Skeel, enke efter Niels Lange til
Kærgård (†1565), pantebrev, bl.a. på Kronens andel i
tienden i Hjerm, jf. KancBrevb (6. febr. 1566).
6
Jf. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1682 (CKRB-187-89), vedr. 1607 og 1613. Endvidere Nørskov
Lauritsen 1942 134.
7
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773). Indberetningens kirkebeskrivelse
er dateret 24. juli 1754.
8
Kronens Skøder II, 590-93. Ejerne fik dog senere
kaldsret, jf. bl.a. LAVib. Ribe bispeark. Indb. om beneficeret gods og kirkeejere 1794-1809 (C 4-697)
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Fig. 103.Ydre set fra syd. Foto i NM, 1929. – Äußeres aus Süden.
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1687-89,
lyst 26. maj 1687 (B 24-651).
10
LAVib. Hjerm-Ginding herreders skøde- og panteprot.
1847-49, lyst 15. dec. 1848 (B 78a-SP 28). Mads Chr.
Bank overtog retten til skøde på kirken fra proprietær
Jacob Boserup, Stubbergård og møller Niels Breinholt,
Lemvig Mølle.
11
1855 (lyst 16. maj 1856) solgtes Breinholts part til de
nævnte, og salget til de øvrige må være sket snart efter.
12
LAVib. Hjerm-Ginding herreders skøde- og panteprot.
1866-67, lyst 14. sept. 1866 (B 78a-SP 35); samme,
1869-71, lyst 17. febr. 1871 (B 78a-S38), alt if. magelægskontrakt 14. marts 1869, lyst 19. marts 1869.
13
Ved afløsningen var de befuldmægtigede for de fire
ejerfamilier: Andreas Villemoes,Vejrum, Niels Christen
Sørensen, Henrik Nygaard, Skytterup samt Chr. Sørensen, Kærgaard.
14
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1682 (CKRB-187-89).
15
Hjerm Sogn II 11. Sagnet findes hverken hos Thiele
eller Tang Kristensen.
16
1925 afholdtes ekstraordinært syn i forbindelse med
en udvidelse af kirkegården. Synsprot.
17
En af digets bundsten sås 2006 at udgøre fundering
for en del af sydportalens vestre ben, mens der under
syddiget 2011 fandtes et lag af tegl- og mørtelblandet
jord. Rapport ved Henriette Rensbro, j.nr. 827/2011
og Hans Mikkelsen, j.nr. 1116/2006.
9

1598 arbejdede en murermester 25 dage på opmuring af ‘stetten’, hvortil anvendtes 500 sten fra Rydhave, og en snedker fremstillede riste. 1599 blev hentet
tømmer i Struer til at lægge over porten, og stetten
blytæktes.Ved samme lejlighed erhvervedes stål til drejekors. 1601 gik der tre egespær og fire planker til en
låge, der tjæredes, og 1611 muredes stetterne og ‘færdiggøres’. LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 15841682 (C-KRB-187-89).
19
Hældningen var eskaleret som følge af, at kun indersiden, dvs. den nordre halvdel af portalen, var funderet
med kampesten, mens den søndre halvdel var opført
direkte på jordsmonnet. Portalen hviler nu på et fundament af støbt beton. Rapport ved Hans Mikkelsen,
j.nr. 1116/2006.
20
1959 ønskedes et nyt ligkapel og det gamle fjernet,
hvilket gentoges 1962. Synsprot.
21
Oplysninger fra hjemmesiden www.hjermkirker.dk
2014.
22
Rapport ved Hans Mikkelsen, j.nr. 1116/2006.
23
Løffler 1880.
24
Inv.nr. D348/1974. Den konserverede vinduesramme er forsøgt dendrokronologisk dateret, men med
negativt resultat. Hylleberg Eriksen 2014b.
25
If. Præsteindb.Worm I, 96 var kirken (eller vel de senog eftermiddelalderlige tilføjelser) i øvrigt opført med
anvendelse af kalk fra en lokal forekomst i Blegedal på
Hjermgårds marker, øst for kirken.
18
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Bemærkningen foreligger i biskop Blochs indberetning som en kopi af en tidligere indberetning. LAVib.
Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69
(C 4-773).
27
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180304 (C 4-708).
28
Fritz 1942 143. Det fremgår imidlertid ikke, hvem
der var begravet her.
29
Blytækninger på tårnet er endvidere nævnt 1607,
1611 og 1630, og på kirkens øvrige afsnit 1596, 1630,
1633, 1635, 1639, 1642 og 1645. LAVib. Landsbykirker
nes rgsk. Rgsk. 1584-1682 (C-KRB-187-89).
30
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
31
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-706).
32
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
33
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
34
Synsprot.
35
Et †præsteværelse var tidligere indrettet i et fritstående ‘skabsrum’ i korets sydøsthjørne (jf. fig. 63).
36
Skaderne opstod tilsyneladende allerede 1927, hvor
et stillads til blytækkerarbejde forårsagede huller i gesimsen. Synsprot.
37
Nørskov Lauritsen 1942 131; Synsprot.
38
Denne metode er tillige anvendt i en række kirketagværker i det sydlige Jylland i 1200-tallet, jf. Per
Kr. Madsen, »Middelalderlige kirketagværker i Sydvest- og Sønderjylland – eksempler på alder og typer«,
ÅrbOldkHist 2003 33.
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26

Fig. 104. Skibets norddør (s. 2004). Foto Anders C.
Christensen 2012. – Nordtür des Schiffes.

Fig. 105. Stenhuggermærke på korets nordmur (s.
2004). Foto Anders C. Christensen 2012. – Steinmetz
zeichen an der Nordmauer des Chores.
39
Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har bevaret splintved, eller som baseret på iagttagelser under
prøveudtagningen kun mangler splintved. Dateringen af
korets tagværk bygger på fem prøver, alle dateret. Yngste bevarede årring er dannet 1439 (prøvenr. 71051049)
med syv splintår. Dateringen af skibets tagværk er baseret på 15 prøver, hvoraf 13 er dateret; disse er fordelt
på fire grupper.Yngste bevarede årring er dannet 1287
(prøvenr. 71050079), kerne/splintgrænse, og er grupperet med én anden prøve. Gruppe 2 består af tre prøver med yngste bevarede årring dannet 1268 (prøvenr.
71050039), kerne/splintgrænse. Gruppe 3 er størst med
seks daterede prøver, hvoraf den yngste bevarede årring
er dannet 1256 (prøvenr. 71050159), med ét splintår. De
resterende to daterede prøver udgør gruppe 4, hvoraf
den yngste daterede årring er dannet 1233 (prøvenr.
71050119), kerne/splintgrænse. Dateringen af søndre
korsarm er baseret på seks prøver, alle dateret. Yngste
årring er dannet 1459 (prøvenr. 71052059) med otte
splintår. Dateringen af nordre korsarm er baseret på
syv prøver, der falder i to grupper, alle dateret. Yngste
bevarede årring er dannet 1504 (prøvenr. 71053029),
kerne/splintgrænse, og er grupperet med to andre
prøver. Gruppe 2 består af fire prøver, hvoraf yngste
bevarede årring er dannet 1487 (prøvenr. 71053049)
med tre splintår. Fra våbenhuset er udtaget tre prøver,
hvoraf yngste bevarede årring er dannet 1639 (prøvenr.
71054019), kerne/splintgrænse. Hylleberg Eriksen 2014a.
40
Pladernes banebredde målt indefra var ca. 35 cm på
vest- og nordsiderne (altså omtrent den traditionelle,
gamle bredde), 40 cm på de øvrige sider. Den nye
bredde er i forslaget sat til 37 cm.
41
1879 skriver Uldall, at »hele Kirken er dækket med
Bly«, Uldall 1879.
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Fig. 106. Rekonstruktion af søndre korsarms gavltrekant (s. 2009). 1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2015. – Rekonstruktion des Giebeldreiecks des südlichen Kreuzarms.
Rapport ved Susanne Trudsø, j.nr. 969/2011.
Indførslen er dog muligvis sekundær, hvorfor der
kan være tale om en senere tilføjelse. Synsprot.
44
Fritz 1942 141.
45
Indb. i NM.
46
Indb. i NM ved konservatorerne Charles Gallefant
og Knud Simonsen. En besigtigelse af kalkmalerierne
af konservator Kirsten Trampedach er planlagt 2015
i forbindelse med udarbejdelsen af Nationalmuseets
kalkmaleriregistrant.
47
Jf. også Robert Smalley, »Hjerte til Gud«, DaKalk
malerier 6, 148-49.
42
43

Fig. 107. Rekonstruktion af våbenhusets gavl (s. 2011).
1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2014.
– Rekonstruktion des Giebels der Vorhalle.

Svarende til almindelig praksis i heraldiske kalkmalerier, men omvendt i forhold til gravmonumenter (jf.
ndf.), er kvindevåbenerne, set fra en betragter i kirkens
skib, anført til heraldisk højre, dvs. på nordsiden, over
for mandsvåbenerne til heraldisk venstre, dvs. på sydsiden. Jf. også Knud Prange i DaKalkmalerier 7, 132-39.
Perspektivet er dog naturligvis ‘korrekt’, hvis man betragter kalkmalerierne fra koret.
49
Knud Prange, »Kønskvotering på gravsten?«, Heral
disk Tidsskrift 6, 52, 1985, 57-64.
50
Her er Fasti (MFM) erstattet af våbenet for Rodsteen, Banner (FMM) af Mormand og Bild (MMM)
af Kaas.
51
Våbenet for Margrethe Timmesdatter Hvitkop (FFM)
er erstattet af Algudsen, NN Aagesdatter Steeg (MFM)
af Saltensee og NB (FMM) af Haltrup. Det sidste våben (MMM) viser dog korrekt Thott (Kirsten Pedersdatter Thott).
52
Jf. også Prange (note 49), 132-39.
53
Nørskov Lauritsen 1942 19.
54
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189);
1788-92 (C 4-190); Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4-705-09);Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
55
NM. Indb. ved Einar V. Jensen 1939.
56
Generelt om rejsealtre, Joseph Braun, Der christli
che Altar in seiner geschichtlichen Entwicklung, München
1924, 419 ff., spec. 425-30. Jf. også Poul GrinderHansen, »Rejsealtre fra Danmarks middelalder«, i Keld
Grinder-Hansen (udg.), Rejsen, Kbh. 1992, 163-73.
57
Jf. Grinder-Hansen 1992 (note 56) 164.
58
En indb. i NM ved Chr. Axel Jensen fra 1909 omtaler påfaldende nok helgengraven som »en nymodens
efterligning af et relikviegemme«.
48
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Fig. 108. Rekonstruktion af nordre korsarms gavltrekant (s. 2011). 1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2015. – Rekonstruktion des Giebeldreiecks des nördlichen Kreuzarms.
Løffler 1880; Hjerm Sogn I 351-53.
Tilskrevne værker findes desuden i Gimsing, s. 214748; Harboøre, s. 1277; Hove, s. 1435 og Dybe, s. 1566.
61
Jf. Jens Bergild, »Thorning Kirkes prædikestol og andre værker fra samme værksted«, Brudstykker fra Blicher
egnen. Blicheregnens Museumsforening. Årsskrift 2001, 56.
62
Nørskov Lauritsen 1942 133; Hjerm Sogn II 33.
63
Løffler 1880; Hjerm Sogn I 351-53.
64
Fritz 1942 142.
65
Synsprot.; jf. også Nørskov Lauritsen 1942 115; Hjerm
Sogn II 20.
66
Huller efter torne og enkelte metalstifter, vel anvendt til fæstnelse, ses endnu.
67
Jf. de kunsthistoriske oversigter i Præstø, Maribo og
Thisted amter (DK Maribo 1575 ff.; DK Præstø 1071
ff.; DK Tisted 1079 ff.) samt Susanne WenningstedTorgard, »Kruzifixe des 14. Jahrhunderts auf LollandFalster und in Nordjütland«, i Uwe Albrecht m.fl.
(red.), Figur und Raum. Mittelalterliche Holzbildwerke im
historischen und kunstgeographischen Kontext, Berlin 1994,
70-80. Tidligere, især svensk, forskning har knyttet Skt.
Birgittas visioner til den høj- og senmiddelalderlige
fremstilling af den hudflettede Kristus på korset. Søren Kaspersen giver også danske eksempler for at underbygge sin teori om, at afledninger af det rhinske
smertenskrucifiks findes i Norden i en særlig birgittinsk fortolkning. Denne teori afviser Martin Wangsgaard Jürgensen sammen med begrebet ‘birgittinsk
kunst’ overhovedet. Søren Kaspersen, »Den hudflettede
Kristus på korset. Et birgittinsk indslag i den sengotiske kunst i Norden?«, i Ulla Haastrup (red.), Kristus
fremstillinger. Foredrag holdt ved det 5. nordiske symposium
for ikonografiske studier på Fuglsang 29. aug.-3. sept. 1976,
59
60

Kbh. 1980, 127-44 ff.; Martin Wangsgaard Jürgensen,
»Som ‘et slagtet og flaaet Kreatur’. Den døde Kristus
på korset og birgittinerne«, i Lena Liepe og Kristin B.
Aavitsland (red.), Memento Mori. Døden i middelalderens
billedverden, Oslo 2011, 141-59.
68
Jf. Carina Jacobsson, Höggotisk träskulptur i gamla
Linköpings stift,Visby 1995, 143, 319 (fig. 181).
69
Ebbe Nyborg, »Korbue, krucifiks og bueretabel. Om
de ældste vestjyske triumfkrucifikser, deres udformning og anbringelser«, hikuin 14, 1988, 133-52.
70
Motivet, dog med en afvigende tekst, ses bl.a. i Devises
et Emblemes Anciennes et Modernes, Augsburg 1697, 17,8.
71
Jf. for motivet, om end med et afvigende betydningsindhold, bl.a. Devises et Emblemes 1697 (note 70), 2,8.
72
Jf. bl.a. Devises et Emblemes 1697 (note 70), 17,7. Se
også for motivet og den tilhørende tekst et emblem på
Nørup Kirkes stolestader (stolestadedør, nordsiden, nr.
4 fra vest), jf. Jens Jensen (Bergild), Mogens Christian
Thranes sindbilledlige udsmykninger i Nørup Kirke, Viborg
Søndre Sogns Kirke og Horsens Klosterkirke, utrykt specialeafhandling, Århus 1984, katalog, 4 f.
73
Jf. også Jens Bergild, »Malerfamilien Thrane på Fussingø«, i Fussingø, Randers 1989, 125-44; »Mogens
Chr.Thranes udsmykning i Viborg Sortebrødre Kirke«,
Fra Viborg-Egnen 2011, 66-91.
74
Jf. gengivelse i en senere udgave, Daniel Cramer &
Konrad Bachmann, Emblemata Sacra, Hoc est Decades
Quinque Emblematum (…), Frankfurt 1674, nr. III.
75
Jf. Alfred Kaae, »41 træheste og 5 pæle til militsens
øvelsespladser«, HaÅrb 1966, 59.
76
Jf. mundtlig meddelelse fra daværende kirkebetjent
Laust Pedersen, refereret af Nørskov Lauritsen 1942 131;
Hjerm Sogn I 314.
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LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190);
RA. DaKanc. F 47. Indb. fra gejstligheden om kirkerns
tilstand (…) 1792.
96
Mogens Munks hustru, Karen Rosenkrantz, døde
1535 og blev begravet i Viborg Domkirke. Han levede
siden sammen med en uadelig kvinde, Marine Jensdatter, med hvem han havde to døtre (Karen og Ide). Ud
over de seks anførte, tidligt afdøde børn, havde Mogens Munk og Karen Rosenkrantz også en søn, Jørgen,
der døde som barn, jf. DaAdÅrb V, 1901, 339.
97
Jf. Jens Vellev, Viborg Domkirke i 900 år,Viborg 1983,
30-31.
98
Jensen, Gravsten I, 263; II, nr. 557.
99
Jensen, Gravsten II, 66 f.; nr. 623. Om Herman/
Harmen Gertsen, identificeret som søn af Gert van
Groningen, jf. Birgitte Bøggild Johannsen og Hugo Johannsen, Kongens Kunst, Kbh. 1993 (Ny dansk
kunsthistorie II), 53; Hugo Johannsen, »Stenhuggere
på Frederik II.s tid«, Sandstensportaler i Danmark, red.
Inge Mette Kirkeby, Kbh. 1995, 59 ff.
100
Jf. tegning, dateret o. 1845 i Rasmus Kruse, Mærk
værdigheder i det 19de Aarhundrede, 1856-57, 112. Placeringen omtales som værende på østmuren.
101
If. kirkens embedsbog døde Anders Pedersen, der
1649 blev provst, i kirken efter at have afsluttet sin
gudstjeneste søndag før pinse, jf. Nørskov Lauritsen
1942 130.
102
Sidevinger med fuglevæsener, tidsmæssigt nærmere
i forhold til Hjerm-epitafiet, er repræsenteret, bl.a. på
altertavler i Vrinderslev (1638, Lysgård Hrd., Viborg
Amt) og Solbjergh (o. 1641, DK Tisted 969).
103
En registrering af afvigelser, angivet med kursiv, i
epitafiet i forhold til DaAdÅrb ses i http://www.gravstenogepitafier.dk/hjerm (besøgt 13. april 2015).
104
Om prioriteringen af kvindevåbener i forhold til
mandsvåbener, jf. Birgitte Bøggild Johannsen, »Heraldik og stærke kvinder«, Nyt fra Nationalmuseet, 105,
2004-05, 20-21, bl.a. vist på mindestenen over kong
Hans og dronning Christine, udført o. 1513 på initiativ af sidstnævnte i Odense Domkirke (tidligere i
Odense Gråbrødre Kirke), DK Odense 736, samt på
Bodil Hofgaards 1764 skænkede alterklæde i Horsens
Klosterkirke (DK Århus, specielt 5760).
105
Jf. for eksempler i Arthur Henkel og Albrecht Schöne (udg.), Emblemata. Handbuch zur Sinnbildkunst des
XVI. und XVII. Jahrhunderts, Stuttgart og Weimar 1996,
1422, også refererende til det kristne liv med dyden i
midten, placeret mellem to laster.
106
Jf. Cesare Ripa, Nova Iconologia, udg. Piero Buscaroli,
Milano 2000 (1618), 195-97.
107
Motivet, ugle på bog, kan i øvrigt specifikt referere til Visdommen ved natlige beslutninger (»In nocte
consilium«), jf. Sebastián de Covarrubias Orozco, Em
blemas morales, Madrid 1610, III, nr. 47, nævnt i Henkel
og Schöne 1996 (note 105) 891.
108
Merete Bergild og Jens Jensen, »Rosenkrantzerne
95

Fig. 109.Ydre set fra sydvest (s. 2025). Skitse af J. S. Elling
1799. – Äußeres aus Südwesten.

Nørskov Lauritsen 1942 132.
Vox humana 8' er anbragt vandret (en chamade) i facaden.
79
André Palsgård, Kirkeorgelafdelingen på harmoniumsfa
brikken Joh. P. Andresen & Co., Ringkjøbing, 1897-1908,
Søborg 1997, 19, 26, 35, 37-38, 42-43. Samme, Kirke
orglet i Hjerms missionshus, Søborg 1994.
80
Nørskov Lauritsen 1942 133 samt oplysninger fra
André Palsgård. Af hensyn til svellevirkningen blev de
hidtil klingende prospektpiber cs-a’ taget ud af drift og
erstattet af nye piber i svellekassen.
81
Orglets seks stemmer var uddraget af tre piberækker: Bordun 16'/Gedackt 8', Principal 8'/Octav 4' og
Salicional 8'/Dolce 4'.
82
Bordun 16' havde omfanget c-f'''.
83
Principal 8' havde oprindelig klingende piber i facaden. I forbindelse med tilbygningen af en svellekasse i
1938 blev disse piber gjort stumme, og i stedet opstilledes nye piber i orglets indre.
84
Meddelt af André Palsgård.
85
Palsgård 1997 (note 79).
86
Orglet fra Vester Starup Kirke er bygget 1905 af Joh.
P. Andresen & Co., jf. DK Ribe 1674.
87
Hjerm Sogn II.
88
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
89
Nørskov Lauritsen 1942 133.
90
Hjerm Sogn II 38.
91
Hjerm Sogn II 33.
92
Uldall, Kirkeklokker 120.
93
Om klokkens proveniens fra Tvis, jf. også DaAtlas
757. Derimod er det mindre sikkert, hvorvidt den broder Niels, der 1505 omtales på klokken i Lomborg Kirke Hrd. (s. 756), er identisk med abbeden, jf. dog herfor
P. Storgaard Petersen, »Tvis Kloster«, HaÅrb 1915, 15.
94
Vilh. Lorenzen, De danske Cistercienserklostres Byg
ningshistorie, Kbh. 1941, 60.
77
78
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som kunstmæcener«, i Frits Nicolaisen (udg.), Rosen
holm,Viborg 1991, 124.
109
Venligst meddelt af Mikael Bøgh Rasmussen, der
betonede, at der heller ikke kunne påvises stik efter
maleriet som underbygning af tilskrivningen (mail af
20. april 2015).
110
Jf. Merete Bergild og Jens Jensen, »Christian Philip
Getreuer (Cythreus) – maler i Randers 1664-1682«,
Historisk Årbog for Randers Amt, 1990, 22-25; heri un-
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derstreges ligheden i gengivelsen af øjnene, de sorte
stikkende øjne med en ensartet placering af glanslyset,
de fremhævede kindben med kraftigt glanslys og – for
mændenes vedkommende – de tykke, fyldige og let
åbne læber; jf. også samme, »Gammel Estrups ejerportrætter 1612-1781«, i Frits Nicolaisen (udg.), Gammel
Estrup, Auning 1993, 178.
111
Henrich Jenssøn, Helgenis hensamling Fra Verdens Ufred oc U-roe (…), Kbh. u.å. (antagelig efter 1678).

Fig. 110. Indre set mod nordøst. Foto Adolf Hermann Vorbeck 1891. – Inneres gegen Osten.
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Begge døtre, Ingeborg, enke efter Tyge Below, og
Barbara Juul, enke efter Niels Juul til Bjørnsholm (†efter 1676, søn af Axel Juuls farbror, Axel Juul til Bjørnsholm), døjede med svære økonomiske problemer, jf.
DaAdÅrb 2000-02, 2003, 537 f. Boopgørelsen skulle
varetages af Axel Juuls bror,Tønne Juul, jf. Nielsen 1895
118.
113
Jf. Lisbeth Friis’ testamente af 10. marts i RA. Da
Kanc. Koncepter og indlæg til jyske registre 1678-79,
nr. 4 (C15-10).
114
Nielsen 1895 115-20; Hjerm Sogn I 332-36.
115
LAVib. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens visitatsbog 1732-38 (C 4-844a).
116
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773); indberetning fra 1754; HofmFund
IV, 611; DaAtlas V, 757 f.; Abildgaard 153 verso.
117
Jf. Inger Kjeldsen og Esben Graugaard, »Rejse i
Vestjylland 1859 af Horace Marryat«, HaÅrb 2, 18,
1984, 8, 23 (note 9).
118
PræsteindbWorm I, 95.
112

Nørskov Lauritsen 1942 122.
Kjeldsen og Gravgaard 1984 (note 117) 8. Apparatet
fandtes siden henlagt på prædikestolshimlen.
121
H. C. Roede, »Uddrag af Kancelliets Registranter
ang.Vielser, Daab og Begravelser 1670-75«, PershistT 6,
5, 1914, 153, 156. Efter Lisbeth Friis’ død 1677 søgtes
ved en godsdonation at sikre begravelsen og epitafiets
fortsatte istandsættelse i henhold til en fundats af 5. maj
1685, skrevet af afdødes søster, Anna Cathrine Friis efter udkast ved hendes afdøde ægtemand, Tønne Juul,
jf. Hjerm Sogn I 248. Fundatsen blev dog ikke opfyldt,
da godset i mellemtiden havde skiftet ejer.
122
Hjerm Sogn I 328.
123
Hjerm Sogn I 333.
124
RA. DaKanc. Jyske registre 1670-1673 (C14B).
125
Købt i 1896 af antikvitetshandler Nathanson for 40
kr. Jf. NM. Protokol over indkomne genstande.
126
Muligvis indleveret fra Hjerm Kirke i 1964 (jf. Protokol).
127
Nørskov Lauritsen 1942 129; Hjerm Sogn I 354.
119
120

Fig. 111-12. 111. Allegoriske figurer, antagelig dydefremstillinger, tidligere placeret på topstykket af altertavlen (s.
2038). 112. Engel, antagelig oprindelig med dommedagsbasun, fra prædikestolens lydhimmel (s. 2048). Foto Mogens Vedsø 2015. – 111. Allegorische Figur, vermutlich eine Tugendfigur, früher am Gipfel der Altartafel platziert. 112. Engel,
vermutlich ursprünglich mit Weltuntergangsposaune, von Schalldeckel der Kanzel.
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Fig. 113. (†)Giverindskrift for donation til prædikestolen fra sognepræsten Christian Pedersen, Hjerm. Placeret
under prædikestolens opgang (s. 2054). Foto Mogens Vedsø 2015. – (†)Geberinschrift für Stiftung für Kanzel von Ge
meindepfarrer Christian Pedersen, Hjerm. Platziert unter dem Aufgang der Kanzel.
HofmFund IV, 614-18; J. Søndergaard Jacobsen, »Af
en legatskoles historie«, HaÅrb 1953, 54-98.
129
Jf. herfor Nørskov Lauritsen 1942 128  f. Poul von
Klingenberg skulle 23. febr. 1771 have hængt sig i
Sønderskov på Venø. Hjerm Sogn I 351; kisten førtes
dog senere til et kapel i Bedsted Kirke.
130
Nørskov Lauritsen 1942 128. Linjen var allerede
bortslebet, da teksten registreredes i HofmFund IV, 611.
Sidenhen opstod dog vidtløftige myter om uregelmæssigheder i forbindelse med forvaltningen af denne
sum. Bl.a. blev provst A. F. Schou (1805-28) beskyldt
for at have afhugget passagen, idet han skulle have begået underslæb med legatsummen, jf. Tang Kristensen,
Danske Sagn IV, 327 (nr. 1033); Danske Sagn VI, 224
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die kirche von hjerm
Die Kirche liegt westlich in der Gemeinde auf
einem Höhenzug östlich der Landstraße zwischen Holstebro und Struer. Die von Steindeichen eingegränzte Fläche des Friedhofes wurde
um 1925 erweitert, wobei ein größeres Gebiet
gegen Norden eingegliedert wurde. Dieses erweiterte man 2007 nochmals mit einem Material- und Parkplatz. Archäologische Untersuchungen an der Südpforte zeigen, dass der Friedhof
vermutlich auch dort vergrößert wurde.
Der romanische Grundriss der Kirche, der im
Spätmittelalter durch die vielen Umbauten verwischt wurde, umfasste ursprünglich ein Schiff
mit einem schmaleren, gerade abgeschlossenen
Chor im Osten (Abb. 6, 8). Die Mauern wurden aus Granitquadern auf Schrägkantensockeln
gefertigt, und auf einigen Quadern (ca. 10) sieht
man drei- und viereckige Steinmetzzeichen entlang der Kanten, wie sie sich auch in mehreren
anderen Kirchen der Gegend, z. B. Ramme und
Fjaltring (S.1592, 1636) finden.
Die ursprünglichen Türen im Westende des
Schiffes sind noch bewahrt. Die südliche wird
noch verwendet, während die verblendete Nordtür als Nische am Äußeren der Kirche sichtbar
ist. Die Türen wurden aus Quaderecksteinen aufgebaut, die von monolithischen Stürzen bedeckt
werden, und entsprechen damit der Mehrzahl der
romanischen Türen an den Kirchen der Gegend.
Keins der ursprünglichen Fenster der Kirche ist
noch in Gebrauch, nur der östliche Teil des verblendeten Nordfensters des Chores ist noch erkennbar. Mehrere Fensterelemente sind jedoch
bewahrt:An der Südseite der Kirche ist ein monolithischer Sturz aufgestellt, der sekundär im Deich
Anwendung fand, und an der Ostmauer des Chores ist ein Fensterbankstein, dessen Öffnung jetzt
mit Ziegelsteinen gefüllt ist. Außerdem wurde in
der Mauer bei einer Restaurierung 1973 ein fragmentierter Fensterrahmen aus Eiche gefunden.
Das Innere des Schiffes wird von einer flachen
Balkendecke bedeckt, während die Decke des

Chores von einem spätmittelalterlichen Sternengewölbe bedeckt wird. Chor und Schiff waren
ursprünglich durch einen Chorbogen voneinander getrennt, dessen profilierte Kämpfergesimse
jetzt auswendig an der Tür des südlichen Kreuzarms in Gebrauch sind.
Im Spätmittelalter wurde die Kirche umgebaut
(Abb. 8), so wie auch die nahe gelegene Kirche in
Borbjerg (S. 1847). Die Arbeiten an beiden Kirchen lassen sich ungefähr durch dendrochronologische Untersuchungen datieren. Diese zeigen,
dass die Ausbauten der beiden Kirchen in ungefähr gleicher Reihenfolge erfolgten. In Hjerm
wurde der südliche Kreuzarm um 1471 oder
spätestens um 1491 gebaut. In diesem Zeitraum
wurden vermutlich auch Turm und Vorhalle hinzugefügt. Der nördliche Kreuzarm erhielt um
1524 ein Dach, wodurch die Kirche ihre Kreuzform erhielt. Die letzte Erweiterung war begleitet von Gewölbe über Vierung und Chor.
Das Eichendachwerk der Kirche ist fast vollständig erhalten und auch, wie schon erwähnt,
dendrochronologisch datiert (Abb. 16-17, 30).
Die Zwiebelspitze des Turmes wurde um 1791
als Ersatz für ein traditionelles Oberteil mit
Giebeldreiecken angebracht und hat ein überwiegend aus Kiefernholz bestehendes Dachwerk. Die Bleiverkleidung des Daches ist eine
althergebrachte Praxis, jedoch weiß man, dass
die Vorhalle zeitweise mit Dachziegeln gedeckt
war.
Wandmalereien. Die Kalkgemälde auf dem Kreuzrippengewölbe wurden bei der Instandsetzung
der Kirche 1938 freigelegt. Es handelt sich um
Verzierungen aus zwei Perioden. Am ältesten
ist die Dekoration der Gewölberippen von um
1524 (Abb. 33), die aus Pikmustern und Herzen
besteht. Die Motive lassen sich auf die sogenannte ‘Lemviggruppe’ zurückführen und finden sich
in ähnlicher Form in vielen Kirchen der Gegend,
z. B. Ferring und Dybe (S. 1498 og 1554).
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Die übrigen Malereien zeigen ein Fries mit
adligen Wappenschilden (Abb. 35-37), vermutlich aus dem dritten Viertel des 16. Jahrhunderts, und umfassen Wappen von jeweils Mogens
Munk und Karen Rosenkrantz in drei Gliedern.
Die acht Wappen gegen Süden verweisen auf
Mogens Munks Familie, während die restlichen
die Ahnen der Gattin Karen Rosenkrantz zeigen.
Der nördliche Fries wird außerdem von einer
Gedenkinschrift auf dem Epitaph von Mogens
Munk im südlichen Kreuzarm ergänzt (Abb. 79).
Schildfries sowie Inschrift wurden vermutlich
auf Initiative des Sohns Oluf Munk (†1568) angefertigt.
†Wandmalereien. In Kalk gemalte Dekorationen aus
dem späten Mittelalter wurden 1938 im Chor
und im südlichen und nördlichen Kreuzarm
freigelegt, wonach sie wieder übertüncht wurden
(Abb. 38-40). Die dekorativen Gemälde konnten fast alle auf die sogenannte ‘Lemviggruppe’
zurückgeführt werden. Am ältesten sind die Malereien im südlichen Kreuzarm (um 1491), während die übrigen aus der Zeit um 1524 stammen.
Reste von in Kalk gemalten Dekorationen an der
Nordmauer des Schiffes wurden 1912 freigelegt,
jedoch nicht näher beschrieben. Außerdem wird
ein Schattengemälde hinter dem Altar in Verbindung mit einer Renovierung 1653 erwähnt.
Inventar. Das älteste bewahrte Inventar der Kirche
beinhaltet den ungewöhnlichen romanischen
*Tragaltar mit Heiligengrab und der Taufe, die
zu dem in der Gegend üblichen ’Kelchblatttypus’ gehört (Abb. 43a-b, 53, 55). Aus dem Spätmittelalter, um 1375 stammt das große Kruzifix,
welches durch seine markierten, plastisch ausgeformten Blutströme (’Bluttrauben’) bei den
Wunden des Erlösers gekennzeichnet ist (Abb.
56). Schließlich stammt die kleinste Glocke der
Kirche (Nr. 1, Abb. 74-75) von 1507; die Glocke
trägt den Namen des Abts Niels, vermutlich von
Tvis Kloster, und die Gießerzeichen des Glockengießers Albertus Pauli (Albert Poulsen). Allerdings wurde sie der Kirche erst um 1673 von
Lisbeth Friis in Verbindung mit der Etablierung
des Grabes für sie und ihren Gatten, Axel Juul.
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In den Jahrzehnten nach der Reformation erhielt die Kirche um 1575 ein Paar Altarleuchter
(Abb. 50), während eine durchgreifende Erneuerung des Inventars erst 1607-08 stattfand, als sowohl das Altarbild als auch die Kanzel (Abb. 4547, 58-63, 113) neu angeschafft wurden. Beides
sind archivalisch gesicherte Werke des Viborger
Bildschnitzer Lauritz Jensen und Morten Maler, vermutlich aus Ribe. Letztgenannter wurde
häufig in der Umgebung angewandt. Die Ausstaffierung der Kanzel wurde durch einen Beitrag des Gemeindepfarrers Christen Pedersen
durchgeführt. 1636 renovierten Axel Juul und
Lisbeth Friis die silbernen Altargeräte der Kirche (Abb. 48), während die Taufschale aus der
Mitte des Jahrhundert stammt. Das Gestühl der
Kirche (Abb. 23), welches zum Großteil jünger
ist, umfasst einzelne Teile aus dem 17. und 18.
Jahrhundert mit Bemalungen mit der Jahreszahl
1706 und u.a. Waffenschilde für die Eigentümer
von Volstrup, Christen de Linde und Ellen Marie
von Obelitz, die im 1707 im nördlichen Kreuzarm ihre Begräbnisstätte einrichten ließen. Das
Paar stattete ebenso auch die Altarschranke (Abb.
51-52) mit ihren heraldischen Zeichen aus und
stiftete eine Neubemalung des Inventars, darunter die †Volstrupempore, deren immer noch
bewahrte Paneelmalereien (Abb. 69-70, 72) auf
die gleiche, ungeschulte Hand zurückgehen, die
auch die Engelfiguren der Altarschranke bemalte.
Um 1770 wurde eine größere, von Poul von
Klingenberg und Øllegaard Marie Jermiin gestiftete Instandsetzung des Inventars durchgeführt. Bei dieser Gelegenheit stattete man die
Altartafel mit neuen Gemälden in der Mitte
und ausgeschnitteten Seitenflügeln aus, die mit
illusionistischen Darstellungen der vier Evangelisten geschmückt sind. Diese gehen vermutlich
auf J. Baltzar Reinat, Schüler von Mogens Christian Thrane (Abb. 45-47) zurück. Reinat malte
auch die Embleme an der Kanzel, die Thranes
Verzierung der Kanzel in der Kirche von Gjerlev
(Randers Amt) wiederholen, und die gleichen
Motive verwendete Reinat wenige Jahre vorher
an der Kanzel der Kirche in Tvis. 1780 stiftete
eine Tochter von Øllegaard Marie Jermiin und
ihrem ersten Ehemann Ernst Friedrich von Zyt-
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phen, Hedevig Cathrine von Zytphen und ihr
Gatte, Ludvig Vilhelm Høegh, ein vornehmes
mit Silberplatten versehenes †Altarkleid, welches
mit den Wappenschilden der Stifter versehen war
(sowie einer Jahreszahl, Abb. 52). Diese schmücken jetzt die Altarschranke. Deshalb wurde die
gute Ausstattung der Kirche regelmäßig mit gute
Grund in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
und am Beginn des folgenden Jahrhunderts hervorgehoben.
Im Laufe des 19. Jahrhunderts wurde die Kirche außerdem mit neuem Inventar versehen, deren Großteil jedoch kleinere Gegenstände waren,
darunter Krankengeräte von 1837 vom Meister
aus Holstebro Jens Weilgaard, eine Altarkanne
und eine Taufkanne aus den 1860er Jahren, wozu
1869 eine Glocke (Nr. 2, Abb. 76) kam, die als
Ersatz für eine ältere †Glocke (Nr. 4), von Christen Mejer aus Hamburg gegossen wurde. Denn
die alte Glocke war durch die Decke des Glockenstockwerkes gestürzt und in der darunter gelegenen Grabesgruft (Nr. 3) gelandet. Aus dem
20. Jahrhundert stammt u.a. der Siebenleuchter
der Kirche (um 1910), zwei Kronenleuchter
(1911) und drei moderne Ringkronen (jf. Abb.
49, 23, 71). Die jetzige Orgel der Kirche stammt
von 1979, während eine silberne Altarkanne von
1975 stammt und vermutlich ein Werk von T.
Linder-Madsen ist (Abb. 49)
Grabmale. Die Grabmale der Kirche spiegeln in
mehrerer Hinsicht den engen Zusammenhang
mit dem Haupthof der Gemeinde,Volstrup. Dies
gilt sowohl für die Epitaphe als auch für die früheren Grabkrypten und deren Särge, von denen
verschiedene Platten mit Inschriften und Beschlägen bewahrt sind.
Insgesamt sind fünf Epitaphe oder Gedenktafeln bewahrt, wovon zwei aus dem 16. Jahrhundert stammen, die vermutlich trotz ihrer grabsteinähnlichen Form ursprünglich Wandmonumente waren. Am ältesten ist der einfache Stein
(Epitaph Nr. 1) für Mogens Munk und seine
sechs Kinder (Abb. 77-79) von um 1558 mit dem
Wappen der Ahnen der Verstorbenen, welches

von Chr. Axel Jens zu einer heterogenen nordjütländischen Gruppe von überwiegend konservativem Gepräge verknüpft wurde. Noch bemerkenswerter ist das Monument für Oluf Munk
und Drude Rantzau sowie deren 12 Kinder (Nr.
2, Abb. 80-82), das in grauschwarzen Kalkstein
gehauen ist. Dieser kunstfertige Epitaph, dessen
heraldische Verzierung an die Kalkmalereien des
Kreuzrippengewölbes anknüpft, geht vermutlich
auf den niederländischen Meister Gert van Groningen (†1577) und dessen Werkstatt zurück, die
nach dem Tod des Vaters vermutlich von seinem
Sohn Herman (Harmen) Gertsen weitergeführt
wurde. Ein monumentales Pfarrerepitaph (Nr. 3,
Abb. 83), von um 1659, zeigt Anders Pedersen
Stadil, Gemeindepfarrer der Kirchen Hjerm und
Gimsing sowie seine Gattin und 18 Kinder. Die
Einrahmung des Epitaphs ist von einem vereinfachten Figurenstil geprägt und einer trockenen,
schematischen Version der Knorpelbarock-Ornamentik ohne direkte Parallelen in den Kirchen
der Umgebung. Das gleiche gilt für das Porträtgemälde. Ein Hauptwerk der Grabmale der Kirche ist das hochwertige Epitaph für Axel Juul zu
Volstrup und Elisabeth Friis, welches 1678 an der
Nordseite des Chores angebracht wurde (Nr. 4,
Abb. 84-88). Die figurenreiche Einrahmung mit
allegorischen Figuren ist mit Werken von Claus
Pedersen verwandt, während das Porträtgemälde
möglicherweise Christian Getreuer aus Randers zugeschrieben werden kann. Das jüngste
Epitaph der Kirche (Nr. 5, Abb. 89) wurde 1722
am Westende der Kirche zum Gedenken an den
Gemeindepfarrer Henrik Jensen Jermiin angebracht, dessen †Grabesgruft (Nr. 3) gleichzeitig
in der Turmhalle eingerichtet wurde. Von dieser
und von dem †Grabesgruft Nr. 4 sind eine Anzahl Sargplatten und –beschläge bewahrt (Abb.
91-92, 94-97).
Schließlich finden sich auf dem Friedhof eine
Reihe älterer Gedenksteine, darunter zwei fast verschlissene Steine aus dem späten18. Jahrhundert an
der Südseite der Kirche (Abb. 98-99). Außerdem
gibt es eine Anzahl gusseiserner Kreuze aus der
zwei Hälfte des 19. Jahrhunderts (vgl. Abb. 101).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Die Kirche in der Landschaft aus Süd
osten.

Hjerm østre kirke
hjerm herred
Indbyggerne i den nordøstlige del af Hjerm Sogn
samlede sig i 1800-tallets slutning omkring ønsket om
egen kirke.Ved et møde i missionshuset 18. sept. 1901
nedsattes et byggeudvalg bestående af sognepræst J.
Engberg (formand) og lokale gårdejere. Udvalget besøgte den 1899 opførte Vedsted Kirke (Ålborg Amt),
og i marts 1902 bad man dennes arkitekt,Vilhelm Ahlmann, om at udarbejde tegninger. Gårdejer Ole Pedersen, Over Feldborg, skænkede en grund (ca. 0,5 ha),1
mens beboerne og staten bidrog med hhv. 7310 kr. og
17.000 kr. Grundstenen blev lagt i foråret 1904, og
kirken opførtes i den følgende sommer. Kirken blev
indviet 11. dec. 1904 af Ribes biskop Gabriel Koch,2
og gik en tid under betegnelsen Feldborg Kirke.3 1913
blev grænsen til Hjerm Sogns vestre distrikt fastlagt
langs Hummelmose Å.4 Kirkedistriktet udskiltes som
sogn 2010, men indgår i fælles pastorat med Hjerm.

Kirken ligger nordøstligt i sognet, på et højdedrag
med udsigt over Venø Bugt. Oprindelig lå kirken
ensomt knejsende i landskabet, men har siden fået ejendommen »Feldborg« som nabo mod vest.
1988 blev tilkøbt et areal nord for kirken, hvorpå
anlagdes supplerende parkeringsplads.
Den oprindelige afgrænsning af kirkegården er
bevaret, og den hegnes nu af en hæk af paradisæbler foran en række egetræer. Til supplering er
plantet hække af fjeldribs (mod nord og øst) og
bøg (mod øst og vest). Mod vest er tillige en lav
kampestensmur. Den tætte og varierede beplantning erstattede et læhegn af elm, der blev fældet
o. 2001.
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Fig. 2.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Äußeres aus Südosten.

Kirkegården har fire indgange: hovedindgangen mod vest, en fodgængerlåge i sydøsthjørnet,
der ikke bruges længere, samt to nyere indgange
mod nord. Førstnævnte består af en køreport
flankeret af fodgængerlåger, der lukkes af galvaniserede jerntremmelåger. Lågerne er ophængt i
murede og sadeltagsafdækkede piller, hvoraf de
midterste og højeste er dekoreret med pudsede
kors. Ganglågen mod sydøst svarer til hovedindgangens, mens indgangene mod nord lukkes af
galvaniserede jerntremmelåger og stolper.
Et sortmalet og tagpapdækket redskabshus af træ
opført 1993 i kirkegårdens nordøsthjørne indeholder graverfaciliteter. Bygningen erstattede et
†redskabsskur med toilet, der blev opført som erstatning for en grundmuret †kørestald sydvest for
kirken. Stalden, der tillige rummede toiletfaciliteter og redskabsrum, havde plads til seks heste
og blev revet ned 1956.

bygning
Kirken blev opført 1904 efter tegninger af Vilhelm Ahlmann, der i disse år opførte adskillige
kirker, herunder den nye Holstebro Kirke, bygget 1906 (s. 171). Bygningen, der blev opført af
håndværkere fra en række købstæder på egnen,5
er i grundplanen korsformet, idet to lavere kors
arme svagt skyder sig ud fra langhuset med det
ret afsluttede kor i øst. Mod vest er tilknyttet
et oprindeligt tårn, hvis underdel fungerer som
våbenhus, og som har et oktogonalt trapperum
mod nord. 1980 blev tårnet suppleret med to
mindre udbygninger mod nord og syd (jf. ndf.).
Murene, der hviler på en granitsokkel, er opført af røde teglsten i normalformat lagt i krydsskifte, mens fugerne er brændte med halvstaf.
Under tag- og gavllinjerne afsluttes murværket af
et bånd af støbte, hvide sten, der danner overgang
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Fig. 3. Facader. 1:300. Målt af H. Møller Nielsen 1979, suppleret og tegnet af Ib Lydholm og Asger Thomsen 1995.
– Fassaden.

til den profilerede gesims bestående af et rundet
og to retkantede led. Korgavlen er i gavlfodshøjde dekoreret med et bånd af rektangulære og
trappestikafdækkede blændinger med hvidkalket
bund, og herover er tre spidsbuede højblændin-

ger, den midterste højest, ligeledes med hvidkalket bund. Højblændingerne flankeres af seks
skifter høje, mønstermurede kornaks af formsten
i flugt med facaden, hvilket er gentaget på korsarmens gavle og tårnets mure (fig. 2).

Fig. 4. Plan. 1:300. Usigneret opmåling, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Grundriss.
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Fig. 5. Kirken set fra sydøst i begyndelsen af 1900-tallet. Efter ældre foto i kirken (sml.
fig. 9). – Die Kirche aus Südosten zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Nach einem älteren Foto
in der Kirche.

Kirkens to døre i øst og vest er placeret midt
for bygningens længdeakse. Over den fladbuede
hovedindgang i vest er et spidsbuet spejl, hvorover stikket ledsages af en blomsterfrise under et
binderskifte. Stikket over den fladbuede kordør
suppleres af et kantstillet skifte og et løberskifte,
begge af trekvartsten.
Skibets og korets dobbeltvinduer, der bryder
murfladerne mod nord og syd på begge sider af
korsarmene, adskilles af en muret pille, hvorpå
de spidsbuede stik samles på en fælles, hvidkalket
konsol; vinduerne er falset til begge sider. Korsarmene belyses gennem trekoblede vinduer, hvoraf
det midterste er højest; åbningerne er udvendigt
falsede og smigede mod det indre.
I det indre, hvortil er adgang fra tårnrummet
gennem en fladbuet dør, dækkes rummet af et
langsgående, spidsbuet og hvidpudset tøndehvælv
af træ, hvorfra udgår stikkapper i korsarmene; i vederlagshøjde formidles overgangen mellem vægge
og kapper af en fremkragende vulst af træ.6

Det kvadratiske tårn ved skibets vestende, hvis
østmur hviler på skibets vestgavl, er i tre stokværk
over tårnrummet og dækkes af et pyramidespir.
Fra tårnrummet, der tillige fungerer som våbenhus, er der i nordøsthjørnet ad en spindeltrappe
af træ i et oktogonalt trapperum adgang til det
underste mellemstokværk, hvor orglet er placeret, og som åbner sig mod skibet via en spidsbuet
arkade; rummet belyses gennem et dobbeltvindue i vest. En trætrappe langs nordvæggen fører til øvre mellemstokværk, der belyses gennem
smalle, rektangulære lyssprækker mod syd, vest
og nord. Herfra er der gennem en fladbuet dør
adgang til kirkens loft. Fra øvre mellemstokværk
fører en trappestige til klokkestokværket, hvis
glamhuller mod alle verdenshjørner er udformet
som dobbelte, spidsbuede åbninger i falset spejl
på fælles, støbt midterpille med trapezkapitæl; de
lukkes af rødbejdsede træskodder.
Ombygning. 1980 blev kirken udvidet med to
tilbygninger hhv. syd og nord for tårnet (arkitekt
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H. Møller Nielsen, Struer). Den sydlige indeholder et dåbsværelse, mens der i den nordre tilbygning indrettedes et toilet. Tilbygningerne, hvortil
der er adgang fra våbenhuset, er af samme materialer og med enkeltheder som kirken i øvrigt,
dog blot med falsgesims. Dåbsværelset belyses
gennem et spidsbuet og falset vindue i syd. I nyere tid er også en rektangulær †trappe vest for
hovedindgangen udskiftet med en halvcirkulær
trappe med tre trin.
Istandsættelser. I forbindelse med opsætning af
ny klokke 1976 (jf. ndf.) blev tilbagevendende
fugtproblemer i tårnet søgt udbedret, da der i en
årrække havde været problemer med indtrængende vand i klokkestokværket og underliggende rum. Fugtproblemerne blev dog først endeligt
udbedret 1996-97, hvor tårnet blev skalmuret på
tre sider. 2002 skalmuredes skibets sydmur, da
der også her var opstået fugtproblemer. I årene
herefter, frem mod 100-års jubilæet, gennemgik
kirken en indvendig istandsættelse, der omfattede
nykalkning af væggene og omlægning af gulvene.
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Gulve. Skibets gulv er siden o. 2003 belagt med
gule teglsten i zigzagmønster, mens der er brædder under stolene. I tårnrummet er lagt rød- og
mørkbrændte teglsten. Gulvbelægningen bestod
fra starten tilsyneladende af sorte og hvide †fliser
(jf. fig. 6), som det var almindeligt på egnen o.
1900 (jf. f.eks. Borbjerg s. 1858).
Vinduer. Kirkens vinduer har hvidmalede støbejernsrammer.
Tagbeklædning. Kirken har skifertage, der blev
repareret bl.a. 1925.2
1924 blev der indlagt elektricitet i kirken, og
1950 blev installeret elvarme. Oprindelig var installeret et tørvefyret †fyr i en nu opfyldt †kælder
under koret, hvortil var adgang gennem en dør
ved nordsiden. Bygningen omkranses af et fortov
af støbte fliser.
†Kalkmalede dekorationer (jf. fig. 6). Indtil 1954
fremstod vinduesbuer og hvælv med sparredekoration, og på korets østvæg læstes skriftstedet Joh.
14,6 med versaler.

Fig. 6. Indre set mod øst i begyndelsen af 1900-tallet. Efter ældre foto i kirken (sml.
fig. 9). Inneres gegen Osten, Anfang des 20. Jahrhunderts.
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Fig. 7. Indre set mod nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inneres gegen Nordosten.

Inventar
Oversigt. Kirkens inventar stammer dels fra opførelsen, dels fra senere istandsættelser, hvor især maleren
Arne Haugen Sørensen har sat sit præg gennem alterprydelsen, prædikestolens malerier, et krucifiks og
et maleri. Hvor intet andet oplyses, er stykkerne fra o.
1904. Inventarets farvesætning er domineret af perlegråt
og mørkegråt med forgyldte detaljer. Den oprindelige
†farvesætning var formentlig en brun farve med forgyldning (jf. fig. 6). Senere †farvesætninger har omfattet blåt og grønt.

Alterbordet (jf. fig. 7) fra 2002 udgøres af en svær
bordplade af finkornet mørkegrå Rønnegranit,
205×75×20 cm, der er indmuret i en hvidpudset
skillevæg.7 †Alterbord (jf. fig. 6), formodentlig af
træ.
Alterprydelsen (jf. fig. 7) er et maleri, »De store hænder«, 250×200 cm, udført 1997 af Arne
Haugen Sørensen (signeret) i akryl på lærred.
Det viser i røde, blå og grønne farver Guds hænder, der oprejser et menneske fra graven (sml. s.

91 fig. 18). Opsat 2002.8 Den oprindelige alter
prydelse (jf. fig. 6) fra 1904 omfattede et rundbuet
maleri indsat i en arkitektonisk ramme. Maleriet,
olie på lærred, 153×120 cm, viser en kopi efter
Carl Blochs altertavle »Kristi Opstandelse« i Skt.
Jakobs Kirke i København med udgangspunkt i
kunstnerens lidt ældre (1873) fremstilling af motivet i Frederiksborg Slotskirke (DK Frborg 1885
ff.).9 Det er signeret »A. Chr. Andersen, Thisted«.
†Rammen i skønvirkestil havde forneden skriftstedet Luk. 24,34 malet med forgyldte versaler.
Maleriet er nu ophængt bag alteret uden indramning.
Altersølvet (jf. fig. 8), bestående af kalk og disk
fremstillet hos Cohr, Fredericia, henholdsvis 1958
og 1956, er anskaffet 1960.10 Kalken, 18 cm høj,
med konisk fod og reliefkors på bægret. Mærke for Cohr, Fredericia og Københavnsstempel
1958. Disken, tværmål 16,5 cm, har reliefkors i
den irregulært placerede bund og cirkulær fordybning på fanen. Mærker for Cohr, Fredericia,
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og Hans Bunde, København, samt Københavnsstempel 1956. †Kalk (jf. fig. 6) og †disk, 1904, fra
Dansk Paramenthandel.2
Oblatæske (jf. fig. 8), tværmål 9 cm, højde 5 cm.
På låget er graveret et ligearmet kors med trekløverender; uden mærker. Anskaffet gennem Dansk
Paramenthandel.2
Alterkander (jf. fig. 8). 1) 31 cm høj, korpus
udsmykket som oblatæskens låg; uden mærker.
Anskaffet gennem Dansk Paramenthandel.2 2)
O. 2000, 31,5 cm høj med pæreformet korpus
og mærke for Tonny Fredberg Østergaard, Farsø;
anskaffet 2012. Vinskummeske (jf. fig. 8), 1913, 12
cm lang, med mærke for Torben A. Rogers, Holstebro, Københavnsstempel 1913 og guardejnmærke for Christian F. Heise.
Alterstager (jf. fig. 7), 48 cm høje, med spiralsnoet skaft; uden fabriksmærker. Desuden to trearmede lysestager af sølvplet, 17 cm høje, og en
syvstage, 36 cm høj.
Fire nyere messehagler er i de liturgiske farver
hvid, lilla, grøn og rød, alle med applikerede
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guldkors og fremstillet af Danish Art Weaving,
Tylstrup. †Messehagel (jf. fig. 6), af (antagelig rødt)
silkefløjl med kors i ægte guldtresser, fra Dansk
Paramenthandel.2
Alterskranken, af gråmalet træ, har tre sider opstillet som en halv sekskant. De runde, glatte balustre står på en gitterstruktur.
Døbefonten (jf. fig. 6), 78,5 cm høj, af finkornet,
grå Rønnegranit, leveret af De Forenede Granitbrud og Stenhuggerier, Rønne. Den ottesidede
font har på fire af kummens sider ligearmede reliefkors; foden er karnisprofileret. Opstillet i korets nordre side; tidligere midt for alterskranken.
Dåbsfadet, tværmål 46 cm, med glat fane, er af
messing ligesom den 33 cm høje dåbskande.
Prædikestolen (jf. fig. 6, 7) har femsidet kurv, i
hvis rundbuede storfelter og smalfelter er indsat
akrylmalerier udført af Arne Haugen Sørensen
2012. De viser fra vest: 1) Uddrivelsen fra paradis,
2) Jesu fødsel, 3) Nadveren, 4) Korsfæstelsen og
5) Den fortabte søn.11 Bemalingen er lys grå med
mørkegråt og forgyldning på vandrette profiler.

Fig. 8. Disk, 1956, alterkander nr. 1-2, hhv. o. 2000 og o. 1904, oblatæske, o. 1904, vinskummeske, 1913, og kalk
1958 (s. 2110-11). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Patene, 1956, Altarkannen Nr. 1-2, um 2000 bzw. um 1904, Obla
tendose, um 1904, Löffel, 1913, und Kelch, 1958.
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Opstillet i korets sydside på ottesidet fod og (muret) sokkel.
Stolestaderne (jf. fig. 7) står i to rækker med hver
fjorten stader. De 112 cm høje gavle har kamtakket afslutning med udsavet stavværk; endepanelerne har højrektangulære profilfyldinger.
To pengebøsser af træ, 22 cm høje, med grå bemaling.
Dørfløje. Udvendigt i vest en dobbeltfløjet, retkantet plankedør fra 1971.12 Indvendigt mellem
våbenhus og skib en dobbeltfløjet, retkantet fyldingsdør.
Orgel, 1985, med syv stemmer, ét manual og
pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby. Disposition: Manual: Principal 8', Rørfløjte 8', Oktav 4', Gedakt 4', Oktav 2', Mixtur II.
Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden udgøres
af en uindrammet pibeopstilling på et fundament
af blankt, lyst træ. På pulpitur i tårnrummet, med
vestvendt spillebord.
†Orgler. 1) 1912, med tre stemmer, bygget af
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8'; oktavkoppel, svelle. Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade.13 Skænket af Ane Cathrine og Peder
Skaaning Hvoldal. På pulpitur i tårnrummet.14
2) 1961, med fire stemmer, ét manual og anhangspedal, bygget af Jydsk Orgelbyggeri, Aarhus.
Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2'. Anhangspedal. Orgelhus i blank
eg.15 På pulpitur i tårnrummet, med vestvendt
spillebord.16
Tre enkle salmenummertavler (jf. fig. 7), o. 2010,
af hvidmalet træ, 85×45 cm, med tilhørende messingnumre. Tre salmenummertavler, 1904, 114×70
cm, med arkitektonisk opbygning og bemaling i
grå farver er henlagt på loftet.
Et maleri (jf. fig. 7), »Judaskysset«, 60×73 cm,
er udført og signeret af Arne Haugen Sørensen
2000; akryl på lærred, primært i rødt, grønt og
sort. Ophængt på nordvæggen.7
Et stiliseret krucifiks (jf. fig. 7), 2009, af bronze
(delvist bemalet), 74 cm højt, er udført af Arne
Haugen Sørensen og hænger på korets nordvæg.17
Belysningen udgøres af halogenlamper i loftet
foruden tre nyere lysekroner: 1) (Jf. fig. 7), med
2×8 s-svungne arme og en ørn som topfigur;

ophængt østligt i kirken. 2) (Jf. fig. 7), med otte
s-svungne arme, hver med to lyseskåle; øverst
på stammen en blomsterkrans; ophængt vestligt
i kirken. 3) Med en krans med seks s-svungne
arme; ophængt i tårnrummet.18
Klokke, 1976, tværmål 87,2 cm, støbt af N.V.
Eijsbouts, Holland. Den bærer indskrifter med
reliefversaler, på legemet: »Jeg kalder på gammel
og på ung, men mest dog på sjælen træt og tung«
(Den Danske Salmebog nr. 323), og om halsen:
»Denne klokke afløser kirkens første klokke fra
1904/ Støbt år 1975 af Eijsbouts i Holland til
Hjerm Østre Kirke«. Ophængt i slyngebom i tårnets tredje stokværk; ringes manuelt. Til støbningen anvendtes en †klokke, 1904, tværmål 66 cm,
støbt af S. Frichs Efterfølger, Århus.19
Kilder og henvisninger
Arkivalier: LAVib. Menighedsrådsark. Synsprotokol
1904-25 (C 500 C – 18). (Synsprot.).
Struer Museum. Øster Hjerm Menighedsråd. Regnskabsbilag 1958-71 (A 1014).
Tegninger og opmålinger. NM. K.P. 1983 (orgel).
Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm 1973, 1975 (klokkestol); usigneret (plan, facader,
korindretning og stole).
Litteratur. Christen Jacobsen, Jubilæumsskrift for Hjerm
Østre Kirke, Hjerm Menighedsråd (udg.), Hjerm 2004.
Historisk indledning ved Lasse J. Bendtsen, bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, inventar ved
Lasse J. Bendtsen, heraf dog orgel ved Ole Beuchert
Olesen. Tysk oversættelse ved Mirjam Gebauer. Korrektur ved Jørgen Lethan. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
2014.
1

Den skænkede grund udskiltes fra Den nordlige Del,
Hjerm matr.nr. 17a og suppleredes med et tilkøbt
stykke jord (Den nordlige Del, Hjerm matr.nr. 10a).
2
Synsprot.
3
Navnet blev overtaget fra en nærliggende ejendom,
men er siden faldet bort til fordel for det nuværende.
Dermed undgås forvekslinger med den nærliggende
Feldborg Kirke (Ginding Hrd.).
4
Christen Jacobsen, Jubilæumsskrift for Hjerm Østre Kir
ke, Hjerm Menighedsråd (udg.), Hjerm 2004.
5
Tømrer Vinding, Holstebro, murer Klausen, Lemvig,
snedker Madsen, Herning, maler Petersen, Holstebro
og kunstmaler Andersen, Thisted. Synsprot.
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Fig. 9. Fotomontage, begyndelsen af 1900-tallet, med fotografier af kirkens ydre og indre (sml. fig. 5-6) samt portræt af pastor Johan Theodor Engberg (1854-1939). Foto Arnold Mikkelsen 2013. Ved embedet. – Die Kirche aus
Südosten und Inneres gegen Osten. Anfang des 20. Jahrhunderts.
6

Ifølge V. Ahlmanns oprindelige forslag var kirken tilsyneladende planlagt fladloftet. P. Nørskov Lauritsen,
Hjerm sogn, bd. II, Struer 1959, 41.
7
Skillevæggen er forbundet med østmuren ved stålbjælker.
8
Lisbeth Smedegaard Andersen, Arne Haugen Søren
sens kirkekunst – hvor ordene ikke rækker, Kbh. 2011, 104
-07.
9
Se endvidere Rikard Magnussen, Carl Bloch, 18341890, Kbh. 1931, kat.nr. 217, og Gerd Rathje, »Kristus,
kitsch og autenticitet – Carl Blochs altertavler og
blikket«, Carl Bloch 1834-1890, Sidsel Maria Søndergaard, Gerd Rathje og Jens Toft (red.), Lemvig 2012,
182-83.
10
Struer Museum. Øster Hjerm Menighedsråd. Regnskabs
bilag 1958-62 (A 1014).

11
Malerierne i stor- og smalfelterne måler hhv. ca. 47×
30 cm og 11×32 cm.
12
Struer Lokalhistoriske Arkiv. Øster Hjerm Menigheds
råd. Regnskabsbilag 1970-71 (A 1014).
13
Medlemsblad for Dansk Organist- og Kantorforening 1912,
76. M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens
1923. Orglet har opusnummer 83 i værkfortegnelsen.
14
Jacobsen 2004 (note 4). En elektrisk blæser installeredes 1929.
15
Orglet bortsolgtes if. Jacobsen 2004 (note 4).
16
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
17
Hjerm Posten 2009, 2, 26-7.
18
Gørtler H. C. Sørensen, Ålborg, leverede 1904 en
lysekrone.
19
Hans Nyholm, Kirkeklokker i Danmark, Odder 1996, 36.
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DIE kirche von Hjerm østre
Die hoch liegende Hjerm Østre Kirche, von
der aus eine Aussicht über die Bucht Venø besteht, wurde am 11. Dezember 1904 eingeweiht.
Die Kirche wurde durch teils lokale Beiträge,
teils staatliche Zuschüsse finanziert und nach
Zeichnungen von Vilhelm Ahlmann erbaut. Ahlmann war zwei Jahre später auch der Urheber
für die neue Stadtbezirkskirche in Holstebro (S.
171).
Der Grundriss des Gebäudes ist kreuzförmig,
so dass niedrigere Kreuzarme aus dem Langhaus
sich mit Chor im Osten herausziehen. Gegen
Westen wurde ein quadratischer Turm mit Pyramidenspitze gebaut, dessen Unterteil als Vorhalle
fungiert. Die Mauern bestehen aus rotem Ziegelstein auf einem Sockel aus Granit und sind mit
Verblendungsdekorationen am Ostgiebel verziert.
Andere Dekorationen in der Form von gemauerten Ähren finden sich an allen Fassaden der
Kirche. Die flachbogige Tür im Westen wurde
um den spitzbogigen Stich des Spiegels herum
mit einem Blumenfries verziert, während die
Chortür flachbogig ist. Die spitzbogigen Fenster
der Kirche sind doppelt im Schiff und im Chor,
während die Fenster des Kreuzarmes dreimal

verbunden ist, wobei das mittlere am höchsten
ist. Die Dächer sind mit Schiefer belegt. Im Inneren ist der Raum mit Tonnengewölbe bedeckt.
1980 wurden dem Turm zwei Anbauten hinzugefügt, ein Taufzimmer gegen Süden und eine
Toilette gegen Norden.Vor dem hundertjährigen
Jubiläum 2004 durchlief die Kirche eine größere
Instandsetzung, was u.a. inwendiges Tünchen der
Wände sowie die Renovierung der Kirchenböden umfasste.
Inventar. Aus der Zeit des Kirchenbaus stammt
das Taufbecken (aus Granit), die Kanzel, die
Altarschranke, das Gestühl, die Altarleuchter
und die Altarkanne Nr. 1. Vom ursprünglichen
Altarschmuck ist ein Gemälde bewahrt, eine Kopie von Carl Blochs »Auferstehung Christi«. Die
Altargeräte von Cohr, Fredericia, wurden 1960
angeschafft. Der Künstler Arne Haugen Sørensen prägte die Kirche in der Zeit nach 2000 mit
dem Altargemälde, den Kanzelgemälden, einem
einzelnen Gemälde (der »Judaskuss«) und einem
untraditionellen Kruzifix. Die Orgel wurde 1985
von Th. Frobenius & Sønner gebaut, und verfügt
über acht Stimmen, ein Manual und Pedal.
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Fig. 1.Ydre set fra nordvest. Foto Anders C. Christensen 2014. – Äußeres aus Nordwesten.
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Kirken (»gimsingh«) er tidligst omtalt o. 1350 i Ribe
Oldemoder, hvor den takseredes til 4 skilling sølv, gennemsnittet for herredets kirker.1 I sysselprovstens jordebog o. 1512-13 over kirkens gods nævnes, foruden
Marskærgård2 og et bol, en gård i Anders Skeels forsvar, der muligvis er givet som sjælegave af ham eller
hans forfædre.3 Ved landehjælpen 1524-26 svaredes 10
mark.4
Ligesom Hjerm og Venø kirker havde kirken en til
knytning til hovedgårdene Kvistrup og Volstrup (Hjerm
S.), om end et ejerskabsforhold hertil først blev etableret 1687 (ndf.).5 Under Ludvig Munk til Kvistrup og
Volstrup, der var kirkeværge indtil sin død 1595, blev
kirken ombygget og nyindrettet (jf. altertavle, alterstager). Han begravedes også i sin sognekirke.6 1597 kla-

gede den tidligere sognepræst Jens Madsen over uretmæssigt at være kommet fra sit kald på grund af ‘trætte’
og ‘uvenskab’ med Ludvig Munk.7 Sønnen Oluf Munk
var kirkeværge indtil 1613, da han solgte Kvistrup til
fætteren Iver Juul.8 1687 overgik kirken, dog uden tilhørende kaldsret, fra Kronen til kancellisekretær Peder
Rodsteen og dennes søskende.9 Samme år videresolgte
han den til Rasmus Andersen til Søgård, som straks atter solgte til Christen Linde (den ældre) til Volstrup.10
Kirken tilhørte dermed Volstrup og Lindes efterkommere frem til 1847, hvor den på auktion efter Mogens
Skows enke, Øllegaard Sophie Skow (†1847), blev erhvervet af et konsortium, bestående af gårdejer Mads
Chr. Bank i Struer, købmand Mathias Smith i Lemvig
og proprietær Niels Breinholt i Sønder Vinkel.11 I de
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Odense Luftfoto 1955. KglBibl. – Luftaufnahme der Kirche aus Südwesten.

følgende år blev tienden handlet flere gange,12 men
samledes o. 1870 hos købmand, konsul Mads Schou i
Struer (†1889).13 Fra dennes enke og arvinger overgik
den til selveje 31. juli 1914.14
Sognet var anneks til Hjerm senest fra reformationstiden og frem til 1875, da det blev et selvstændigt
pastorat. 1894 udskiltes Struer Sogn herfra, idet en tilknytning til Gimsing dog bevaredes indtil 1989, idet
Struer fra 1917 var hovedsogn og Gimsing anneks (jf.
s. 513). Ifølge en udokumenteret overlevering skulle
beboerne på Venø have haft en særlig stol i kirken (jf. s.
1235 note 4).15
Møntfund. I forbindelse med kirkens renovering
1970-72 fandtes i korgulvet i alt otte mønter, heraf
syv danske. Den ældste er en hvid fra Christian I’s tid
(1448-81), den yngste en enøre fra 1880; desuden en
enskilling fra Mecklenborg-Schwerin 1804.16
Helligkilde. På Kvistrups mark fandtes 1743 en helligkilde, som syge og skrøbelige folk navnlig besøgte
sankthansaften.17

Kirken, hvis sogn oprindelig omfattede store dele
af det areal, hvorpå Struer nu ligger (jf. s. 513), er
mod nord og vest omgivet af den ekspanderende
købstads sydlige forstæder; fra 1960’erne tog udbygningen med det nord for liggende villakvarter
Gimsinghøje fart, og senest er bakkedraget Kjelding Høj vest for kirken udparcelleret. Dermed
er situationen væsentlig forandret fra de tidligste tider, hvor der kun var få bygninger i kirkens
nærhed; den lå da som et ensomt pejlemærke på
Hjermvejen, der forbandt Holstebro med ladepladsen ved Kilens munding nordligst i sognet
(fig. 4).
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
bevaret sin oprindelige udstrækning mod syd,
nord og øst, men er siden Hjermvejens udretning
mellem 1884 og 1935 forøget med et mindre areal
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydsydøst. Foto Lis Helles Olesen og Esben Schlosser Mauritsen 2014. – Luft
aufnahme der Kirche.

mod vest (jf. fig. 4); hvornår diget blev flyttet ud, er
dog lidt usikkert.18 2008 blev arealet som følge af
sognets kraftige befolkningstilvækst forøget med
3000 m2 i et selvstændigt afsnit mod syd (Møller & Faurskov Landskabsarkitekter, Aarhus).19
Begge afsnit hegnes af jorddiger med stenklædte
fronter, der indvendigt er beplantet med hække af
navr og avnbøg (gamle sektion) og bøg. Indgangene i begge sektioners nord- og sydside lukkes
siden 2009 af korroderede gitterværksjernlåger20
ophængt i slanke, groft tildannede granitpiller, i
sydafsnittets søndre gangport blot enkeltfløjet, i de
tre øvrige køreporte dobbeltfløjede. I den ældre
kirkegård er endvidere en indgang i det sydøstlige
hjørne, der muligvis blev etableret 1948,21 og som
nu lukkes af en sortmalet trætremmefløj, der afløste en smedejernslåge fra 1978.21

Danmarks Kirker, Ringkøbing

†Kirkegårdens hegn og indgange. Jorddigerne er
omtalt 1613 i de ældste regnskaber, hvor en murermester betaltes 7½ mark for at omsætte digerne, og de følgende årtier suppleredes arbejdet
gentagne gange.22 I begyndelsen af 1800-tallet
var digerne dårligt vedligeholdt,23 således f.eks.
1821, hvor hegnet var forfaldent, og lågerne
helt manglede.24 Reparationer af digerne udførtes igen 1867, hvor de endvidere forhøjedes til
2½ alen,21 et ønske, der dog allerede var fremsat
1857.25 En ‘mur’, muligvis ved kirkegårdens sydside, var 1951 i så dårlig stand, at den ønskedes
erstattet af et stendige.21
Indgangspartierne er nævnt første gang 1608,
hvor reparationer udførtes på den nordre stette, og herefter omtales løbende udbedringer.26
Hvordan de oprindelige indgange var udformet,

135
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vides ikke, men muligvis har hovedporten været
en kombineret køre- og gangport i det nordvestre
dige med en mindre gangport mod syd. ‘Gang
stetterne’ repareredes i mindre omfang i slutningen af 1700-tallet,27 og i årene herefter fandtes
port og stetter i god stand;28 1802 rapporteres
den ‘halve kirkeport’ dog nedfalden,29 og først
1808 er ‘nye kirkeporte i arbejde’.30 Måske blev
ved denne lejlighed de murede piller opført (jf.
ndf). Hovedindgangen eller ‘ligporten’ ønskedes
fornyet i 1860’erne, og i 1930’erne ommuredes
pillerne på alle indgange.21 Kirkegårdens hovedindgang var før 2008 henlagt til en indgang i digets nordvestre hjørne, men blev dette år rykket
væk fra vejen til den nuværende plads i norddiget.
Indgangen lukkedes da af en jernfløj ophængt i
murede, hvidtede piller med vingeteglsbelagte

sadeltage, opført 1958, samme udformning, som
også sås ved indgangen i syd. Pillerne genopførtes i den nye indgang, men udskiftedes som
nævnt 2009.Ved etableringen af den nye indgang
i norddiget registreredes herunder resterne af en
80 cm bred (udateret) grøft, der kan være levn
efter en ældre afgrænsning af kirkegården.31
†Kirkeriste. 1623 indkøbtes træ til en rist under
en af stetterne, og 1641 betaltes 6 mark for egetræ til risten i søndre stette.8
Beplantning. Ved anlægsarbejderne 2008 blev
store dele af beplantningen omkring kirkegården
ryddet, særligt mod nordvest, hvorved kirken
blev mere synlig i landskabet; læhegnet mod vest
er dog bibeholdt ligesom dele af den nordøstlige
vækst. †Beplantning. Kirkegårdens til tider tætte
beplantning var fra hovedindgangen til våben-

Fig. 4. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1817 af Boesen. Tegnet af Merete Rude 2014. – Katasterkarte.

Gimsing kirke

2119

Fig. 5.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Äußeres aus Nordosten.

husdøren en tid suppleret med en allé af stynede
popler.32 En række træer langs norddiget blev
fældet 1941.33 En planering af kirkegården udførtes af kirkeejerne 1878.21
Bygninger på og ved kirkegården. Det kvadratiske og hvidkalkede ligkapel af tegl i kirkegårdens
sydvesthjørne er opført 1941 (arkitekt Kristian
Jensen, Holstebro).33 Bygningen, der hviler på en
syld af rå kamp og dækkes af pyramidetag belagt
med røde vingetegl, rummer foruden kapel også
toilet og redskabsrum i den vestlige del, indrettet
hhv. 1962 og 1978.21 Adgangen sker i øst gennem
en bred, retkantet åbning, flankeret af sortmalede
kors, og rummet belyses via tre cirkulære glugger
i flankemurene. Bygningens indre renoveredes i
sidste halvdel af 1970’erne (gulve, elvarme, isolering og inventar).21
	Nord for kirken ligger siden 1982 sognets
menighedshus. Den røde murstensbygning, belagt med vingetegl, blev opført 1898 som skolebygning og fungerede som sådan indtil 1954.
Herefter indrettedes sognekontor, og fra 1972 til

1981 husede bygningen desuden en børnehave.
Bygningen er senest renoveret 2012 (Møller
Nielsens Tegnestue, Struer), hvor en østre køkkenudbygning tilføjedes. Øst herfor anlagdes i
menighedshusets have 2008 ny materialplads og
et redskabshus af sortmalet træ, belagt med røde
vingetegl (samme arkitektfirma). †Bygninger på
og ved kirkegården. En klokkestabel blev muligvis
nyopført 1608, hvor 40 daler og ‘adskilligt tømmer’ gik til ‘klokkehuset’; 12 år senere betaltes en
tømrer 5 mark for i fem dage at reparere klokkestablen med fyr og eg.8 Taget var muligvis belagt
med klinklagte brædder, hvortil i 1642 indkøbtes
24 stk. formedelst 3 daler til reparationer, der dog
endnu 1646 ikke var fuldført.8
En mindre redskabsbygning, opført 1978 i kirkegårdens nordvesthjørne, blev fjernet 2008.21
Bygningen afløste et mindre redskabsskur fra
o. 1937.21 Syd for kirken lå ejendommen ‘Kirkely’,32 hvis forgængere ses på de ældste matrikelkort (jf. fig. 2, 4), og som blev nedrevet i sidste
halvdel af 1900-tallet.
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Fig. 6.Ydre set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2014. – Äußeres aus Süden.

Bygning
Den romanske kirke bestod oprindelig af et †kor i øst,
hvortil var knyttet et bredere og længere skib mod vest.
I senmiddelalderen tilføjedes et våbenhus ud for norddøren, og o. 1595 blev kirken ved korets ombygning
og en vestforlængelse omdannet til en langhuskirke.
Kirken er orienteret med en sydlig afvigelse.

Eftersom kvaderstenskirkens romanske grundplan
er sløret af senere udvidelser i øst og vest (s. 2123),
kan de eksakte planforhold kun erkendes med
usikkerhed. At kirken oprindelig var udstyret
med et smallere kor ved skibets østgavl, kan dog
næppe betvivles. Antages koret at have været omtrent kvadratisk, og formodes skibets vestafslut-

Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1969, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Grundriss.
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ning at have ligget 4-5 m længere mod øst, som
bl.a. tagværkets nummerering indikerer (s. 2126),
har anlæggets samlede længde været godt 20 m.
De forholdsvis beskedne mål svarer til de oprindelige forhold i Måbjerg Kirke, der ligeledes blev
udvidet, om end meget tidligere (s. 1733). Den
oprindelige grundplan er skævt afsat, idet kirkens
bredde tiltager vestover (jf. fig. 7).
Materiale og teknik. Kirken er opført med en
ydre skal af granitkvadre, der rejser sig over en
skråkantsokkel. En romansk gravsten (fig. 52, s.
2154) med svagt hulet kant supplerer siden nyere tid soklen på kirkens sydside.34 På nordsiden,
hvor murværket synes mindst omsat (jf. lodfuger
ne vest for våbenhuset og øst for det østlige
vindue), ses højden på skibets ti kvaderskifter
at variere, således at den gængse arbejdsgang
med aftagende skiftehøjde opefter ikke er fulgt;
muligvis respekterer enkelte skifter i den øvre del
højden på de oprindelige †vinduers smigsten eller
monolitoverliggere, hvorved overfalsninger kunne
undgås. Samme forhold gør sig gældende på dele
af den søndre mur omkring den blændede dør.
Døre og vinduer. Begge oprindelige døre er bevaret i kirkens vestende, den nordre endnu i brug,
den søndre blændet. Som vanligt på egnen er de
ganske simpelt opbygget af hjørnehugne kvadre
hvorover en rektangulær, retkantet monolitoverligger (fig. 55, jf. f.eks. Måbjerg og Handbjerg, s.
1735, 1945). Karmene på den søndre dør, hvis
åbning måler 214×110 cm, og hvor skråkantsoklen
fungerer som tærskelsten, indeholder to sten, kløvet af samme høje granitblok. Norddøren har lige
gennemløbende vanger og måler 230×119 cm.
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Fig. 8. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1969, suppleret
og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Querschnitt
durch das Schiff gegen Osten.

Kirkens oprindelige vinduer er alle opslugt af
nyere åbninger (jf. s. 2126), men enkelte, genanvendte vindueskvadre er synlige på sydmuren.
Her er beklædningen mellem tredje og fjerde
vindue fra øst i 8. skifte over soklen suppleret med
en monolit sålbænksten, og herover, i 10. og 11.
skifte, er anbragt mindst én kvader fra en sammensat sålbænksten.
Indre. I det indre, der dækkes af fladt bjælkeloft,
er de rå markstensmure dækket af tykke puds- og
kalklag, der slører eventuelle oprindelige detaljer;
dog kunne Uldall ved besigtigelsen 1879 endnu
ane spor af kirkens oprindelige triumfmur.35

Fig. 9. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm
1969, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Längsschnitt gegen
Süden.
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Fig. 10. Plan og snit. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1969. – Grundriss und Schnitt.

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Våbenhu
set ud for kirkens norddør er fra middelalderens
sidste del og opført af tegl i munkestensformat på
en høj syld af fremspringende kampesten. Bygningens sadeltag er belagt med vingetegl, mens
dørens fladbuede form formentlig er fra 1867

(jf. s. 2125). Det ydre, der er uden særlige arkitektoniske kendetegn, står i kontrast til den indre udformning, hvor flankemurene i lighed med
en række kirker på egnen er beriget med nicher
(fig. 12, f.eks. Måbjerg (s. 1740), Vejrum og Asp).
I Gimsing var på østvæggen oprindelig fem ni-
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Fig. 11. Facader. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1969. – Fassaden.

cher, indbyrdes adskilt af en halvstens bred og dyb
teglpille, der hviler på en helstens dyb, ca. 60 cm
høj vægbænk på en udkragende syld af marksten.
Foroven er pillerne afsluttet med et fem skifter
højt trappestik. Vestvæggen, hvor en gravsten nu
er indmuret (jf. s. 2154), er senest omarbejdet
2005, hvor et skab til elinstallationer blev udvidet,
men har sandsynligvis haft samme udsmykning.
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Formentlig i tiden før 1595 (jf. s. 2128) blev kirken
forlænget i forbindelse med en nyindretning, idet
korets flankemure blev rykket ud i forlængelse
af skibets, og østmuren rykket mod øst.36 I den
modsatte ende blev skibets vestgavl rykket mod
vest.37 Udbygningen, der forlængede kirken med
ca. 10 meter til den nuværende størrelse og omdannede den til langhuskirke, er udført af veltildannede kvadre, der i rigt omfang må være tilført
andetstedsfra. Således er kvadre, herunder dele
af det romanske alterbord, sammen med marksten anvendt som fundering under østgavlens

skråkantsokkel, hvori endvidere indgår enkelte
sten med afvigende profil: en skråkant hvorunder rille, samt skråkant suppleret med indhugget bånd i den nedre del (s. 1727 fig. 26-28, fig.
54). De tilførte kvadre er generelt noget mindre
end kirkens oprindelige byggesten og hæver sig
(derfor) 11 skifter over de skråkantede sokkelsten,
som der til gengæld var mangel på; således er de
ved overgangen mellem skibet og udvidelsen i
øst suppleret med ordinære kvadre samt en ikke
færdigtildannet sten med kløvehuller. Under skibets vestgavl var tilsyneladende ingen skråkant.35
I korets østgavl var 1879 indmuret en helgengrav, der måske stammer fra kirkens romanske
†alterbord (s. 2131); stenen er nu indsat i 5. skifte
over soklen på sydsiden.35 Forlængelsens østre
taggavl blev opført af røde tegl i munkestensformat, hvoraf den nedre del med oprindelig, ufalset
spidsbuet glug endnu eksisterer. Den vestre taggavl er senere ombygget af røde tegl i normalformat.
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†Kamtakker. Kirkens gavle har tilsyneladende
haft kamtakker, idet en murermester 1635 betaltes for at ‘forfærdige tindinger på begge ender af
kirken med kalk og sten’.8 Kammene var afdækket med tagsten, formentlig vingetegl, der repareredes 1639, mens yderligere reparationer udførtes
1647 og 1652.8
Eftermiddelalderlige vedligeholdelser. I de ældste
bevarede regnskaber fra 1600-tallets første halvdel er kirkens vedligeholdelse ganske godt belyst,
og ofte er udgifter til løn og materialer opført.
1608 betaltes to murermestre således 4½ daler
samt kost for i otte dage med en kalkslager og
en arbejdsmand at ‘sømme’ kirken, altså foretage
reparationer af murværket, og flere arbejder udførtes i de følgende år.38 Udbedringer på kirkens
tage og vinduer er også hyppigt nævnt (jf. ndf)
ligesom reparationer af kirkens loft.8
Ved en række syn i årene 1765-74 fandtes kirken i god og forsvarlig stand, idet kun småarbejder
var nødvendige;39 1791 oplyses, at kirken var under hovedreparation, der afsluttedes året efter,40 og
som følge heraf betegnedes kirken 1794 som ‘vel
vedligeholdt’.28 Omkring århundredeskiftet tiltog
problemerne igen, f.eks. kunne taget 1802 ikke
holde regnen ude,29 og de følgende år registreredes adskillige mindre efterslæb med murværk, loft,

tag og vinduer.41 Forholdene blev udbedret ved
en hovedreparation 1807,30 hvorefter kirken på ny
var i god stand.42 Allerede 1814 gennemgik kirken
dog igen en ikke nærmere specificeret hovedrepa
ration.24 Loftets bjælker og brædder udskiftedes
1857-58,25 og igen 1887 (tre fag i koret) og 1891
(resten);21 de resterende syv fag i koret fornyedes
1928 efter gentagne ønsker de foregående år.21
1905 opførtes ved overgangen til koret en
†triumfmur, der var udført som en hulmur af
hvidtede teglsten i normalformat; den runde
korbue hvilede på brede, rektangulære piller, og
havde mod åbningen tre skifter høje, let fremspringende kragbånd i vederlagshøjde (fig. 16).
På begge sider var mindre, rundbuede åbninger,
hvorigennem var adgang til prædikestolen (syd)
og kaloriferegraven. Muren fjernedes atter 1971
(jf. ndf.).
Vedligeholdelserne af de granitklædte mure var
påkrævet 1921, hvor sydsiden var i ‘betydelig bevægelse’, men arbejdet udførtes først 1924, hvor i
alt 15 m3 sten omsattes.21
Ved kirkens hovedistandsættelse 1970-72 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted)
udførtes omfattende reparationer, herunder om
sætninger af kirkens kvaderbeklædning, idet kraftige udskridninger registreredes overalt. I det indre

Fig. 12. Våbenhusets indre set fra sydvest (s. 2122). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Das Innere der Vorhalle aus Südwesten.
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Fig. 13. Nordsiden af kirkens tagværk set fra øst (s. 2126). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Nordseite der Kirchendach
werke aus Osten.

udførtes småreparationer af væggene, nye gulve
blev indlagt, og inventaret istandsattes (s. 2130).
Mest gennemgribende var fjernelsen af den 1905
opsatte †triumfmur samt af det herover, 1960 installerede †varmeanlæg (jf. ndf.); desuden foretoges betydelige reparationer af tagbeklædning og
i mindre grad af tagværker, loftsbjælker og loftsbrædder.
2002 gennemgik kirken en indvendig istand
sættelse af væggene, der blev afrenset og nykalket;
desuden renoveredes murankre, og vinduesrammerne blev udskiftet.43 2008 blev klokkerebet
ført ind i kirken.
Projekteret tårn. 1939 fremsattes forslag om tilføjelsen af et tårn ved kirkens vestende (arkitekt
Kristian Jensen, Holstebro).44 Projektet, der tillige omfattede en restaurering af kirken samt
opførelsen af et ligkapel (jf. ovf.), fordrede en
nedbrydning af de vestligste 5 m af kirken samt
nyetablering af en vestindgang via tårnrummet,
hvorved våbenhuset skulle omdannes til ligkapel.

De gennemgribende ændringer af den middelalderlige kirke kunne dog af myndighederne ikke
anbefales godkendt.
Gulve. Kirkens gulve er siden 1972, hvor korgulvet sænkedes med 17 cm svarende til højden
på det daværende granittrin fra 1905, belagt med
kvadratiske, gule teglfliser, under stolene med gråmalet bræddegulv. †Gulve. Udformningen af kirkens ældste gulve kendes ikke, men 1649 ønskedes pikstensgulvet under stolene repareret.8 Før
1972 var gulvet belagt med kvadratiske sorte og
hvide fliser i et skaktavlmønster (jf. fig. 16), udlagt 1905 svarende til forholdene i flere af egnens
kirker, f.eks. Borbjerg, Trans og Fjaltring (s. 1860,
1693 og 1645).45 Gulvet i koret mellem alter og
knæfald udskiftedes 1862 med bræddegulv.21
Døre. Våbenhusets dør er omtalt 1857, hvor
en karm efterlystes, så fløjdørene kunne åbnes
udad;25 ønsket gentoges 1867.21 20 år senere ønskedes en højere og bredere åbning samme sted
lukket af dobbelt fløjdør.21
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Fig. 14.Ydre set fra nordvest. Foto i NM, 1917. – Äußeres aus Nordwesten.

Vinduer. Kirkens syv fladbuede vinduer af tegl
er alle på nær det fjerde fra øst på sydsiden ufalsede i et fladbuet spejl. Det afvigende vindue har
foruden en ydre fals en kraftig, indre smig. En
datering af vinduerne fremgår ikke af kilderne,
der dog omtaler flere reparationer (jf. ndf), men
de kan være fra kirkens udbygning. Åbningerne
lukkes af hvidmalede trævinduer fra 2002, der erstattede de rådtærede vinduer fra 1960; disse afløste igen ældre fyrretræsrammer. †Vinduer. 1649
modtog en murermester betaling for at indmure
et nyt vindue i vestgavlen, der lukkedes af en
blyramme;8 hvornår vinduet blev sløjfet, fremgår
ikke. 1614 indkøbtes stål til nye vinduer og til reparation af gamle, og blysprossede vinduer synes i
det hele taget at have været normen.8 Trærammer
har lukket kirkens vinduesåbninger siden o. 1940,
hvor disse ‘atter’ ønskedes indsat.46
Tagværker. Kirkens tagværker, langt overvejende
af eg, består af 31 spærfag med to hanebånd og

korte, lodrette stivere. Der er i konstruktionen ingen overgang mellem kor og skib, men træværkets
nummerering indikerer flere faser. De østligste ti
fag er således nummereret fra vest med udstemmede firkantstik (nord) og øksehugne streger
(syd), mens 14 fag vest herfor ligeledes er nummereret fra vest i et udstemmet og øksehugget, romertalslignende stregsystem. De vestligste syv fag
er irregulært nummereret med tre- og firkantstik
og streger. På østsiden af det 11. spærfag fra øst er
der i øvrigt adskillige rustspor og rester af søm,
der formentlig markerer blypladernes fastgørelse
på skibets gavlfag før korudvidelsen (fig. 13). Over
våbenhuset fem spærfag med korte stivere.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2014 er fra kirkens tagværk udtaget otte boreprøver. Heraf kan
fældningsåret for tre af spærene dateres til efter o.
1465.47
Tagbeklædning. Langhuset dækkes af et blytag, der
senest er udskiftet 1970-71 jf. plader med udstan-
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sede reliefversaler lydende: »J. Stoffregen blystøber
Struer 1970« (syd), på nordsiden 1971. Våbenhusets nuværende belægning af vingetegl er formentlig fra samme tid. †Tagbeklædning. Vedligeholdelser
af kirkens tagbeklædning fylder meget i de tidligste
udgiftsposter, hvor det fremgår, at en kombination
af bly og tegl eksisterede i hvert fald siden 1649,
da en murermester opsatte tagsten på kirken og
våbenhuset.8 1636 ønskedes til våbenhuset sten,
som var ‘store og efter mål’, så de passede til de
øvrige.8 Blytaget, der tidligst er omtalt 1617 i forbindelse med omlægninger udført af en blytækker
fra Ølstrup og to karle, repareredes hyppigt i denne
periode.48 1862 var kirken beklædt med bly med
undtagelse af 14 teglhængte alen på den vestlige
del af nordsiden,21 hvor blytag først blev oplagt
1957, jf. en blyplade med udstansede reliefversaler
lydende: »C. H. Michaelsen 1957 Hvidbierg«. De
mange reparationer af blytagene kan aflæses dels i
Synsprotokollen, dels på gamle blyplader med indskrifter genbrugt i den nuværende belægning. Øst
for våbenhuset på nordsiden er ved den ovenfor
nævnte reparation fra 1971 yderligere to ældre plader med indskrifter oplagt, hvis initialer dog ikke
sikkert lader sig tyde: »O f S S k föd i gnc«, (o. 1800,
sidste tegn usikkert, jf. også s. 2026); »1835 ved J CI
TH« (de sidste fire parvis sammenskrevet). På sydsiden tillige »I M II 1888« (de sidste to skrifttegn
(romertal?) er indrammet af dobbelte prikker).49
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Farveholdning. Kirkens kvadre står udvendigt
i blank mur i modsætning til de teglsatte dele
(vinduer og gavle), der er hvidtede. Indvendigt
står væggene hvidkalkede, mens bjælkeloftet er
rødmalet. †Farveholdning. Kalkning af kirken er
tidligst omtalt 1618, og 1634 kalkedes hele kirken indvendigt.8
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 2005 af et
computerstyret, elektrisk varmeanlæg. †Opvarm
ning. Øst for stolestaderne ved skibets nordvæg
opsattes 1891 en kakkelovn, hvortil der under
pulpituret blev indrettet et brændsels- og redskabsrum, der sløjfedes o. 1958.21 Kakkelovnen
blev ved opførelsen af †triumfmuren 1905 (jf. s
2124, fig. 16) erstattet af et kaloriferanlæg med
tilhørende grav i skibets nordøsthjørne, hvortil
var adgang via en trappe ved triumfmurens østside; anlægget fornyedes tilsyneladende 1934.50
1960 installeredes et varmluftanlæg på loftet over
†triumfmuren, der til lejligheden måtte forstærkes, idet et betondæk med dragere støbtes over
loftet.51 Indblæsningen af tør, varm luft ovenfra
bevirkede dog, at særligt træværket led under foranstaltningen, der atter nedtoges 1970-71, hvorefter kirken opvarmes via et elektrisk varmeanlæg.
En brolægning af piksten ved våbenhuset er
nævnt 1645 i forbindelse med opsætning af en
‘pæl og flagsted’.8

Fig. 15.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Äußeres aus Südosten.
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Fig. 16. Indre set mod øst, mellem 1905 og 1907. Foto i NM. – Inneres gegen Osten.

Inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande omfatter
resterne af et romansk †alterbord og en klokke fra første halvdel af 1200-tallet. Lidt senere, fra o. 1250-75, er
døbefonten, et bemærkelsesværdigt arbejde af klæbersten, importeret fra Halland.
Mens intet er bevaret fra den senere middelalder, er
renæssancen rigt repræsenteret og præger stadig kirkerummet. Fra den omfattende nyindretning, gennemført før 1595 på initiativ af Ludvig Munk og Anne
Lykke (jf. s. 2115), hidrører kirkens hovedinventarstykker, udført i fornem højrenæssancestil: altertavle,
dateret 1590, og prædikestol. Begge dele er antagelig
arbejder fra den indflydelsesrige nederlandske billedskærer, Mikkel van Groningens værksted. Forbindelsen
til denne er måske formidlet via mesterens vigtigste
opdragsgivere, Dorthe Lange og Jørgen Rosenkrantz
til Rosenholm, førstnævnte en slægtning til Ludvig
Munk. Stilistisk beslægtede og formentlig samtidige
hermed er alterbordspanelet, en pulpiturforside samt
diverse fragmenter af kirkens †stoleværk. Også alterstagerne, dateret 1584, er en donation fra Ludvig Munk

og hans hustru, mens altersølvet fra o. 1575 dog først
blev skænket til kirken 1631 af en senere ejer af Kvistrup, Ingeborg Parsberg (bægeret fornyet 1782). Fra
1639 er desuden bevaret to gavle fra en †herskabsstol
samt, antagelig, et antal stolegavle.
Bortset fra alterskranken, dateret o. 1750, er først bevaret inventar fra tiden efter 1800 (altermaleri, dåbsfad, kirkeskib og salmenummertavler). Fra 1900-tallet
stammer maleriet i altertavlens topstykke såvel som
de fleste mindre genstande. Dåbskanden er anskaffet
o. 1929, alterkande og oblatæske fra 1964 er udført af
Bent Exner. Orglet med 8 stemmer er bygget af Frobenius & Sønner 1968. Messehaglerne fra 1974 er suppleret 2008. En præsterækketavle er fra 1983, sygesættet
fra 1986. Maleren Helle Thorborg har udført malerier
til prædikestolen og pulpituret, hhv. 1988 og 1995.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkerummet er domineret af en varm, brunrød farveholdning med detaljer overvejende i sort, grønt, rødt og forgyldning, alt
Fig. 17. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Inneres gegen Osten.
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Fig. 18. Dele af bordplade fra romansk †alterbord (s. 2131), blotlagt under kirkens
istandsættelse 1970-71. Foto i Struer Museum. – Tischplatte von romanischem †Altar
tisch, offengelegt während der Instandsetzung der Kirche 1970-71.
afstemt efter altertavlen og prædikestolens bemaling,
rekonstrueret 1907-09 efter den formodentlig oprindelige staffering.
Ludvig Munks store istandsættelse, den ældste omtalt i kirkens regnskaber, må have medført en næsten
fuldstændig udskiftning af inventaret, herunder en ned-

Fig. 19. Helgengrav fra romansk †alterbord (s. 2131),
indmuret i kirkens sydmur. Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Heiligengrab von romanischem †Altartisch, in die
Südmauer der Kirche eingemauert.

brydning af et †alterbord, der blev genanvendt i murværket. Udgifterne til ovennævnte arbejder blev i sønnen Oluf Munks regnskab trukket fra det beløb, som
denne sammen med sin moder Anne Lykke og sine søskende var kirken skyldig af faderens regnskab for året
1595. Umiddelbart må Ludvig Munks rolle altså forstås
som kirkeværgens og ikke som giverens, sidstnævnte
ellers antydet af altertavlens våbener.52 Mens kirken
må være sluppet relativt uskadt gennem Kejserkrigen
1626-29 – kun en udgift til en glarmester 1630 antyder krigsskader8 – kan Ingeborg Parsbergs donation af
en alterkalk 1631 dog tænkes at hænge sammen med
tyveri af altersølv. Fra 1682, omtrent sammenfaldende
med Kronens frasalg af kirken 1687 (s. 2115), findes ingen regnskaber. Dog giver en række indberetninger og
synsforretninger fra 1760’erne og frem nogle oplysninger. Således kan en hvid bemaling af altertavlen (med
brogede detaljer) og en lyseblå staffering af prædikestol,
*alterskammel og *stolegavle formentlig henføres til
en istandsættelse o. 1792.40 Det samme gælder muligvis stolestaderne, der 1862 havde en lys perlefarve.21
I 1840’erne introduceredes egetræsstafferingen ved en
nymaling af altertavlen, ‘alt træværk i koret’ og prædikestolen.53 Alterbord og altertavle havde indtil 1907-09
en overvejende mørkegrå bemaling, formodentlig fra
1878. Opførelsen af en †triumfmur 1905 (jf. s. 2124)
medførte en fremrykning af alterbord og tavle mod
vest, mens prædikestolen flyttedes mod øst. Det historiske inventar er restaureret 1907-09 og senest istandsat
1972 ved E. B. Rosing Holm i forbindelse med sløjfningen af den sekundære triumfmur (jf. s. 2124).

Gimsing kirke

Alterbordet (fig. 20), o. 1590, tilskrevet Mikkel
van Groningens værksted, et panelværk af fyrretræ, 197×132 cm, 103 cm højt, ca. 115 cm fra
østvæggen, er udført i tilknytning til altertavlen.
Forsiden består af tre arkadefag, kortsiderne af to,
adskilt af højrektangulære fyldinger, hvis leddeling gentages i frisen over den smalle profilliste.
De glatte arkadefelter indrammes af kannelerede
pilastre med sekundære profilkapitæler, der bærer tandsnitskantede bueslag. I sviklerne er udsparinger med neglesnit.54 Rødbrun bemaling
med forgyldning, sort, grønt og rødt, til dels
med lasering. Ved en snedker- og malermæssig
konservering 1909 tilføjedes kapitælerne efter
forbillede i prædikestolens tilsvarende led, ligesom
en yngre mørkegrå bemaling erstattedes af den
nuværende; der er tale om en fri staffering tilpasset
altertavle og prædikestol, idet man konstaterede
meget sparsomme grå og grønne oprindelige
farvespor, der ikke kunne danne grundlag for en
rekonstruktion.55 Bordet var placeret lige op ad
østvæggen indtil 1905, da det blev flyttet ca. 1,5
meter mod vest; nuværende placering siden 1972.
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Fra det romanske †alterbord er bevaret dele af
en bordplade og en helgengrav af granit. Af bord
pladen (fig. 18) er bevaret fire kvadre, hver især ca.
70×50×20 cm, der er glathugget på over- og undersider og med skråkantprofil på to sider (kortog langside). Den omløbende profil tyder på, at
†alterbordet, der formentlig var kvadermuret, har
været fritstående.56 Helgengraven (fig. 19), 35×33
cm, har over hullet (ca. 8×6 cm) en fals til en
afdækningssten. Såvel bordplade som helgengrav
er genanvendt i murværket, formentlig i forbindelse med ombygningen o. 1590, men er flyttet ved senere omsætninger. Bordpladens kvadre
tjener som sokkel under østgavlen (jf. s. 2123),
mens helgengraven, der 1879 fandtes indmuret
på ydersiden af korets østgavl, siden 1972 er udvendigt i kirkens sydmur (jf. s. 2123).57
Et grønt †alterklæde med ‘kappe og omhæng’ af
rød kamelot blev syet 1640.8 O. 1890 anskaffedes
et †klæde af mørkt fløjl (jf. fig. 16).21
Altertavlen (fig. 21-30), udført 1590 ifølge malet indskrift på højre sidefelt.58 Tavlen er et fornemt arbejde i højrenæssancestil, tilskrevet Mik-

Fig. 20. Alterbord, o. 1590, tilskrevet Mikkel van Groningens værksted (s. 2131). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Altartisch, um 1590.
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Fig. 21. Altertavle, o. 1590, tilskrevet Mikkel van Groningens værksted (s. 2131). Foto Arnold Mikkelsen 2013. –
Altarbild, um 1590.

kel van Groningens værksted (jf. alterbord, prædikestol, pulpitur, stolestader og herskabsstol)59
og anskaffet på initiativ af Ludvig Munk (†1595)
og hustruen Anne Lykke, hvis fædrene og mødrene våbener ses derpå. Den arkitektonisk opbyggede tavle, ca. 325×360 cm, fremtræder i den

skikkelse, den fik 1909 ved en istandsættelse, der
omfattede en rekonstruktion af den formodede
oprindelige bemaling med tilhørende katekismusindskrifter.60 Stor- og topfeltets malerier dateres henholdsvis til 1800-tallets første halvdel
og 1909.
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Det tredelte storstykke indrammes af glatte, korintiske frisøjler foran perlestavskantede paneler
med diademhoveder (forneden) og fladsnit med
kassetteværk. Søjlernes prydbælter har rulleværkskartoucher med relieffer af evangelisterne og deres respektive symbolvæsener (fig. 24-27). Alle er
iført folderige kjortler, samlet om midjen med et
bælte, samt kapper; nøgne fødder. Fra nord ses: 1)
Mattæus, der læner sig frem for at studere bogen,
som englen rækker ham. 2) Lukas, der siddende
i en højrygget armstol læser den opslåede bog
på pulten foran. Nederst tv. ses oksen. 3) Markus, vist i et ophold i nedskrivningen, siddende
på løven med bogen på knæet og en pen holdt
i den udstrakte højre arm. 4) Johannes, der siddende modtager bogen fra ørnens næb. Evangelistfremstillingerne, der genfindes på prædikestolen i Østbirk (DK Århus 4473, fig. 41), synes i
det mindste for Lukas’ vedkommende at bygge
på et forlæg af Marten de Vos.61 På bagsiderne er
frugtophæng. Storfeltet kantes af tandsnit og perlestav; sidefelternes lister har hulkant og rundstav.
Storvingerne er udformet som rulleværkskartoucher og kantes af båndslyng med kassetteværk
og dukatornamenter.62 Heri er laurbærkransede
reliefmedaljoner med fremstillinger af Syndefaldet
(tv.) (fig. 28) og Opstandelsen (fig. 29). Motiverne,
der genfindes på prædikestolene i Østbirk og Århus Domkirke (DK Århus 4474, fig. 42, 557 f.,

Fig. 23. Kvindefigur på altertavlens topstykke (s. 2134).
Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Frauenfigur auf dem obe
ren Stück des Altarbildes.

Fig. 22. Kerubhoved med frugtkrans, detalje af altertavlen (s. 2133). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Engel
haupt mit Fruchtkranz, Detail von Altarbild.

fig. 332), bygger for det førstnævntes vedkommende antagelig på et (spejlvendt) forlæg af Virgil
Solis.63 Storgesimsen er tredelt ved krumknægte,
der foruden små kerubhoveder prydes af kassetteværk og diamantbosser. På undersiden ligeledes
kassetteværk med rosetter og diamantbosser. Under den udkragende kronliste er æggestavs- og
tandsnitsprofil. Storstykkets søjler hviler på postamentfremspring med rulleværk og diamantbosser; som hængestykker under de to yderste er
store blad- og frugtkransede kerubhoveder (fig.
22, jf. prædikestol).64
Topstykket flankeres af fire frifigurer stående på
postamentfremspring. Inderst ses to dydefigurer,
Håbet med anker (tv.) og Troen med kors. Som
karyatider i en fremadrettet bevægelse bærer de
topstykkets tandsnitsprydede gesims i en fremad-

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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rettet bevægelse, med spændte rygge og blottede,
krydsende ben. Deres tynde, folderige gevandter
synes navnlig for underpartiets vedkommende at
klæbe til kroppen.65 Yderst ses slanke kvindefigurer (fig. 23, 57) iklædt samtidsdragter: fodsid kjole
og underkjole; overdelen har pufærmer og spidst
liv samt høj krave; dertil højtsiddende huer. De
havde indtil 1909 sekundære vinger og var placeret øverst flankerende topgavlen. Topvingerne
har form som rulleværkskartoucher med frugtophæng og indrammes af båndslyng med dukatornamenter og kassetteværk. De er fornyet 1905

og efterligner de oprindelige †topvinger (jf. fig.
16), men er noget fladere skåret.
Topgavlen, en rulleværkskartouche, kranses af
båndslyng med kvadermønster. I en konkav reliefmedaljon indfattet i et attisk slyngbånd ses et
relief med solstråler bag en skybræmme; som topornament er et kerubhoved. På flankerne står
siden 1909 to fritstående englefigurer, hvis kropsnære gevandter minder om dydefigurernes.66
På stor- og topvinger er siden 1909 anbragt
Ludvig Munks og Anne Lykkes fædrene og mødrene våbener, forneden for slægterne Munk (tv.)

Fig. 24-25. Evangelisterne Mattæus og Lukas, relieffer på storstykkets søjler (s. 2133). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Die Evangelisten Matthäus und Lukas.
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og Rotfelt, foroven for Rantzau (tv.) og Lykke.
Før istandsættelsen blev skjoldene holdt af engle- og kvindefigurerne (jf. fig. 16): tv. de fædrene
Munk (foroven) og Lykke, th. de mødrene Rantzau (foroven) og Rotfelt.67
Altertavlens brogede staffering bygger på oprindelige farvespor, der 1909 opmaledes af Niels
Jensen, Struer. Stafferingen af de arkitektoniske
dele omfatter en rødbrun bundfarve med klare
røde, gule og grønne farver samt forsølvning og
forgyldning på listerne. Disse farver går igen på
de hvide søjlers detaljer, dog suppleret med blåt
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og blågråt; sidstnævnte præger også rulleværkskartoucherne, hvoraf storvingernes har grågrøn
bund og lasering på ædelsten og rosetter. Figurernes karnation er bleg rød, dog noget mørkere
på englehovederne.Våbnernes heraldisk korrekte
farver er ligeledes fra 1909.
Altermalerier. 1) Storfeltet (fig. 30) viser en fremstilling fra 1800-tallets første halvdel af Korsfæstel
sen efter Anthon van Dyck, olie på lærred, lysmål
ca. 90×70 cm. Jesus hænger dybt i armene med
himmelvendt blik og svag stråleglans om tornekronen; fødderne er gennemhullet af to nagler. I

Fig. 26-27. Evangelisterne Markus og Johannes, relieffer på storstykkets søjler (s. 2133). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Die Evangelisten Markus und Johannes.
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Fig. 28. Altertavlens venstre storvinge med relief af
Syndefaldet i kartoucheindramning (s. 2133). Foroven
våben for slægten Munk (s. 2135). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Die großen Flügel des Altarbildes (links) mit
Reliefs vom Sündenfall in Kartuscheneinrahmung. Darüber
die Waffen für das Geschlecht Munk.

baggrunden ses Jerusalem som en stiliseret bygningsmasse under en aftenhimmel med mørkt
skydække. Maleriet er beslægtet med værker fra
1700-tallets anden halvdel, udført af Thrane-dynastiet og deres efterfølgere (jf. f.eks. Thrane-ele-

ven J. Baltsar Reinats Korsfæstelsesfremstillinger
i Mejrup (s. 1809 fig. 36), og Vinding (Ulfborg
Hrd.) kirker) men synes noget yngre.68 Det er
måske indsat ved en istandsættelse 1848 (ndf.).
Samme malers hånd genkendes på altertavlerne i
Råsted og Madum kirker (Ulfborg Hrd., altertavlen i sidstnævnte på Ringkøbing Museum) samt
på en 1911 brændt †altertavle i Ølby Kirke.69 2)
I topfeltet (jf. fig. 21) ses Indtoget i Jerusalem, olie
på opklæbet papir, ca. 75×50 cm, udført i bruntonede farver af Niels Larsen, Struer, i forbindelse
med tavlens renovering 1909. †Topfeltsmaleri fra
1909 i form af forgyldt Jesumonogram på sort
bund.
Indskrifter. Storstykkets sidefelter samt postament og frise har indskrifter i gyldne versaler
på sort grund, der for de førstnævntes vedkommende 1909 opmaledes efter velbevarede, oprindelige spor, mens de sidstnævnte, der var meget
ødelagte, rekonstrueredes efter sparsomme fragmenter.70 Foroven på frisen læses Rom. 10,14,
Joh. 3,16 og 1 Kor. 11,27. I det venstre sidefelt ses
katekismens dåbsord og Fadervor (Luk. 11,2-4),
i højre sidefelt katekismens nadverord og tavlens
daterende indskrift: »Anno domini 1590«. I postamentet læses Joh. 3,14, flankeret af Jesumonogrammer.71
†Staffering. Altertavlen fremstod 1907 med en
grå bemaling, formentlig fra 1878, med guldbronzerede detaljer, rød ornamentbund samt hvi
de søjleskafter, figurer og våbener. Herunder
fandtes tre lag: 1) En egetræsådring med brogede
detaljer, måske fra 1800-tallets første del (jf. ndf.).
2) En overvejende hvid overmaling, ligeledes
med brogede detaljer. 3) Den antagelig oprindelige staffering, der dannede grundlag for farverestaureringen. †Indskrifter. Indtil 1909 (jf. fig.
58) sås skriftsteder og sentenser fra 1800-tallet,
malet med gul antikva på sort bund. I storstykkets sidefelter læstes Rom. 4,25 (tv.) og Joh. 6,35,
i topfeltet Hebr. 13,8. I postamentet læstes (fra
venstre): »Herren kommer«, »Han er ved Guds
højre Haand opfaren til Himlen« og »Herren er
nær«.
Værksted og tilblivelse. Den kvalitetsfulde tavle
er formentlig et arbejde fra Mikkel van Groningens værksted. Tilknytningen til denne blev tid-
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ligst påpeget af Chr. Axel Jensen (1907, 1911), der
dog betegnede ophavsmanden som ‘Gimsingmesteren’; argumentationen blev siden udbygget af
kunsthistorikerne Merete Bergild og Jens Jensen,
der 1995 direkte anførte Gimsingtavlen og kirkens øvrige inventar blandt mesterens tilskrevne
værker.59 Den adskiller sig dog i visse detaljer fra
Groningens øvrige produktion ved de mange
fritstående figurer, og navnlig ved anvendelsen af
de kraftigt svajede manierede dydefigurer i sammenhænge, hvor der hos Groningen ellers findes
hermer.72 Dydefigurerne har dog en parallel i
topfiguren på lydhimlen i Århus Domkirke (DK
Århus 561), hvor hermer ligesom på prædikestolen i Østbirk (DK Århus 556, 4473) også er fraværende.73 En for Groningen karakteristisk brug
af prikning og skraveringer (vel med forbillede
i grafik) findes også i Gimsing.74 Skraveringernes skiftende kvalitet vidner vel ligesom figurbehandlingen75 om, at den omfattende entreprise
i Gimsing har fordret flere medvirkende billedskærere.76 Tavlen er tidligst nævnt i skriftlige kilder godt 10-15 år efter dens tilblivelse. I kirkens
regnskaber 1600-07 anfører Oluf Munk, at han
i forbindelse med betalingen af sin afdøde faders
gæld til kirken for året 1595 har fratrukket udgifter til bl.a. anskaffelsen af en ny altertavle.8 Dette
peger på, at Ludvig Munk ikke skal opfattes som
giver i egentlig forstand, hvad tavlens våbener ellers lader antyde. Snarere har han i egenskab af
kirkeværge og sognets største jordejer været den
mest nærliggende til at stå for bestillingen og finansieringen af tavlen (og de øvrige nyanskaffelser).
Istandsættelser. En snedker limede og opsatte
1614 nogle ‘stykker’, som var faldet af altertavlen; 1652 betaltes Lauritz Snedker fra Vejrum
for tilsvarende arbejde.8 Jørgen Murermester
fra Holstebro ‘stafferede’ 1673 altertavlen,
hvorved der vel snarest skal forstås en bemaling
(skyggemaleri) af muren omkring tavlen (jf.
prædikestol).77 1828 anførtes behovet for en
istandsættelse.78 Denne må være foretaget 183132.79 1848 nævner synsmændene, at den ‘affalmede’ tavle bør ‘repareres, males og udzires’.80
Den blev malet igen 1878 og istandsat 1909 ved
snedker Sven O. Røn og dennes mester, maler

2137

Fig. 29. Altertavlens højre storvinge med relief af Opstandelsen i kartoucheindramning (s. 2133). Foroven
våben for slægten Rotfeld (s. 2135). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Die großen Flügel des Altarbildes (rechts)
mit Reliefs der Wiederauferstehung in Kartuscheneinrah
mung. Darüber die Waffen für das Geschlecht Rotfeld.

Niels Larsen, Struer i samarbejde med Nationalmuset. 1970-72 forestod E. B. Rosing Holm
en konserverende istandsættelse af tavlen, der
omfattede reparation af insekthuller i træværket
og fæstnelse af farvelag; konstruktive ændringer
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Fig. 30. Korsfæstelsen, maleri fra 1800-tallet i altertavlens storfelt (s. 2135). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Die Kreuzigung, Gemälde aus dem 19. Jahrhundert im Großfeld
des Altarbildes.

omfattede en ny fodliste til postamentet, ny afstivning på bagsiden og tilhørende nye støttejern
samt bronzeankre til forankring i væggen. Samtidig blev storfeltets maleri, der var påsømmet
bagklædningen, monteret på blindramme. Det
har ved istandsættelserne ikke været muligt at erkende storfeltets oprindelige indhold.
Altersølv (fig. 31-33), omfattende kalk og disk
fra o. 1575, ifølge indskrift på foden skænket
1631 af Ingeborg Parsberg, enke efter Iver Juul
til Villestrup (†1627). Ældre våbener på kalkens

fod, tilhørende et uidentificeret giverpar (jf. ndf.),
vidner dog om sættets proveniens fra en anden
kirke. Kalken (fig. 31-33) er 19 cm høj. Over en
standkant med gennembrudte trekløvere mellem
skråstreger rejser fodens seks kølbuetunger sig i
en pyramidestub. Herpå en pånittet krucifiksfigur flankeret af to våbenskjolde, der er vendt i
courtoisie mod hinanden. Til heraldisk højre ses
en syvoddet stjerne, antagelig for Gyldenstierne,
mens det modstillede kvindelige våben er lodret
delt med skravering af venstre halvdel, muligvis
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Fig. 31. Kalk og disk, o. 1575, skænket 1631 af Ingeborg Parsberg (s. 2138). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Kelch
und Patene, um 1575, gestiftet von Ingeborg Parsberg.

for Rønnow. Der har oprindelig været partiel
emaljebelægning, i det førstnævnte våben med en
sortfarvet bund (måske oprindeligt underlag for
blåt) og i kvindevåbenet med rester af rødt i den
venstre del.81 På tungen modsat krucifikset er en
sekundær, indprikket giverindskrift med versaler:
»Anno/ 1631 gaf/ erlige/ oc wel/byrdige/ frve
frv/ Ingeborig/ Parsberig s(alig)/ Iffver Ivels/ til
Willestrup dethe (!) kalck oc /disk till Giemsing/
Kiercke«. Indskriften flankeres af parrets initialer og
våbener, ligeledes prikket: »II« (heraldisk højre) og
»IPB«. Skaftet prydes af rosetter og bølgeornament.
Knoppens seks rudebosser har ligesom de før
nævnte graverede rosetter, hvorimellem tunger,
de øvre med skraveret stavværk. På bægret ses
det graverede årstal »1782« for dets fornyelse, og
herover våben for slægten Zytphen og initialerne

»HCZ«, måske for Hedevig Cathrine Zytphen
(1735-87) til Volstrup; hældetuden er nyere. Der
er ingen stempler eller mærker.
Den tilhørende disk (fig. 31), tværmål 14,5 cm,
ligeledes forgyldt, har på fanen graveret cirkelkors med liljespidser, på krydsskraveret baggrund.
Sikkerhedsgravering på fanens bagside.
Det er muligt, men ikke dokumenteret, at Ingeborg Parsbergs donation af altersættet 1631 var
motiveret af et ældre altersæts forsvinden under
Kejserkrigen 1625-29. Som nævnt ovenfor er
sættets oprindelige proveniens ukendt.
†Alterkalk. 1) Til en kalk anskaffedes 1614 et
kalkklæde af lærred.8 2) 1618 gav kirkeværge
Oluf Andersen på sin salige hustru Johanne Jensdatters vegne 10 daler til en alterkalk,8 der måske
forsvandt under Kejserkrigen 1625-29 (jf. ovf.).
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Fig. 32. Uidentificerede våbener og krucifiksfigur, på foden af alterkalk o. 1575 (s. 2138). Foto Arnold Mikkelsen
2013. – Nicht identifizierte Waffen und Kruzifixfigur auf dem Fuß des Altarkelches um 1575.

Fig. 33. Giverindskrift 1631, på foden af alterkalk o. 1575 (s. 2139). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Inschrift des
Stifters 1631, auf dem Fuß von Altarkelch um 1575.
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Fig. 34. Oblatæske og alterkande, udført 1964 af Bent Exner (s. 2141). Foto Arnold
Mikkelsen 2013. – Oblatendose und Altarkanne.

To †kalkklæder af lærred anskaffedes hhv. 1630
og 1648.8
Oblatæske (fig. 34), 1964, tværmål 11 cm, højde
5,5 cm, udført af Bent Exner og skænket af Idagårdfonden (jf. alterkande). Omkring den keglestubformede æske løber et forgyldt bånd med
gennembrudte versaler: »Brødet rakt ved Herrens
bord det er vor faders guddoms ord«. På låget et
gennembrudt, forgyldt cirkelkors. Under æskens
bund er sikkerhedsgravering, mestermærke og
mærke for sterlingsølv; ditto på lågets underside.
†Oblatæske af porcelæn, mørkebrun med guldkors og -kanter, omtalt 1914 og 1980.21
Alterkande (fig. 34), 1964, 17 cm høj, ligesom
oblatæsken udført af Bent Exner og skænket af
Idagårdfonden til erindring om Jens og Ingeborg
Hvidberg. Det kegleformede korpus har ligesom
oblatæsken cirkelkors og omløbende versalindskrift: »Vinen rakt i Jesu navn er evig bod for alles
savn«. Under bunden findes giverindskrift med
graverede versaler foruden mestermærke, lødighedsstempel for sterlingsølv og sikkerhedsgravering.

†Alterkander af glas og porcelæn omtales hhv.
1862 og 1914.82
Sygesæt, 1986, bestående af kalk, disk, oblatæske og flaske, er ifølge giverindskrift skænket af
Kirsten Bang. Kalken, 14 cm høj, har på foden
graveret giverindskrift (skriveskrift). Under foden et mestermærke »TLM«, muligvis for T. Linder-Madsen, Viby Sjælland, lødighedsstempel for
sterlingsølv og sikkerhedsgravering. Disken, tværmål 9,5 cm, har glat fane og på bagsiden samme
mærker som kalken. Oblatæsken, tværmål 6,5 cm,
højde 3,5 cm, har under bunden også mærker
svarende til kalkens. Flaske, af glas, 17 cm høj.
To †skeer fra o. 1900 omtales senest 1980.83
Alterstager. 1) (Fig. 35), 1584, 52 cm høje, skænket af Ludvig Munk og hustruen Anne Lykke. De
svære stager har rigt profileret fod og balusterskaft med kugle- og skiveled. På skaftets nedre
kugleled (fig. 60) ses årstallet: »(15)84« mellem
givernes graverede våbener og initialer: »LMO«
(Ludvig Munk Olufsen) (tv.) og »ALD« (Anne
Lykkesdatter). 2) (Jf. fig. 17), nyere, 49,5 cm høje,
enklere efterligninger af nr. 1.
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Fig. 35. Alterstager, 1584, skænket af Ludvig Munk til
Kvistrup og hustruen Anne Lykke (s. 2141). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Altarleuchter, 1584, ein Geschenk
von Ludvig Munks zu Kvistrup und Ehefrau Anne Lykke.

lodret bort med kors; fra Dansk Paramenthandel.
3) 1974,21 rød, af silkefløjl, mønstervævet med
engle. Ryggen har applikation af gyldne kors
med evangelisternes symbolvæsener, på brystet
en gylden bort; fra Dansk Paramenthandel. 4)
2008, udført af tekstilkunstneren Birgit Pathuel
(signeret), af grøn silke med akvarelmalet kors
og skib i gule og røde nuancer. Forlægget er
Pathuels messehagler til Haslev Kirke (Sorø
Amt) fra 2002-04. 5) O. 2000, af rødt silkefløjl
med naivistiske applikerede menneskefigurer;
vrangsiden er blå med en malet fremstilling af
Noahs Ark.
*Messehagel, 1887,86 af rødt fløjl med guldbesætning. Siden 1930 i Struer Museum (uden
inv.nr.). En †messehagel blev 1614 repareret af en
skrædder.8
En †alterbog fik 1650 ny indbinding med spænder.8 Et lille *bogspænde, formentlig fra en salmebog, blev fundet i gulvet ved kirkens restaurering
1970-72. I Nationalmuseet (inv.nr. D 740/1972).
Alterskranke (jf. fig. 17, 36), o. 1750, femsidet.87
De udsavede balustre har gennembrudte hjerter
og flankeres af udskårne hængefrugter (foroven)
og udsavede blomsterhoveder. I det brede midtfag
holder plumpe, udsavede engle to ovale kronede
skjolde. I skjoldene, der vel oprindelig har inde-

En †alterstage, 1584(?) (jf. alterstager nr. 1), med
Ludvig Munks og Anne Lykkes våbener og initialer, der 1766 anførtes som værende større end
sættet nr. 1, skulle angivelig have været en votivgave fra en jomfru som tak for hendes redning fra
et forlis på Limfjorden. Sidst omtalt 1766.84
To firearmede stager fra o. 1900 opbevares på
loftet. En svær syvstage, o.1950, 47,5 cm høj, er
skænket af Ingeborg Hvidberg.85
*Alterskammel, o.1780, med senere betræk af
mørkerødt fløjl med guldgaloner. I Struer Museum siden 1930 (inv.nr. 6293-1).
Messehagler. Foruden fire messehagler i de liturgiske farver grøn, hvid, lilla og rød, findes en særlig til børnegudstjenester. 1) 1974,21 hvid, af vævet
uld med applikation på ryggen i form af gyldent
hjulkors; fra Dansk Paramenthandel. 2) 1974,21
lilla, af silkefløjl, mønstervævet med tornekroner.
På ryggen et applikeret sølvkors, på brystet en

Fig. 36. Detalje af alterskranke o. 1750 med genanvendt
renæssanceornament (s. 2143). Foto i Struer Museum.
– Detail von Altarschranke um 1750 mit wiederverwende
tem Renaissanceornament.
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importstykke fra det nordlige Halland og har sit
ophav i den såkaldte Starrkärskole, hvorfra er udgået de fuldstændig parallelle arbejder i Förlanda
(Halland) og Långared (Västra Götaland).88 Klæberstenen, der er rigt forekommende i Halland,
Bohuslen og Västergötland, må antages at være
brudt i Vallda, centralt i Starrkärskolens udbredelsesområde, eller omkring Kungahälla (Kungälv) i
det sydlige Bohuslen.89 Firkløverformen har en
vis udbredelse i kystegnene omkring den vestlige
del af Limfjorden i skikkelse af lokalt tilvirkede
granitfonte, men kendes ikke fra det øvrige Jylland, når gotlandske importstykker fraregnes.90
Det er derfor nærliggende at se Gimsings font
som et udtryk for lokale præferencer.
Ved en istandsættelse 1972 fjernede man en
cementopfyldning i kummen med forsænkning
til dåbsfadet foruden spartelmasse, der skjulte

Fig. 37. Døbefonten (s. 2143). Tegnet af J. B. Løffler
1879. – Taufbecken.

holdt malede våbener eller initialer for giverne af
skranken (jf. Hjerm Kirke, s. 2045), genanvendes
nu udskårne renæssanceornamenter fra o. 1600, i
form af to løvehoveder med frugtophæng i gabet,
der måske kan stamme fra en †herskabsstol (jf. s.
2150). De to kraftige firsidede endeposter krones af blomsterhoveder. Bemalingen er grøn med
røde og forgyldte detaljer, knæfaldet rødbrunt
med grønt uldbetræk. Løvehovederne er guldbronzerede, frugten med delvist laserende grøn
og rødlig bemaling.
Døbefont (fig. 37-38), o. 1250-75, af grå klæbersten (fedtsten), 89 cm høj, kummens tværmål er
ca. 67 cm; sammensat af tre dele (kumme, skaft og
fod). Den slanke og glatte font er udformet som
et firpasformet søjleknippe. Kummen har lodrette sider med skråkantprofil forneden; herunder en vulst ved overgangen til skaftet. På foden
er rundstav over skråkant. Fonten er et sjældent

Fig. 38. Døbefont, o. 1250-75, af klæbersten, udført af
en stenhugger i det nordlige Halland (s. 2143). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Taufbecken, um 1250-75, aus
Kleberstein, ausgeführt von einem Steinhauer im nördlichen
Halland.
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Fig. 39. Dåbsfad, 1862, og dåbskande, o. 1929 (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2013.
– Taufschale, 1862, und Taufkanne, um 1929.

samlingerne. Samtidig afrensedes en granitimiterende grågul bemaling.91 Fonten står i skibets
nordøstside for enden af den nordre stolerække.
1851 blev den flyttet ‘op i den nordre side af koret’;80 indtil 1960 stod den midt for alteret (jf. fig.
16). Et †fontelåg af træ omtaltes 1862.21
Dåbsfad (fig. 39), o. 1862,92 tværmål 37,5 cm,
med glat fane og bund. På bagsiden er sikkerhedsgravering og spor efter reparation. Et †dåbs
fad betegnedes 1849 som ‘uanstændigt’.80
Dåbskande (fig. 39), o. 1929,21 af messing, 28 cm
høj. Kanden, der svarer nøje til Bøvling Kirkes (s.
839), har rund fod, leddelt konisk korpus med cirkelkors i relief og knækket hank. Lågets knop er
formet som et cirkelkors i højt relief. Under bunden ses fabriksmærket »M&TB« for firmaet Madsen & T. Baagøe, København, foruden mærke for
Foreningen Dansk Arbejde og sikkerhedsgravering. En †dåbskande behøvede 1928 reparation.21
Prædikestolen (fig. 40-43) i højrenæssancestil,
o. 1590, er som altertavlen tilskrevet Mikkel van
Groningens værksted og ligeledes anskaffet på
Ludvig Munks initiativ.93 Prædikestolen, der har
samtidig himmel og opgangspanel, har bevaret et
enkelt, oprindeligt storfeltsmaleri, mens de øvrige felter er udsmykket 1988 af Helle Thorborg.

Stolen består af fem fag, hvoraf det ene sidder langs sydvæggen. Storfelterne har arkadefyldinger med udtungede, kannelerede pilastre, hvis
profilkapitæler bærer tandsnitskantede bueslag
med attisk båndslyng; sviklernes udsparinger har
neglesnit.94 Storfelterne flankeres af koblede frisøjler med attiske baser og æggestavskapitæler;
på prydbælterne er rulleværkskartoucher med
diademhoveder og frugtophæng. Bag søjlerne
ses rammestykker med kassetteværk. Postament
og gesims, begge rigt profilerede med æggestav
og tandsnit,95 har perlestavskantede smalfelter og
hjørnefremspring med hhv. rosetprydet beslagværk og diamantbosser. Under de nedre fremspring er velskårne englehoveder, i stil med altertavlens men mindre og med noget strengere ansigtsudtryk; derimellem hængestykker i form af
flade rulleværkskartoucher. Kurven bæres siden
1907 af en egestolpe med tværbjælker, hvoraf én
er indmuret. Af den oprindelige underbaldakin er
Fig. 40. Prædikestol, o. 1590, tilskrevet Mikkel van
Groningens værksted med samtidig, delvist fornyet,
lydhimmel (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Kanzel, um 1590 mit gleichzeitig teilweise erneuertem
Klanghimmel.
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Fig. 41. Pinseunderet, maleri o. 1590 i prædikestolens fjerde fag, tilskrevet Morten
Maler fra Ribe (s. 2147). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Das Pfingstwunder, Gemälde
um 1590 im vierten Fach der Kanzel, Morten Maler aus Ribe zugeschrieben.

bevaret dele af to (*)bøjler med laurbærblade (fig.
61-62).96
Stafferingen fra 1907 er en rekonstruktion af
stolens ældste farvelag. Den omfatter rig anvendelse af forgyldning på pilastre (med lasering i
grønt), bueslag, svikler og kassetteværk samt på

de vandrette profiler, hvor der veksles med rødbrunt, rødt og grønt. Søjlerne er hvide, deres
kartouchebælter røde med forgyldning, diademhovederne har bleg, rødlig karnation ligesom de
nedhængende englehoveder, hvis fjerprydelser
dog har noget mere afdæmpede farver end al-
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Fig. 42. Prædikestolens andet fag, med Bebudelsen, malet af Helle Thorborg 1988 (s.
2144). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Das zweite Fach der Kanzel mit der Verkündigung,
von Helle Thorborg 1988.

tertavlens tilsvarende led. †Stafferinger. Prædikestolen stod indtil 1907 egetræsådret med sorte
og bronzerede søjler, givetvis en bemaling fra
1843.80 Der konstateredes yderligere to ældre
stafferinger. Den yngre, formentlig fra o. 1792,40
var overvejende lyseblå med mørkeblå bund samt

rødt og mørkegrønt, muligvis med forgyldning,
på lister.97 Herunder fandtes den ældste, vel oprindelige, nu rekonstruerede staffering.
Malerier (jf. fig. 40). Af de fem storfelters oprindelige malerier fra o. 1590 er bevaret rester i det
fjerde fag fra øst. Det viser Pinseunderet (fig. 41):
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Maria, med blå kappe, holder hænderne i bøn
foran brystet, mens apostlene sidder eller knæler
i en halvcirkel omkring hende. Helligåndens udgydelse er vist ved flammer på deres læber. Over
forsamlingen svæver Helligåndsduen i et gyldent
skær. Profilerede gesimser antyder en klassicerende arkitektonisk kulisse/baggrund. Maleriet blev
afdækket og konserveret 1907, men atter tildækket med brunt lærred (fjernet 1972). Mens tre af
de øvrige felter 1907 fandtes helt tomme, havde
det tredje fag fra øst rester af en fremstilling af
Opstandelsen: ‘en figur omgivet af gult lys, og ved
dennes højre side en hvid fane med et rødt kors
og rester af tre svævende småengle, af hvilke den
ene har spillet på et strengeinstrument’.98 Tilstanden var dog så dårlig, at det ikke blev bevaret. Fire
storfelter (nr. 1-3 og 5) indeholder siden 1988
malerier udført i tempera på træ af Helle Thorborg. Motiverne er, fra øst: 1) Skabelsen (jf. fig.
49). 2) Bebudelsen (jf. fig. 42). 3) Korsfæstelsen og
Opstandelsen (jf. fig. 40). 5) Det evige liv (jf. fig. 40).
Malede indskrifter. I postament- og gesimsfelterne er der siden 1907 indskrifter i form af skriftsteder, malet i forgyldt antikva på sort bund.99 På
gesimsen læses (fra øst): 1) »Land hør Herrens
Ord.« (Jer. 22, 29). 2) »Omvender Eder.« (Mark.
1,15). 3) »Tror paa Evangeliet.« (Mark. 1,15). 4)
»Vandrer efter Aanden.« (Gal. 5,16). 5) »Grib det
evige Liv.« (1 Tim. 6,12). På postamentet læses
(fra øst): 1) »Salige ere de, som høre Guds Ord og
bevare det.« (Luk. 11,28). 2) »I vare forhen Mørke, nu ere I Lys i Herren.« (Ef. 5,8). 3) »Jesus kom
til Verden for at frelse Syndere.« (1 Tim. 1,15). 4)
»Jeg er dit Skjold og din meget store Løn.« (1
Mos. 15,1). 5) »Vort Borgerskab er i Himlene.«
(Fil. 3,20).
Den sekskantede lydhimmel (jf. fig. 40) er samtidig, dog er kantsiderne med rudebosser og tungede hængelister nyere, formentlig fra 1831.100
Topstykkerne svarer til kurvens hængestykker og
har nok oprindelig tjent som sådanne. På undersiden hænger Helligåndsduen under en lille sekskantet kuppel omgivet af kassetteværk i trapezformede fyldinger. Farverester svarende til stolens
på de oprindelige dele blev efterlignet 1907.
Det samtidige opgangspanel (jf. fig. 49), med ligeløbet trappe fra 1972, har tre arkadefag, svaren-

de til alterbordsforsidens, om end skråtstillede.101
Farvesætningen, ligeledes fra 1907, er rødbrun
med sort, rødt og grønt samt forgyldning. I de
øvre smalfelter læstes 1907 rester af malet latinsk
versalindskrift: »olfactvs« (Lugten) og »gvstvs«
(Smagen), der må have ledsaget nu forsvundne
allegoriske malerier af sanserne i arkadefelterne.
Antagelig har også det tredje fag vist en af de
resterende fem sanser.102 En yngre, sekundær bemaling omfattede blåt og grønt.
Værksted. Stolen, der uden tvivl stammer fra
samme værksted som altertavlen,103 er næsten
identisk med Thisted Kirkes prædikestol fra 1594
(DK Tisted 44) og ligesom altertavlen beslægtet
med de Mikkel van Groningen tilskrevne prædikestole i Århus Domkirke og Østbirk (DK Århus
556, 4473). Chr. Axel Jensen, der først påpegede
ovennævnte sammenhænge, regnede prædikestolen i Thisted for udført af Groningen ‘eller i nøje
tilknytning til hans stil’ (DK Tisted 44); derimod
opfattede han prædikestolen, ligesom altertavlen,
som et produkt af en dygtig elev (‘Gimsingmesteren’, jf. ovf.). Senest har Merete Bergild og Jens
Jensen anført den som et arbejde af Groningen.59
I modsætning til i Århus og Østbirk fik prædikestolen ikke udskårne relieffer i storfelterne men
malerier, der ligesom malerierne på stolen i Thisted (DK Tisted 43 fig. 14) tilskrives den på egnen
virksomme Morten Maler fra Ribe.104 Valget af
malerier har været en fleksibel løsning, hvis udførelse om nødvendigt kunne udskydes, såfremt
økonomien ved de omfangsrige arbejder o. 1590
krævede det.
Ændringer og istandsættelser. Nogle ‘stykker’, der
var faldet af prædikestolen, blev 1614 limet og
genopsat (jf. altertavle).8 Den blev 1648 fastgjort
til muren med tre ‘hæfter’ (à tre pund jern) og fik
samtidig ny understøtning.8 Lauritz Snedker fra
Vejrum indsatte 1652 en bjælke på 3×0,5 alen
i muren, som prædikestolen kunne stå på; samtidig genopsattes nogle dele, der var faldet af (jf.
altertavle).8 Der var vel tale om en murbehandling, da Jørgen Murermester fra Holstebro 1673
stafferede ‘omkring prædikestolen’.77 ‘Zirater’
var 1827 faldet af lydhimlen, der 1831 fandtes
istandsat; 1828 og 1838 faldt ‘zirater’ ligeledes af
prædikestolen, der 1843 blev ‘malet og forskøn-
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Fig. 43. Prædikestolen, set under istandsættelsen 1907 (s. 2144). Foto Chr. Axel Jensen
1907. – Kanzel während der Instandsetzung 1907.

net’.105 Det er tænkeligt, men ikke dokumenteret, at stolen ved en af disse lejligheder er flyttet
fra en mere fritstående plads i kirkerummet til
den nuværende, og at det femte fags placering på
sydvæggen således er sekundær. 1905 etableredes
opgang gennem den nyopførte triumfmur. 1907
gennemgik stolen en snedker- og farvemæssig
restaurering (jf. ovf.), hvis udtryk er bibeholdt
ved E. B. Rosing Holms istandsættelse 1972.
Stolen er opstillet ved sydvæggen mellem andet og tredje vindue fra øst.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Stolestaderne (jf. fig. 17) er sammensat af materiale fra forskellig tid, hvoraf de ældste dele daterer sig til renæssancen.106 Stolene er opstillet i
to rækker af hhv. 19 (syd) og 17 (nord), heraf et
dobbeltstade i hver række.
Af gavlene, hvoraf alle på nær to er 118 cm høje, synes tretten i nordrækken med halvcirkulær
afslutning og udskåret halvroset ældst (fig. 44).107
Ligesom en tilsvarende gavl østligst i sydrækken
kan de stamme fra 1600-tallet. Resten af sydrækkens gavle har cirkulær afslutning med summa-
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risk udskårne rosetter. To gavle med trekantafslutning, 135 cm høje, antagelig fra 1800-tallet,
er sammen med en tilhørende dør 1972 genopsat
østligst i nordrækken (med nyere endepanel).108
En stoledør i nordrækken (fig. 44) og sydrækkens endepanel (jf. fig. 49) har arkadefylding(er),
antagelig udført o. 1590 samtidig med alterbord,
altertavle og prædikestol. Noget yngre, måske fra
1638 (jf. ndf.), synes de to rigt profilerede paneler, der flankerer indgangen.
Bemalingen er rødbrun med detaljer i rødt og
mørkegrønt med guldbronzering. 1862 var stolene malet med lys perlefarve.21
Stoleværket omtales tidligst 1620, da der blev
købt ‘dæler’ til fodskamler.8 1635 reparerede en
snedker kvindestolene.8 Et panel blev 1638 opsat
ved mandsstolene, og en murermester indmurede samtidig to stykker egetræ til fastgørelse af
mandsstolene.8 1641 blev kvindestolene ‘færdi-

get’.8 Igen 1681 repareredes stolene, dog kun i to
dage.77 En ombygning 1960 omfattede udvidelse
af sædebredden og anbringelse af vægpaneler i
højde med stoleryggene, hvoraf enkelte antagelig
også fornyedes.109
To *stolegavle (fig. 46) fra 1639, af fyrretræ, ca.
125×28 cm, stammer formentlig fra en †herskabs
stol. De har reliefudsmykning i form af frugtophæng, som på den ene gavl kantes af en rammeprofil. En tilsvarende ramme på den anden
gavl har vel også indfattet reliefudsmykning.110
Foroven er halvrosetter under gren- og beslagværk, flankeret af volutbøjler og det daterende
årstal »1639« (hhv. »16« og »39«). Den øver
ste gavlprydelse er afsavet, men der antydes en
tilspidsende form, hvorpå et topstykke kan have
siddet. Forsiden er afrenset, men under bagsidens
egetræsådring er konstateret blå bemaling. Stolen
er vel indrettet (eller ombygget) samtidig med,

Fig. 44. Dør o. 1590 (s. 2150) og stolegavle fra 1600-tallet (s. 2149). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tür um 1590
und Stuhlgiebel aus dem 17. Jahrhundert.
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ning for den lidt ældre fyldingsdør, der nævnes
1862.21 Indvendigt en retkantet fyldingsdør, antagelig fra 1800-tallet; rødbrun med røde, sorte og
forgyldte profiler.
†Dørfløje. 1635 udførte en snedker dørkarme
(»3 Støch Parnegel«) til begge kirkedøre, hvoraf
den ene tillige fik ny dørfløj i form af en jernbeslået, tjærebehandlet egeplankedør.8
Pulpituret (fig. 47-49), o. 1590, hvis brystning
ligeledes må tilskrives Mikkel van Groningens
værksted,103 står i kirkens vestende, hvilende på
seks stolper, hvoraf fire er fra nyere tid. Opgang
langs vestvæggen i nord. Brystningen har ni fag
med højrektangulære fyldingsfelter, der kantes
af beslagværk med rosetter og diamantbosser.
Brystværnet er 2008 forhøjet med en gesims
med enkle profillister og glatte, bredrektangulære
fyldinger, adskilt af diamantbosser.111 I brystningens ni felter er akrylmalerier (på træ), lysmål ca.
Fig. 45. *Armstol, Louis Seize-stil, i Struer Museum
(s. 2151). Foto Jesper Weng 2000. – *Armstuhl, Louis
-seize.

at en murermester 1639 betaltes for at indsæt
te to stykker egetræ i muren til fastgørelse af
mandsstolene (ovf.).8 Indkommet til Struer Museum o. 1940 (inv.nr. 740).
1626 betales en snedker 2 rigsdaler og 1½ mark
for en †lukket stol.8
En *armstol (fig. 45), 91 cm høj, i Louis Seizestil, med plysbetrukket ovalt sæde og ryglæn, er
siden 1941 i Struer Museum (inv.nr. 741).
En snedker betaltes 1638 fire rigsdaler for en
†skriftestol, hvortil han brugte 30 dage.8 Den er
muligvis identisk med en 1862 omtalt lukket
†præstestol (jf. fig. 16) med himmel og faste vinduer, der blev fjernet fra korets nordside 1905.21
En lukket †degnestol uden himmel, omtalt 1862,
må være fjernet senest 1905.21
En †kiste til alterklæderne omtales 1862.21 En
klokkeformet pengebøsse, o. 1900, af kobber, 14
cm høj står ved kirkens indgang. En †pengeblok
(‘fattigblok’) nævnes 1862.21
Dørfløje. Udvendigt, 1887(?),21 en retkantet,
dobbeltfløjet fyldingsdør med rødbrun bemaling;
i våbenhuset. Formentlig indsat 1887 som erstat-

Fig. 46. *Stolegavle med reliefskåren datering, 1639.
I Struer Museum (s. 2150). Foto Jesper Weng 2000. –
*Stuhlgiebel mit Datierung als Relief, 1639.
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Fig. 47. Detalje af pulpitur o. 1590, med maleri af Helle Thorborg 1995 (s. 2151). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Detail von Empore um 1590, mit Gemälde von
Helle Thorborg 1995.

95×60 cm, udført af Helle Thorborg 1994-95
(jf. fig. 47). De abstrakt figurative malerier i klare
farveflader er inspireret af Brorsons salme »Op, al
den ting, som Gud har gjort« (Den Danske Salme
bog, nr. 15).112 Felternes oprindelige udsmykning
kendes ikke, men der kan muligvis have været
arkadefyldinger svarende til alterbordets og/eller
malerier. Den nuværende staffering i rødbrunt,
rødt, grønt og laseret rødt og grønt er fra 1909;
den nyere forhøjning fremstår i mørkegrønt og
rødt med forgyldte diamantbosser. Pulpituret om
tales tidligst 1679, da to nye egestolper sattes
under »Gullgitturit«.77 1891 opsattes gulmalede
skillevægge under pulpituret for at udskille hhv.
et brændsels- og et redskabsrum; atter fjernet o.
1958. Siden 1929 anvendt som orgelpulpitur.
Orgel (jf. fig. 49), 1968, med otte stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Gedakt 8',
Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav
2', Scharf. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Koppel:
M-P. I skibets nordvestre hjørne, opstillet i to etager, med pedalværket på gulvet og manualværket samt spillebordet på pulpituret. Orgelhuset af
fyrretræ og gitterfacaden af eg er tegnet af Poul
Hansen og Ib Lydholm. E. B. Rosing Holms farvesætning fra 1972 består i rødbrunt (orgelhus)

Fig. 48. Pulpitur o. 1590 (s. 2151) og †orgel 1901 med ændringer 1929 (s. 2153). 1:100. Målt og
tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1965. – Empore um 1590 und †Orgel 1901.
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Fig. 49. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Inneres gegen Westen.

og rødt/grågrønt. Oprindelig var begge værker
skjult bag gitterværksfacader; gitteret foran manualværket er dog senere blevet fjernet. Skænket
af lærer frk. Solbæk og dennes mor.21
†Orgel (jf. fig. 48, 63), 1901, med fem stemmer,
bygget af Joh. P. Andresen & Co., Ringkøbing,
til Rind Kirke (Hammerum Hrd.). Anskaffet
for indsamlede midler og opsat i Gimsing Kirke
1929 af Th. Frobenius & Co.113 I forbindelse med
opsætningen omdannedes facaden (fig. 63) efter
tegninger af S. F. Bruun. Tre bueslag flankeres af
pilastre, hvis kassetteværk er kopieret efter pulpiturbrystningen, mens gesimsen er af ældre dato
og kan hidrøre fra en †herskabsstol. Prospektpiberne var attrapper af metal. På vestpulpituret,
med spillebord i orgelhusets søndre gavl.114 Orgelfacadens træværk opbevares på kirkeloftet.115
Fire salmenummertavler (jf. fig. 17), 1890,21 110×
67 cm, med skydenumre i fire rækker og udkra-

gende trekantgavl. Bemalingen er rødbrun med
profiler i sort, rødt, mørkegrønt og guldbronzering; antikvaindskrifter og numre med hvidt.
Præsterækketavle, 1983, af eg, 164×123,5 cm,
udført af Mogens Ringdal, Gudum, efter tegning
af arkitekt Freddy Nielsen, Struer. Dens udsmykning citerer det ældre inventar: Det højrektangulære skriftfelt kantes af tandsnit, og på rammen
er der foruden daterende årstal skåret rosetter og
halvrosetter i hjørnerne. Hvid antikvaskrift på
sort bund, rammen rødbrun med røde, grønne
og forgyldte detaljer.
To lysekroner, o. 1910,21 af messing, begge med
2×6 S-svungne arme, er givet af menigheden
og hang indtil 1970 over gangen. Opbevares på
loftet.21 Belysningen udgøres siden 1971 af lam
petter, dels elleve hvidlakerede lampetter med tre
arme, dels to femarmede messinglampetter ved
alteret.
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Fig. 50. Kirkeskibet »Thyra«, 1878, bygget og skænket af skibstømrer Christen Strand,
Struer (s. 2154). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Kirchenschiff »Thyra«, 1878, gebaut
und gestiftet von Schiffszimmerer Christen Strand, Struer.

Kirkeskib (fig. 50), 1878, »Thyra«, bygget og
skænket af skibstømrer Christen Strand, Struer.
Den tremastede bark, ca. 130×100 cm, er sortog grønmalet med hvid ræling. Agterspejlet bærer foruden skibets navn et fantasivåben, blåt med
tre vandrette gule streger. Hænger siden 1971 i
kirkens østende i den nordre side.116
Klokke (fig. 51), romansk, fra 1200-tallets første halvdel, tværmål 71 cm, støbt af en anonym
mester. Den slanke, indskriftsløse klokke tilhører
en lille gruppe af klokker uden rundstave (Uldall,
Kirkeklokker 4, 11). Bortset fra en ældre klokke
i Smollerup (Viborg Amt) er den ifølge Bendt
Gammeltoft-Hansen det eneste bevarede ‘rendyrkede’ eksemplar i Danmark af den klokketype, som Theophilus beskriver.117 Den er 1942
repareret ved svejsning. Ophængt i slyngebom i
et glamhul i kirkens vestgavl.
†Klokke, 1609, fra en ukendt klokkestøber,
med latinsk og tysk indskrift: »Venite, adeste …
Giesser m(e) f(ecit) 1609«. Den har formentlig
hængt i den †klokkestabel (‘klokkehus’), der formedelst 40 daler blev opført 16088 og fornyet
1667.77 Klokken, hvis anskaffelse ikke er nævnt i
regnskaberne, omtales tidligst i 1760’erne og da
som kirkens eneste klokke.118

Gravminder
Gravsten. 1) (Fig. 52a-b), romansk, af rødlig granit,
110×31 cm, med svag hulkantprofil. Den skriftløse sten prydes i næsten hele sin længde af et
latinsk kors hugget i bred kontur, der foroven
har retvinklede knæk som på et hammerkors og
forneden tilspidses til en fod. Anvendt som sokkelsten på kirkens sydside.119
2) (Fig. 53), o. 1750, over ukendt(e),120 fra den
såkaldte Nykøbing Barokmesters værksted. Grå
kalksten, 188×89 cm. Det helt glatte, rundbuede skriftfelt er uden inskription, hvilken muligvis aldrig har været udført. Det indrammes
af akantusslyng med enkelte bruskværksdetaljer
og krones af den opstandne Kristus med sejrsfanen. For hans fødder ligger to romerske soldater, udført efter forlæg af Marten de Vos,121 men
tilpasset bueslagets svikler. Forneden holder en
engel kranie og timeglas. I de højovale hjørnemedaljoners volutkartoucher ses brystbilleder af
Fig. 51. Romansk klokke, o. 1200-50, ophængt i kirkens vestgavl (s. 2154). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Romanische Glocke, um 1200-50, am Westgiebel der Kirche
aufgehängt.
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evangelisterne med deres symbolvæsener, foroven Mattæus (tv.) og Markus, forneden Johannes (tv.) og Lukas. Stenen er nært beslægtet med
gravsten i Hvidbjerg Kirke (DK Tisted 853) og
Bur Kirke (Hjerm Hrd.) hugget af den såkaldte
Nykøbing Barokmester og må antagelig tilskrives dette værksted snarere end ophavsmanden til
de noget mere plumpe efterligninger i Ljørslev
Kirke (DK Tisted 891). Indmuret i våbenhusets
vestvæg.122
Kirkegårdsmonumenter. Ved indgangen til kirkegården er dels i nordvest, dels i sydvest familiegravsteder for grundlæggerne af Struerfirmaet
Bang & Olufsen. 1) O. 1933, familiegravsted for
Peter Olufsen, *6. juni 1862, †19. nov. 1933, og
hustru Anna Olufsen, 9. april 1865, †9. juli 1941.
Bauta af grålig granit, højde ca. 145 cm, med ind-

skrift i fordybede nyromanske versaler, opmalet
med sort. Her findes bl.a. et monument over sønnen, ingeniør og radiofabrikant Svend Olufsen,
*12. dec. 1897 på Kvistrup, †22. dec. 1949. Bauta
af grålig granit, højde ca. 50 cm, med fordybet
kursivindskrift, opmalet med sort. Nordligt på
kirkegården.
2) O. 1957, over ingeniør og radiofabrikant Peter Bang, *1900, †1957, og dennes anden hustru,
Kirsten Bang-Thygesen (født Retlev Abrahamsen), *1914, †1990, 2° g.m. Christian Immanuel
Thygesen. Bauta af grålig granit, ca. 55 cm høj,
med indskrift i fordybede versaler, opmalet med
sort. På kirkegårdens sydvestlige del.
På kirkegårdens nye afdeling er et fællesmonu
ment i form af en ca. 145 cm høj granitstøtte med
fordybet kors.

Fig. 52a-b. Gravsten nr. 1, romansk, over ukendt, genanvendt som sokkelsten (s. 2154). a. Tegnet af J. B.
Løffler 1879. b. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Romanischer Grabstein Nr. 1, wiederverwendet als Sockelstein.
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Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1750, over ukendt(e) (s. 2154).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Grabstein Nr. 2, um
1750.
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53
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1843-55 (C 40
C-6). Prædikestolen blev malet 1843, altertavlen 1848.
Om de andre stykkers egetræsådring vidner et fragment af en arkadefylding, der blev fundet genanvendt
bag på altertavlens storfeltsmaleri 1972.
54
Neglesnit ses også i arkadernes svikler på prædikestol
(s. 2144), stoledør og -panel (s. 2150) samt på prædikestolen i Thisted (DK Tisted 44) men synes ellers ikke
at forekomme på arbejder associeret med Mikkel van
Groningens værksted.

Fig. 54. Sokkel set fra sydøst (s. 2123). Foto Anders C.
Christensen 2013. – Sockel aus Südosten.
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Fig. 55. Skibets syddør (s. 2121). Foto Anders C. Christensen 2014. – Südtür des Schiffes.
55

Alle kapitæler manglede 1907, således at pilastrene
sad lige under bueslagene. Nyere er også alterbordets
fod- og kronliste fra istandsættelser hhv. 1905 og 1972,
ved sidstnævnte iagttog snedker Henry Jensen vanskeligt tydbare årstal under nordpanelets bueslag.
56
Jf. f.eks. DK Tisted 548.
57
Bordplade og helgengrav var fritlagte under kirkens
restaurering 1970-71, Ib Lydholm, »Lidt om Gimsing
kirke«, Struer Dagblad, 18. dec. 1972.
58
Årstallet er, ligesom resten af tavlen, nymalet 1909
men blev konstateret i den ældste staffering ved undersøgelser 1907-09. Muligvis gælder dateringen kun
stafferingen og ikke selve billedskærerarbejdet.
59
Weilbach, KunstLeks 2, 503.
60
Frisens søndre side bærer den malede versalindskrift:
»Istandsat 1909«.
61
Christiaan Schuckman og Dieuwke de Hoop Scheffer (red.), New Hollstein: Dutch and Flemish Etchings,
Engravings and Woodcuts c. 1450-1700, 44, Amsterdam
1996, nr. 779.
62
Dukatornamentet ses næsten identisk i Hans Vredeman de Vries’ serie Exercitatio Alphabetica (1569), Ger
Luijten (red.), Hollstein’s Dutch & Flemish Etchings, En
gravings and Woodcuts c. 1450-1700, 47, Vredeman de
Vries, Amsterdam 1997, nr. 315. Allerede Chr. Axel
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Fig. 56. Altertavlens topgavl (s. 2134), under istandsættelsen 1909. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Der Giebel des
Altarbildes während der Instandsetzung 1909.
Jensen bemærkede, hvorledes Mikkel van Groningen
anvendte Hans Vredeman de Vries’ vidt udbredte grafik som forbillede, Jensen, Snedkere 70. Med mere specifik adresse har Hugo Johannsen set en indflydelse

fra Hans Vredeman de Vries’ Caryatidvm (o. 1565) i
Skaføgårdskabet (o. 1596), hvis bibelske relieffer dog
er afhængige af Jost Ammans træsnit til Frankfurt-bibler 1564-65. Hugo Johannsen, »On the Significance

Fig. 57. Altertavlens mindre figurer (s. 2134), under istandsættelsen 1909. Foto Chr. Axel Jensen 1909. – Die kleineren
Figuren des Altarbildes während der Instandsetzung 1909.
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Fig. 58. Altertavlen, før istandsættelsen 1909 (s. 2131). Foto Chr. Axel Jensen 1907. – Das Altarbild vor der Instand
setzung 1909.
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Fig. 59. Altertavlens storfelt under istandsættelse 1969
(s. 2138). Foto E. B. Rosing Holm 1969. – Großfeld des
Altarbildes während der Instandsetzung 1969.
of Hans Vredeman de Vries for Architecture, Arts and
Crafts in Denmark during the Reigns of Frederik II
and Christian IV«, Masters, Meanings & Models, Michael
Andersen m.fl. (red.), Kbh. 2010, 211-12. I sine senere
arbejder har Groningen anvendt nyere grafiske forlæg i
form af stik af Jacob Matham efter Hendrick Goltzius
(f.eks. DK Århus 3471).
63
Jf.Virgil Solis’ stikserie, Biblische Figuren des alten vnd
Newen Testaments gantz künstlich gerissen (1560), nævnt
i P. Schmidt, Die Illustration der Lutherbibel, Basel 1962,
236-8, 414 og fig. 326; jf. også Frederik II’s bibel (Bib
lia, det er Den gantske Hellige Scrifft (…), Kbh. 1589).
Figurerne er skåret som i Østbirk, men med et svaj
der minder om den mere detaljerede komposition på
prædikestolen i Århus Domkirke (DK Århus 557 fig.
332) og måske røber et kendskab til nyere grafik fra
Hendrick Goltzius (1585). Jf. F. W. H. Hollstein (red.),
The New Hollstein: Dutch and Flemish Etchings, Engrav
ings and Woodcuts 1450-1700, 8, Amsterdam 1993, nr.
335. Opstandelsen har samme forlæg som Århus-stolens (DK Århus 558) men er ligeledes forenklet.
64
Englehovederne, der har et lidt mildere udtryk end
de tilsvarende på prædikestolen i Århus Domkirke
(DK Århus 561 fig. 336), ses hyppigt efterlignet i egnens kirker, f.eks. s. 658, 905, 1464, 1469.
65
Klædedragtens behandling minder om Jost Ammans,
eksempelvis i Kunst- und Lehrbüchlein ... (1578), jf. f.eks.
Gero Seelig, Giulia Bartrum & Marjolein Leesberg
(red.), The New Hollstein German Engravings, Etchings
and Woodcuts c. 1400-1700, Jost Amman book illustrations,

VI, Rotterdam 2003, nr. 134, 138. I sine senere arbejder har Mikkel van Groningen omarbejdet forlæg
med mere voluminøs klædedragt (f.eks. af Hendrick
Goltzius) til denne stil. Merete Bergild og Jens Jensen,
»Rosenholm-skabet og dets mestre Mikkel van Groningen og Laurids Andersen Riber«, Historisk Årbog fra
Randers Amt 1987, 28-9.
66
Englene bygger muligvis på Hans Vredeman de
Vries’ grafiske serie Coenotaphiorum (1563), hvor de, ligesom altertavlens engle før istandsættelsen 1909, fungerer som skjoldholdere. Jf. Luijten (red.) 1997 (note
62), nr. 142.
67
Våbnernes nuværende placering er ifølge Chr. Axel
Jensen udtryk for en pragmatisk løsning i forbindelse
med istandsættelsen 1909 og ikke et forsøg på til
bageføring (se endvidere note 66). Det er uvist, om arrangementet med de skjoldholdende figurer var oprindeligt.Våbnerne har nyere, pålimede bagsider, formentlig fra 1909.
68
Se endvidere Christian Elling, »Thrane’rne«, Tilskue
ren oktober 1934, 233-52; Merete Bergild og Jens Jensen, »Mogens Christian Thranes udsmykningsarbejder
i Randers Hospitals Kirke og Støvringgård Klosters
Kapel«, Historisk Aarbog fra Randers Amt 1985, 52-64.
69
Menighedsrådet fik 1942 afslag på en ansøgning om
at udskifte storfeltets maleri og sidefelternes indskrifter
med tre malerier af Kaj Gøtzsche, forestillende Den
Gode Hyrde, svarende til Gøtzsches altermalerier i
Haderup Kirke (Ginding Hrd.).
70
Ifølge Chr. Axel Jensens indberetning fra 1909 (j.nr.
93/09) ‘lykkedes det i storstykkets sidefelter at fremdrage de oprindelige indskrifter så godt som fuldstændig’. Gesimsfrisens bibelsteder var – om end identificerbare – ‘meget ødelagte’, og ortografien er tilsyneladende rekonstrueret efter Frederik II’s bibel.
71
Postamentets skriftsted stod tidligere på topstykkets
fod.
72
Bergild og Jensen 1992. Chr. Axel Jensen bemærkede
1907, at karyatidernes ‘stærkt svajede, stiliserede attituder ikke findes tilsvarende blandt de arbejder, der sikkert vides at være udgået fra hans værksted, og det er
derfor sandsynligt, at altertavlen skyldes en af hans elever’. Med undtagelse af Rosenholmskabet ses da også
hermer på alle de senere arbejder fra tiden efter o. 1596.
73
Det kan bemærkes, at mens alle de hermeløse værker
(på nær Rosenholmskabet) er blevet til uden for Groningens primære virkeområde ved Hornslet, er værkerne herfra altovervejende bestilt af Rosenkrantz’erne
på Rosenholm. Måske afspejler anvendelsen af hermer
snarere bestillerens præferencer frem for Groningens repertoire.
74
Bergild og Jensen 1987 (note 65), 28. I Gimsing veksler ‘mandelformet’ og cirkulær prikning med mere
overfladiske, aflange snit. De ses på altertavlens topgavl,
krumknægte og noget af kassetteværket, ligesom der
er spor i storvingernes flader. På prædikestolen ses de
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Fig. 60. Våbener og initialer for Ludvig Munk til Kvistrup og Anne Lykke, detalje af alterstager,
1584 (s. 2141). Foto Arnold Mikkelsen 2013. – Waffen und Initialen von Ludvig Munk zu Kvistrup und
Anne Lykke, Detail von Altarleuchter, 1584.
på kurvens hængestykker og kassetteværket bag frisøjlerne; tilsvarende på pulpituret.
75
Relieffigurerne på stolen i Århus Domkirke har noget mere kantede ansigtstræk og lidt højere pander.
76
Sml. Fabjerg Kirke, hvortil ‘Anders Snedker og hans
folk’ 1595 blev kørt for at udføre en altertavle (s. 1112).
77
LAVib. Kirkergsk. 1660-82 (C-KRB-131).
78
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1824-30 (C 40. C 4).
79
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1831-42 (C 40. C 5).
80
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1843-55 (C 40 C 6).
81
Jf. Løffler 1879.
82
Synsprot. En alterkande var ifølge synet 1844 bestilt
men ikke modtaget. LAVib. Provsteark. Ringkøbing
Amts østre provsti. Synsprot. for kirker og præstegårde
1843-55 (C 40 C6).
83
Synsprot. Jf. også foto i Struer Museum (B 24958).
84
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773); Abildgaard 158.
85
Sandfeld.

86

Synsprot.Ved kirkesynet 1861 fandt man, at der burde anskaffes en ny messehagel af rødt silkefløjl, kantet
med ægte guldgaloner og forsynet med kors af ægte
guldbrokade. LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1856-72 (C 40, C-7).
87
Skranken blev flyttet 1905. Synsprot. Det er blevet
anført, at skranken indtil 1905 skulle have haft et lige
forløb, jf. Gunnar Sandfeld, Fra en helt anden Tid, 2. udg.,
Struer 1982, 315. Hjørnebalustrenes beskaffenhed taler
dog herimod, ligesom fagenes samlede bredde synes
for stor. Det er dog givet, at skrankens opstilling er
ændret siden 1905 (jf. fig. 16).
88
Sven Axel Hallbäck, Medeltida dopfuntar i Halland,
Halmstad 1969, 18-20; Sven Axel Hallbäck, »Medeltida dopfuntar i Älvsborgs läns norra västgötadel«,
Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 6, 3, 1963
163. Mouritz Mackeprang bemærkede paralleliteten til
fonten i Förlanda, men anså både denne og Gimsings
font for gotlandske arbejder, Mackeprang, Døbefonte
382, 411. Ernst Fischer regnede typen for ‘et lokalt
produkt baseret på en provinsiel tradition’, Ernst Fischer, Västergötlands kyrkliga konst under medeltiden, Up-
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Fig. 61-62. Rester af bøjler fra prædikestolens oprindelige underbaldakin (s. 2144). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Reste von Bügel der Kanzel.
psala 1920, 113. Sven Axel Hallbäck har dertil anført, at
Starrkärskolen ligesom dens ældre forbillede, værker af
mester Thorkillus, udviser tegn på engelsk indflydelse,
Hallbäck 1963 (ovf.), 140.
89
Klæbersten er ikke naturligt forekommende i Danmark, og de andre eksempler på middelalderlige klæberstensfonte inden for de nuværende grænser regnes
for norske importarbejder (jf. DK Maribo 695, DK
Tisted 638, Mackeprang, Døbefonte 10-16). Geologiske
analyser af klæberstensfontene i Bohuslen peger på, at
de er hugget af lokale forekomster, Sven Axel Hallbäck, Medeltida dopfuntar i Bohuslän, Vänersborg 1961,
57-58, 61. Dette må antages også at gælde det nordhallandske område, om end lignende analyser ikke synes
foretaget her, jf. Hallbäck 1969 (note 88). Se endvidere
KultHistLeks 8, 451-57; Gösta Berg, »Några notiser om
täljstensbrytning och täljstensindustri i Västsverige«,
Studier tillägnade Gunnar Ekholm, Hjalmar Larsen m.fl.
(red.), Göteborg 1934, 255-63.
90
Mackeprang, Døbefonte 169-71, 413; DK Tisted 1073.
Blandt egnens firkløverfonte i granit er følgende glatkummede: Snedsted, Tødsø, Solbjerg (DK Tisted 476,
922, 971) og Fabjerg (s. 1116).
91
Cementopfyldningen var en erstatning for en træramme fra 1864 til dåbsfadet. Et galvaniseret smedejernsstativ til dåbsfadet anskaffedes o. 1978. Under den
grågule bemaling konstateredes 1969 yderligere to farvelag i form af en rødlig granitimitation og herunder
en blågrå farve.
92
Ved synsforretningen 1861 bemærkedes, at kirken
manglede et dåbsfad. LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og
præstegårdssyn 1856-72 (C 40C-7). Et dåbsfad omtales
1862. Synsprot.

93

Ifølge sønnen Oluf Munks regnskabsaflæggelse 160007. LAVib. Kirkergsk. 1603-53 (C-KRB-130).
94
Tilsvarende svikler ses på alterbord, stoledør og panel; lignende snit ses i kartouchen på altertavlens topgavl, hvor de veksler med dybere snit (jf. note 74).
95
Gesimsens tandsnit er rekonstrueret 1907 på grundlag af spor i farvelagene.
96
En øvre halvdel af en bøjle (49×24×4 cm) findes
på kirkens loft, og en nedre halvdel (32×5×3,5 cm) i
Nationalmuseet (inv.nr. D 10376). Efter istandsættelsen 1907 henlagdes fire bøjler på loftet, idet de ikke
kunne forenes med kurvens underbygning. Kurvens
gulv er fra 1972.
97
På det delvist bevarede maleri i fjerde fag blev rester
af lyseblå overmaling fjernet 1972.
98
Ifølge Chr. Axel Jensen, der også fandt, at farveholdningen mindede om altertavlen i Skive Vor Frue Kirke
(Viborg Amt).
99
Indskrifterne, der ligesom stafferingen er udført af
Niels Larsen, Struer, følger de da nyeste bibeloversættelser og har ingen hjemmel i den oprindelige staffering.
100
LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1831-42 (C 40. C 5).
101
Sml. Århus Domkirke og Østbirk Kirke (DK Århus
560, 4475).
102
Lignende fremstillinger kendes bl.a. fra Skjern Kirkes prædikestol fra 1627 (s. 554). De fem sanser som
allegoriske motiver vandt udbredelse i nederlandsk
kunst i sidste halvdel af 1500-tallet. Motivkredsen blev
forbundet med en overvejende positiv opfattelse af
sansernes verdslighed, men kunne endvidere sammenkædes med bibelhistorien, som det ses i stik af Marten
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de Vos fra 1580’erne, jf. Carl Nordenfalk, »The Five
Senses in Flemish Art before 1600«, Netherlandish Man
nerism. Papers given at a symposium in Nationalmuseum,
Stockholm, September 21-22, 1984, Stockholm 1985,
135-54, specielt 143 f.
103
Chr. Axel Jensen anførte 1907, at prædikestolen ligesom pulpituret måtte have samme ophav som altertavlen, NM j.nr. 257/1906. Dette er også opfattelsen
hos Merete Bergild og Jens Jensen (Bergild og Jensen
1992); Weilbach, KunstLeks 2, 503). Jan Steenberg
medregnede ikke pulpituret til gruppen. Trap 5. udg.
22, 273.
104
Det oprindelige maleri er af Merete Bergild og
Jens Jensen tilskrevet Morten Maler fra Ribe, Bergild
og Jensen 1992. Af sikre værker fra hans hånd kendes
malerier på altertavle og prædikestol i Fabjerg Kirke
fra 1595 (s. 1106, 1118).Til Fabjerg blev han hentet fra
Vejrum Kirke (Hjerm Hrd.) (jf. s. 1112). O. 1607 arbejdede han i Hjerm Kirke (jf. s. 2033). Morten Maler
vides også if. kirkeregnskaberne at have udført nu forsvundne malerier i Lomborg og Hygum (s. 744, 1398)
hhv. 1597 og 1606. Han formodes ligeledes 1606-08 at
have udført nu forsvundne malerier i Harboøre, Hove,
og Dybe (s. 1277, 1435, 1566).
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105

LAVib. Provsteark. Ringkøbing Amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1824-30 (C 40, C
4); 1831-42 (C 40. C 5).
106
Sydrækkens stolerygge vidner om en større samlet
istandsættelse. Her har alle, på nær de to østligste (ndf.),
samme opbygning: tre affasede fyldinger dannet af to
stablede, groft tilvirkede plankestykker. Lignende fyldinger, dog med lodret samling, ses på en enkelt ryg i
sydrækken og tre i nordrækken. Disse var 1960 forbillede for nye rygge af møbelplade østligst i nordrækken. Resten af nordrækkens stole (og de to østligste i
sydrækken) har rygge af tre stablede planker, der alle,
på nær den vestligste, er groft tilvirkede; enkelte har
dertil lodrette profillister.
107
På kirkens loft står en tilsvarende, men bredere gavl.
108
De må som en tilsvarende gavl på loftet være fjernet fra kirken før 1907 (jf. fig. 16), måske i forbindelse
med fjernelsen af en †degnestol ved †triumfmurens
etablering 1905.
109
Panelerne er fremstillet af glat møbelplade. For ombygningen stod arkitekt H. Møller Nielsen, Struer.
110
Det samme gælder vel de nu forsvundne men gennem spor erkendelige lister på begge gavle.
111
Efter tegning af arkitekt Gert Madsen,Vissing.

Fig. 63. (†)Orgelfacade, 1929, med genanvendt ældre gesims (s. 2153). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Orgelfas
sade, 1929, mit wiederverwendetem älteren Gesims.
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112

NM. J.nr. 1097/1993; Struer Museum. Sagsnr. 0580
A1.
113
Forhandlingsprot. (A 1016-1-8). Erik Overgaard, Rind
Kirke – i ca. 850 år, Herning 1995, 24-25. Amts-Bladet
(Struer) 25. jan. 1968. Sandfeld.
114
Sandfeld. 1948 udstyredes orglet med elektrisk blæser.
115
Facaden af fyrretræ (gesimsen af eg), 242×149×32
cm, har ophæng til 21 prospektpiber.Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
116
Gunnar Rønn & Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjø
bing Amt (Hardsyssel Håndbog 3), Ringkøbing 1992,
26.
117
Bendt Gammeltoft-Hansen, Den danske kirkes klok
ketraditioner, manuskript, Svendborg 1999, 12 (http://
www.klokkemuseum.dk/medlemmer/afhandling_juni_2010.pdf (besøgt 21. nov. 2014)); Theophilus, bog
3, kap. lxxxv ‘Om klokkestøbning’.
118
DaAtlas V, 757; endvidere Abildgaard 158. LAVib.

Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69
(C 4-773).
119
Løffler, Gravsten 13.
120
Merete Bergild og Jens Jensen har om end med forbehold foreslået, at stenen kan have været over Mads
Knudsen Hessel (†1700), sognepræst i Gimsing (Bergild
og Jensen 1992). Stenens sendatering til o. 1750 og tilskrivningen til Nykøbing Barokmester taler dog mod
dette.
121
Efter tryk af Antonius Wierix eller Jan Sadeler:
Zsuzsanna Ruyven-Zeman (red.), The New Hollstein
Dutch and Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts c.
1450-1700, 60, Rotterdam 2003, nr. 201; Dieuwke
de Hoop-Scheffer (red.), The New Hollstein Dutch and
Flemish Etchings, Engravings and Woodcuts c. 1450-1700,
22, Amsterdam 1980, nr. 139.
122
1754 anføres, at der ingen epitafier eller inskriptioner findes indvendigt i kirken. LAVib. Ribe bispeark.
Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-773).

die kirche von Gimsing
Die Kirche ist heute gegen Norden und Westen
umgeben von den Vorstädten der expandierenden
Gemeinden, lag aber ursprünglich einsam in der
Landschaft auf dem Hjerm weg, der Holstebro mit
dem Kai am äußersten nördlichen Ende der Gemeinde verband (Abb. 4). Der ältere Teil des Friedhofs ist in den alten Grenzen ungefährt bewahrt,
nur wurde in neuerer Zeit dem westlichen Teil ein
kleineres Areal hinzugefügt. Eine neuere Sektion
im Süden wurde 2008 in Folge des großen Bevölkerungswachstums der Gemeinde angelegt.
Ursprünglich bestand die Kirche zweifellos
aus einem Schiff mit einem schmaleren Chor
im Osten, doch der Grundriss, der schief mit einem breiteren Westende abgesetzt ist, ist durch

spätere Erweiterungen im Osten und im Westen
verwischt. Das Gebäude wurde mit einer Verkleidung aus Granitquadern gebaut, die auf Schrägkantensockeln ruhen. Bei der Erweiterung der
Kirche wurden Quader aus verschiedenem Material hinzugefügt, darunter Sockel mit abweichendem Profil. Ebenso wurde ein romanischer
Grabstein als Sockelstein auf der Südseite wiederverwendet (Abb. 52, 54). Die ursprünglichen
Türen der Kirche im Westende sind bewahrt.
Die nördliche ist noch in Gebrauch, während
die südliche äußerlich als verblendete Nische
erscheint. Die Türen sind einfach aus Quadern
mit abgeschlagenen Ecken und rechteckigen
Stürzen erbaut und damit wie die Mehrzahl der
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romanischen Kirchentüren der Gegend geformt.
Keines der romanischen Fenster ist bewahrt, da
sie alle von neueren Öffnungen verschluckt wurden. Elemente der älteren Fenster sind doch in
der Südfassade des Schiffes sichtbar, wo zusammengesetzte und monolithische Außenschwellen
wiederverwendet wurden.
Im Inneren, das eine niedrige Decke besitzt,
sind ungleichmäßige Feldsteinmauern mit einer
dicken Putz- und Kalkschicht bedeckt. Bei einer
Inspektion 1879 wurden Reste der ursprünglichen †Triumphmauer der Kirche sichtbar.
Im späten Mittelalter wurde die Kirche durch
eine Vorhalle aus Klosterziegel außerhalb der
Nordtür erweitert. Im Inneren sind die Wände
des Anbaus mit Nischen verziert, zu denen sich
Parallelen in anderen Kirchen der Gegend finden, z.B. bei Måbjerg (S. 1740); entlang der Ostwand, wo die Nischen am besten bewahrt sind,
waren es ursprünglich fünf (Abb. 12).
Um 1595 wurde die Kirche ausgebaut und
neu eingerichtet. Die Flankenmauern des Chores wurden bei der Verlängerung der Schiffsmauer herausgerückt, während der Westgiebel gegen
Westen verrückt wurde. Die Erweiterung verlängerte die Kirche um ca. 10 Meter zur jetzigen
Größe und veränderte sie damit zur Langhauskirche. Die Erweiterungen wurden von außen
zugeführten Quadern vorgenommen, die insbesondere im Ostende von einer etwas geringeren
Größe sind als die ursprünglichen. Die Neueinrichtung des Kircheninneren bedeutete außerdem, dass Elemente des romanischen †Altartisches unter dem Ostgiebel der Kirche wiederverwendet wurden. Nach dem Umbau wurden
die Giebel des Gebäudes mit †Treppen versehen.
In den folgenden Jahrhunderten gibt es Zeugnisse von weiteren Wartungsarbeiten, und 1905
wurde eine †Triumphmauer ungefähr dort errichtet, wo die ursprüngliche gestanden hatte.
Diese wurde während der Hauptrestaurierung
der Kirche 1970-72 wieder niedergerissen. In
dieser Zeit erhielt die Kirche in den Hauptzügen
ihr jetziges Gepräge.
Der Bau eines Turmes am Westende der Kirche
wurde 1939 vorgeschlagen, jedoch nie durchgeführt.
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Die Eichendachwerke der Kirche sind noch
gut bewahrt, und dendrochronologische Proben wurden allen Teilen der Kirche entnommen
(Abb. 13). Die Resultate zeigen, dass das Holz
der Dachwerke über dem Schiff ca. 1465 gefällt
wurde. Zu diesem Zeitpunkt wurde das Dachwerk dieses Gebäudeteils vermutlich ausgewechselt. Die Dachbekleidung besteht ausschließlich
aus Blei, während aus älteren Fotos und Rechnungsbüchern hervorgeht, dass Teile der Kirche
(Westende) zeitweise durch dachziegel bedeckt
waren.
Inventar. Die Reste eines romanischen †Altartisches (Abb. 18-19) sind zusammen mit der Glocke
ohne Inschrift (Abb. 51) die ältesten Inventargegenstände der Kirche. Das Taufbecken (Abb. 3738), eine Arbeit aus Kleberstein, ist ein bemerkenswerter Import aus Halland von um 1250-75.
Während nichts vom späteren Mittelalter bewahrt
ist, prägt die Renaissance den Kirchenraum. Das
Altarbild (Abb. 21-30), der Altartisch (Abb. 20),
die Kanzel (Abb. 40-43) und die etwas veränderte Vorderseite der Empore (Abb. 49) stellen
eine vornehme Ganzheit im Hochrenaissancestil
dar. Die Stücke stammen, entsprechend einer gemalten Inschrift am Altarbild von um 1590 und
werden der Werkstatt des einflussreichen Schnitzers Mikkel van Groningens zugeschrieben, deren Hauptwerk die Kanzel in der Domkirche von
Århus ist. Ein teilweise bewahrtes Gemälde (Abb.
41) an der Kanzel wird dem in der Gegend ausgesprochen aktiven Künstler Morten Maler aus
Ribe zugeschrieben. Dieses Inventar muss auf Initiative von Ludvig Munk zu Kvistrup und Gattin Anne Lykke angeschafft worden sein. Zu den
oben genannten Gegenständen gehört auch eine
Stuhltür (Abb. 44) und eine Stuhlverkleidung (jf.
Abb. 49), die bezeugen, dass Groningens Werkstatt
gleichzeitig auch Kirchenbänke und zweifellos
einen †Herrschaftsstuhl geliefert hat. Von so einem stammen vermutlich zwei Löwenmasken
mit Fruchtfederung, die jetzt an der Altarschranke
wiederverwendet wurden (Abb. 36). Von einem
jüngeren †Herrschaftsstuhl, der auf 1639 datiert
ist, sind zwei *Giebel (Abb. 46) bewahrt.Von gleichem Alter scheinen auch eine Reihe Stuhlgiebel
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(Abb. 17) an dem ansonsten erneuerten Gestühl
zu sein. Die Altarleuchter (Abb. 35) wurden 1584
von Ludvig Munk und Anne Lykke gestiftet. Die
Altargeräte (Abb. 31) von um 1575, ein Beispiel
dafür, wie die spätgotische Formsprache weiterhin benutzt wurde, wurden vom Besitzer von
Kvistrup, Ingeborg Parsberg, gestiftet, aber müssen
ursprünglich zu einer anderen Kirche gehört haben. Der Becher des Kelches wurde 1782 erneuert.
Die Altarschranke (Abb. 17) muss auf die Zeit
um 1750 datiert werden. Aus dem 19. Jahrhundert stammen ein Kreuzigungsgemälde im
Großfeld des Altarbildes, die Taufschale (Abb.
39), das Kirchenschiff »Thyra« (Abb. 50) und die
Psalmennummertafeln (Abb. 17). Aus dem 20.
Jahrhundert stammt das Gemälde im oberen Feld

des Altarbildes (Abb. 21) ebenso wie die meisten
kleineren Gegenstände. Die Taufkanne (Abb. 39)
wurde 1929 angeschafft, Altarkanne und Oblatendose (Abb. 34) wurden 1964 von Bent Exner
angefertigt. Die Orgel (Abb. 49) mit acht Stimmen wurden 1968 von Frobenius & Sønner gebaut. Die Messgewänder von 1974 wurden 2008
ergänzt. Eine Pastorentafel stammt von 1983,
die Krankengeräte von 1986. Die Malerin Helle Thorborg führte die Gemälde für die Kanzel
(Abb. 40, 42, 49) und die Empore (Abb. 47, 49)
jeweils 1988 und 1995 aus.
Grabmale. Zwei Grabsteine für Unbekannte sind
aus der romanischen Zeit und dem Spätbarock
bewahrt (Abb. 52a-b, 53).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2015. – The church in the landscape seen from
the south east.
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Kirken i Vejrum er viet til Skt. Andreas (værnehelgen).1
Den tidligste omtale hidrører antagelig allerede fra
1196, da Svend, præst i »Wethrum«/ »W(æ)th(rum)«,
bevidnede to kongelige transaktioner.2 Vejrum takseredes o. 1350 i Ribe Oldemoder til 5 skilling sølv,
den næsthøjeste ansættelse i herredet efter Hjerm og
Borbjerg (s. 1999, 1839).3 Kirkens og præstebordets
ejendomme er omtalt i flere senmiddelalderlige kilder.
Bl.a. stadfæstede Ribebispen Hartvig Juel i 1485 besiddelsen af gods, der var givet til gudstjeneste, vel til sjælemesser.4 En sjælegave skænkedes endvidere 1498 af
Kyrstin Mychels dather (Kirsten Mikkelsdatter Krag),
enke efter Møgh Kiees (Myg Eriksen Kid (Krag,
-1444-85-) til Jørsbygård (Jørsby Sogn, Morsø Nørre
Hrd., Tisted Amt)). Donationen skulle sikre forbønner
‘til evig tid’ for Kirsten Mikkelsdatter og hendes børn;
samtidig stadfæstede hun en ældre gave på en gård,

Danmarks Kirker, Ringkøbing

skænket til præstebordet af hendes oldefader, Niels
(Svendsen) Krag med henblik på en fredagsmesse.5 Et
sent eksempel på en sjælegave var en donation fra Jens
Spend til Kvistgård, etableret på Mariæ Renselsesdag
(2. febr.) 1530 på hans egne og arvingernes vegne.
Gaven, 2 ørter korn, skulle hvert andet år gives til
kirken og hvert andet til præsten, »medt slig wilkaar, at
presten schulle bede aff predichstoellen for hans fader
Simon Spend« (jf. s. 2234).6 Herudover udstedte provsten i Vestervig, Gregers Svendsen 1498 et brev om
‘Vejrum Kirkes ejendom og Vestervig’.7 Antagelig har
Vestervig Kloster således haft vigtige ejendomsrettigheder i sognet. 1500 blev der på Hjerm Herredsting,
som i senmiddelalderen synes at have ligget i Vejrum
Sogn, gjort tog mellem »Bonden og Guds Hus paa
s. Andree Kirkes Vegne i Wethrum på ‘syre mark’ (Sir
Mark)«.8
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	I forbindelse med landehjælpen 1524-26 svarede Vej
rum Kirke 25 mark, det næsthøjeste beløb i herredet
efter Hjerm (jf. også Ølby og Fovsing, s. 2267 og 2315).9
En begravelse i tårnet (s. 2247) blev 1700 overdraget til Rasmus Nielsen Overgaard (†1708) til Ausumgård og Kvistrup (Gimsing Sogn, jf. s. 2115) af Søren
Sørensen (†1706), forhenværende amtsskriver i Dronningborg og Mariager amter. Denne var forinden af
kongen blevet ‘benådet’ med Vejrum Kirkes visse og
uvisse indkomster.10 Rasmus Overgaard havde selv
ladet begravelsen bekoste og skænkede desuden kirken
et krucifiks og ‘et jernværk’, dvs. en alterskranke (s.
2228, 2226), ligesom han forpligtede sig til at give
kirken ‘en hæderlig kendelse, som til dens prydelse af
ham selv med kirkens forsvars råd kan anvendes’. Selve
kirken blev 1710 (skøde fra 1720) solgt på auktion af

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Hovedvejen HolstebroStruer er en senere tilføjelse. Målt af A. J. Ballegaard
1817. Tegnet af Merete Rude 2014. – Cadastral map.
The main Holstebro-Struer road is a later addition.

Kronen med tilhørende kaldsret til Niels Overgaard
(†1722), en søn af ovennævnte.11 Vejrum havde herefter ejerfællesskab med Kvistrup frem til 1771, da
hovedgårdens ejer, Christiane Stivart Moth (†1773),
søster til den tidligere indehaver, Christian von Moth
(†1766), ved gavebrev skænkede den til kirkens sognepræst Niels Bygum Krarup (†1799). Imidlertid videresolgte denne allerede 1774 kirken til Thomas Just
Jermiin til Ausumgård, der 1777 oprettedes til stamhus.12 Siden tilhørte Vejrum Kirke Ausumgårds ejere
frem til 1911, da den overgik til selveje.13 Sognet havde
1819-31 Handbjerg som anneks (s. 1942), men har
både før og siden udgjort et enkeltpastorat.
1799 oprettedes et sognebibliotek i Vejrum på initiativ af arvingerne efter pastor Krarup. Midlerne skænkedes til det værdige formål ‘i stedet for at bekoste en
ligsten eller epitafium over en elsket ægtefælle og en kær
fader’.14
Sagn m.v. Som meddelt af Resen kunne der efter
overleveringen fra en høj nær sydsiden af kirken ofte
iagttages et brændende spyd, der blev slynget mod
højen på den modsatte, nordlige side.15 Kirkens altertavle ‘af alabast’ var del af det oversøiske gods, der var
ombord på et skib, som led skibbrud ved Bovbjerg
(jf. s. 1840 og 2219). Den usædvanlige billedkvader
på nordsiden (jf. s. 2182 og fig. 8) tolkedes i Præsteindberetningen 1766-69 som en abe (!) og betegnedes
som kirkens vartegn.16 En beretning, der knytter sig
til svenskekrigene (Torstenssonfejden 1643-45 eller
Karl Gustav-krigene 1657-60), melder, at den gamle
kirkedør i våbenhuset (s. 2238 og fig. 79) under en
træfning med svenske soldater fik det hul, der endnu
ses. I kampens hede blev den svenske anfører skudt
gennem hullet; han blev siden begravet syd for kirken
under en flad sten uden indskrift.17 En yngre version
af beretningen anfører dog, at begravelsen skete på det
sted, hvor misdæderen faldt, nemlig under to store
flade sten i det stenpikkede gulv.18
Helligkilde. På en mark 500 m syd for kirken findes
en kilde, viet Skt. Olaf. If. Resen tillagde ‘de gamle’
den dog større kraft, end man ‘nu kan konstatere den
faktisk har’.19

Kirken ligger ca. 300 m vest for landevejen mellem Holstebro og Struer på kanten af et mindre
dalsystem, der strækker sig nordøstligt over Kvistrup med udløb i Venø bugt. Tidligere løb vejen
tæt øst om den på daværende tidspunkt forholdsvis ensomt beliggende kirke (fig. 2), i hvis nærhed
blot præstegården lå i dalstrøget mod vest.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der
har bevaret de gamle grænser, hegnes af græsklædte jorddiger, hvis fronter dækkes af kampesten. Mod øst er hegnet indvendig suppleret med
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Ålborg Luftfoto 1960. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south.

en bøgehæk, mod nord med et udvendigt læhegn
af paradisæbletræer og egetræer. Mod syd og vest,
hvor terrænet falder mod det ovenfor nævnte
dalsystem, er skrænterne nedenfor digerne dækket af et tætbevokset bælte af træer og buske.
Digerne blev 1666 ‘muret op igen fra grunden’
af murermester Jens Bertelsen,20 men var atter
stærkt nedfaldne o. 1770.21
Der er tre indgange til kirkegården, hvoraf hovedportalen i øst og porten i vest kan være middelalderlige; indgangen i nordvest er etableret i nyere
tid. Førstnævnte består af en kombineret køre- og
gangport, der er bygget af tegl i munkestensformat med anvendelse af enkelte granitkvadre. De
rundbuede åbninger er falsede til begge sider og
dækkes af et blytækket sadeltag med små spir over
gavltrekanterne (jf. fig. 29). Den vestre indgang
svarer i opbygningen til hovedporten, men består
blot af en gangport. Indgangen i nordvest består

af støbte cementpiller. De ældre indgange er if. de
bevarede regnskaber repareret gentagne gange.20
Alle indgange lukkes nu af sortmalede jerntremmefløje; de ældste porte var dog af træ, der blev
fornyet adskillige gange, bl.a. 1685, hvor portens
gamle træ blev genbrugt i våbenhuset.20 1919 blev
østportens blybeklædning og vestportens afdækning af jernplader udskiftet til fordel for tegltage,
men kirkesynet krævede, at disse straks blev udskiftet med bly.22 †Indgange. 1682 oplystes, at der
blev indkøbt træ til tre stetter, herunder til en nordre, der 1694 blev repareret af en murermester.23
Stål til en †kirkerist anskaffedes 1679.20
†Drejekors. Tømmer til et ‘kors ved østre stette’
indkøbtes 1712.24
Bygninger på kirkegården. Nordligt på kirkegården ligger siden 1971 det hvidmalede ligkapel (arkitekt H. Møller Nielsen, Struer), der er opført af
tegl og dækkes af et skiferbelagt sadeltag; på gav-
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Fig. 4.Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Exterior seen from the south east.

len et muret kors. En graverbygning af grønmalede
profilbrædder med tagpapdækket sadeltag opførtes 1981 ved materialepladsen ved kirkegårdens
nordvesthjørne. En øst for kirkegården placeret
†bygning, der ikke omtales i kilderne, var muligvis
en †kirkestald(?) (jf. fig. 2).
Kirkegården var 1858 ‘smukt beplantet’25 og
havde 1863 ‘fortov og grusbelagte gange’. I årene
omkring 1900 anlagdes supplerende gangstier,22
men 2016 er dele af gangarealerne mod syd atter
tilsået med græs.
bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil en blot
lidt yngre apsis blev tilføjet mod øst.Tårn og våbenhus
er fra o. 1500, og o. 1520 indsattes korets stjernehvælv,
mens apsis blev nyoverhvælvet og indrettet til sakristi.
Tårnets løgkuppelspir er fra o. 1750. Kirken er orienteret solret.

Grundplanen over den statelige, etapevis opførte
og i størrelse anselige kvaderstenskirke består af et
rektangulært kor i øst, hvortil knytter sig et bredere og i længden ganske betydeligt skib mod
vest. Korets ydermure flugter med skibets bagmure, og en skævhed i skibets udstikning bevirker, at bredden tiltager med 1 m fra øst mod vest,
som det i øvrigt ses i adskillige kvaderstenskirker.
Den halvrunde apsis, hvis centrum ligger i facaden af korets østgavl, er senere tilføjet jf. det
manglende forbandt med koret og den afvigende
profilsokkel (fig. 29-30, s. 1728). Med anlæggets
færdiggørelse blev opnået en samlet længde på
godt 32 m, hvilket placerer kirken blandt de største kvaderstenskirker. Koret og skibet har jævnhøje mure, der består af 12 skifter over soklen,
den lavere apsismur af 10.
Materiale og teknik. Den ydre facade af veltildannede kvadre er rejst over en profileret dob-
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beltsokkel, der består af en attisk profil over skråkant. På skibets vestgavl er kun skråkanten bevaret, idet facadestenene blev omsat ved tårnets
opførelse; en profileret hjørnesokkelkvader herfra
er nu indmuret i skibets vestre bagmur. Kvadrene
er over soklen lagt i lige gennemløbende skifter,
der som hovedregel opefter aftager i højden.
På kirkens sydside, apsis og dele af nordsiden
er kvadrene ofte omsatte, men på korets nordside og skibets tilstødende østgavl er store dele af facaden intakt. Her er bomhuller i form af
hjørnefalsede kvadre endnu bevaret i 3. og hovedsagelig 8. skifte over soklen (fig. 20; jf. Malt
Kirke, DK Ribe 2806). Det bemærkes ligeledes,
at en jævn skiftehøjde på vinduernes og murenes
kvadre er søgt tilpasset ved en indskudt kvader
under sålbænkstenen, hvorved skiftegangen holdes; på samme vis udgøres 10. skifte af kvadre,
der af hensyn til højden på vinduernes monolit
overliggere er lodretstillede. Som følge heraf er
murværket homogent og – bortset fra de omtalte bomhuller – uden falsninger. Det romanske
anlæg blev færdiggjort med opførelsen af den
halvrunde apsis mod øst, der er opført i samme
teknik. De krumhugne kvadre, der senest er omsat 1984, følger dog ikke højden på korets skifter,
og tilsvarende er det øvre profilerede sokkelled i
udførelsen svagt afvigende fra korets og skibets;
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Fig. 6. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Crosssection through nave looking east.

deraf må sluttes, at apsiden opførtes efter et kortere varende byggestop.
Højt på korets nordmur er to billedkvadre (fig.
7-8). Kvadrene måler hhv. ca. 35×80 og 44×63
cm. Motivet i øverste skifte forestiller en opretstående vækst med stiliseret bladværk stående

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1982, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2015. – Plan.

2182

hjerm herred

Fig. 7-8. Billedkvadre på korets nordmur (s. 2181). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Picture ashlars on north wall of
chancel.

på en halvcirkulær forhøjning, formodentlig et
Livstræ. Fremstillingen finder paralleller særligt i
Skast Hrd. (Ribe Amt), hvor variationer af motivet er knyttet til romanske vinduesåbninger (Øse,
Vester Starup, Grimstrup, Vester Nykirke, Tjære-

borg, Skast og Brøndum, DK Ribe 1603, 1655,
1682, 1714, 1839, 1884 og 1919).
To skifter herunder, på højde med vinduets
overligger og øst herfor er fremstillingen på den
delvist beskadigede kvader svært tolkelig. Til-

Fig. 9. Korets nordside (s. 2181). Foto Anders C. Christensen 2014. – North side of chancel.
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Fig. 10.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Exterior seen from the north east.

syneladende er gengivet en mandsfigur eller et
fantasivæsen med unaturligt lange arme, knælang
kjortel og underben med sidevendte fødder (fig.
8, 20). Billedkvaderen omtaltes 1766 som »en
Abe staaende paa bagbenene iklæd (?) har et stort
Hoved og forbenene hænger langt ned ved begge siider, og siges skal være Kirckens Vahr-Tegn«
(jf. s. 2178).26 Et solur er udhugget i en kvader
(68×44 cm) på korets sydøsthjørne (fig. 11). Uret
består af koncentriske halvcirkler, der forbindes
af radiære linjer; disse peger mod urets tidsangivelser, der er udført i en blanding af romertal og
talordsforkortelser.27 Særligt hora sexta, middag, er
fremhævet: en S-form, der neden for cirkelslaget
yderligere er suppleret med romertallet VI. Kvaderen er hjørnehugget; placeringen svarer til den
i 1891 registrerede (jf. fig. 23) og kan meget vel
være den oprindelige.

Fig. 11. Solur (s. 2183). Foto Anders C. Christensen
2015. – Sundial.
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Fig. 13. Profilkvader, forside og
venstre smalside (s. 2184). 1:10.
Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2015. – Profiled ashlars, front
and left edge.

	I kirkegårdens østdige er endvidere indsat to
rigt profilerede, romanske bygningssten (fig. 1215). Den ene er en hjørnekvader med tosidet
profilering, der består af et nedre, glat led, hvorover rundstav mellem hulkele, og med et øvre,
tovsnoet led. Profileringen skæres af en sekundær(?), men romansk hugget smig. Stenen måler
45×65,5 cm med en dybde på 28 cm og har en
mindre, cirkulær fordybning på frontens nedre
del. Udsmykningen på den anden sten, hvis øvre

spids er afbrækket, svarer omtrent til den første,
herunder smigen; dog er det nedre, glatte led
erstattet af en tovfletning. På denne stens bagside er efter kløvningen bevaret tre 6 cm dybe
kilehuller med en indbyrdes afstand på 5-6 cm.
Mål: 45×60×39 cm. Ikke kun profileringen, men
også kvadrenes smige er udført med en indbyrdes
afvigelse, der vanskeliggør tolkningen. Muligvis
er stenene fremstillet med henblik på anvendelse
enten i en sokkel eller på kirkens romanske †al-

Fig. 12. Profilkvadre, bagside (s. 2184). Foto Anders C. Christensen 2015. – Profiled ashlars, back.
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Fig. 14. Profilkvader, forside og
højre smalside (s. 2184). 1:10. Målt
og tegnet af Anders C. Christensen
2015. – Profiled ashlars, front and
right edge.

terbord (jf. Blistrup Kirke, DK Tisted 875); begge
er omhugget og har antagelig sekundært været
anvendt som vinduesoverliggere.28
Døre og vinduer. Skibets blændede †syddør, der
endnu var i brug 1687,23 måler 243×127 cm.
Den retkantede åbning er simpelt udformet, idet
vangerne er opbygget af hjørnehugne kvadre, der
krones af en monolitoverligger med hjørnefalsninger. Åbningen bryder profilsoklen, mens skråkantsoklen er videreført som tærskelsten. Den

jævnhøje norddør, hvorigennem er adgang til
skibet, har nu pudsede og hvidtede vanger. Åbningen har formentlig haft en bredde svarende til
syddørens, men er senere udvidet (243×147 cm).
Kirken har endnu tre oprindelige vinduer, idet
apsidens vindue er en rekonstruktion (jf. fig. 23).
1876 blev det ‘fornyet og forstørret’ i tegl, men
muligvis allerede 1904 ført tilbage til oprindelig
udformning, formentlig med anvendelse af de oprindelige elementer.22 I skibet er de to nordvindu-

Fig. 15. Profilkvadre, forside (s. 2184). Foto Anders C. Christensen 2015. – Profiled ashlars, front.
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Indre. I kirkens indre, hvor skibet dækkes af
fladt bjælkeloft (senest renoveret 1919, hvor tre
bjælker blev udskiftet),22 mens kor og apsis har
senere tilføjede hvælv, er de pudsede og hvidtede
bagmure af rå kamp med undtagelse af de romanske vinduer (jf. ovf.). Koret, hvis gulv er hævet et trin over skibets, er forbundet med skibet
gennem en høj korbue, hvis vanger er af hjørnehugne kvadre på skråkantsokkel; det rundbuede
kilestensstik udspringer i vederlagshøjde fra kragbånd, hvis rige profilering i nogen grad svarer til
ydermurenes sokkelprofilering (fig. 4, s. 1726).
Korbuen blev 1870 fuldstændigt afrenset for kalk
og desuden fuget med Portlandcement.25

Fig. 16. Korets nordvindue (s. 2186). Foto Anders C.
Christensen 2014. – North window of chancel.

er bevaret (fig. 18-19). De består af fint tilhuggede
sålbænksten, karme af smigsten og rundbuede monolitoverliggere, hvoraf den vestre har en hjørnefals. Åbningerne har omtrent samme dimensioner:
i øst 142×73 cm (udvendig), 140×72 cm (indvendig); i vest 142×72 cm (udvendig) og 138×72 cm
(indvendig). Vinduerne udmærker sig ved også at
være kvadersatte i bagmurene. Korets nordvindue
(fig. 16) svarer i opbygning til skibets vinduer, men
er blændet i flugt med bagmuren og står som en
udvendig niche (148×75 cm).Vinduet var blændet
før 1880.29

Fig. 17. Skibets †syddør (s. 2185). Foto Anders C. Christensen 2014. – South door of nave.
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Fig. 18-19. 18. Skibets østre nordvindue (s. 2185). 19. Skibets vestre nordvindue (s. 2185). Foto Anders C. Christensen 2014. – 18. Eastern north window of the nave. 19.Western north window of nave.

Taggavle. Korets taggavle består mod loftsrummene af utildannede kampesten og flinteblokke,
der er bundet sammen af en grov kalkmørtel.
Den østre gavl er ombygget i forbindelse med
lukkemurens opførelse (jf. s. 2193), og mørtelen
blev senest suppleret 1984, hvor revner i gavltrekanten blev udbedret. I skibets østre taggavl
er anvendt et mindre antal kvadre, mens spidsen
mod vest for den øvre dels vedkommende med
tårnets opførelse er omsat med røde teglsten i
munkestensformat lagt i munkeskifte.

Senmiddelalderlige ombygninger og tilføjelser. Kirken undergik i sengotisk tid omfattende istandsættelser og forandringer, der faldt i tre hovedetaper: O. 1425 udskiftedes store dele af tagværkerne, og koret fik nye vinduer. Tårn og våbenhus
opførtes formentlig o. 1500, og endelig o. 1520
blev apsis omdannet til sakristi ved opførelsen af
en lukkemur mod koret, idet begge bygningsafsnit samtidig overhvælvedes.
Kirkens istandsættelse o. 1425, der er dateret
ved dendrokronologiske undersøgelser af korets
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tagværker, omfattede ud over disse tilsyneladende
også en fornyelse af skibets tagværker (jf. s. 2197).
Muligvis ved samme lejlighed eller i hvert fald
før hvælvslagningen o. 1520 fik koret nye †sydvinduer. Heraf kan det østre endnu iagttages fra
loftet, hvor den øvre del er bevaret (fig. 100). Det
dobbeltfalsede, 80 cm brede vindue har rundbuet
form og er opført af røde teglsten i munkestensformat; den østre karm er placeret blot ca. 1 m fra
korets taggavl. Rundbuens issepunkt sidder ca. 15
cm under murremmen, og stikkene dækkes af en
gråhvid, grovkornet puds. Den østlige placering
sandsynliggør, at et tilsvarende †vindue blev indsat vestligt i korets sydmur.
Det hvidkalkede våbenhus ud for skibets norddør er opført o. 1500. Tilbygningen hviler på en
syld af rå kamp og er opført af kvadre (de nederste to skifter) og tegl i munkestensformat. Den
spidsbuede dør i gavlen er udvendig falset, og
det rundbuede vindue herover oplyste oprindelig våbenhusets †styrtrumsloft, hvis bjælkelag hvilede på tilbagetrækninger i flankemurene. I det
fladloftede indre har flankemurene helstensdybe,
fladbuede nicher (ca. 126×100 cm, oprindelig
tre i hver side, jf. fig. 22), et egnstypisk træk, der i
forskellige variationer ses i flere kirker (Måbjerg,
Gimsing og Asp, s. 1740, 2122). Den sydlige niche i østvæggen er en blændet †dør, der førte til

Fig. 21. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Poul
Hansen og Ib Lydholm 1982. – Plan and section.

†prædikestolsopgangen i skibets nordmur (jf. s.
2234).
Formentlig o. 1713, i forbindelse med opsætningen af et †pulpitur i skibets vestende (s. 2240),
blev våbenhuset udvidet.Vest for skibets norddør
blev anlagt en bred, muret trappe, der førte til
†pulpituret via en lige gennemløbende, fladbuet
åbning i muren. Trappens anlæggelse var betinget
af en udflytning af en del af våbenhusets vestmur.
Øst for skibets norddør blev foretaget en lignende
udvidelse, idet en ny adgang til prædikestolen (s.
2234), der på dette tidspunkt var placeret ved skibets nordvæg, blev etableret. I murgennembrydningen blev kirkens †kakkelovn senere placeret
(s. 2198, jf. fig. 23), hvortil 1916 blev etableret en
dør i våbenhusets østmur (jf. s. 2196).
Tårn. Et tårn med omtrent kvadratisk grundplan og oprindelig fire, nu tre stokværk blev o.
1500 opført ved skibets vestgavl. Murene, der
er repareret adskillige gange og desuden skalmurede på store dele af syd- og vestfacaderne,
er af munkesten over en syld af kraftige kampesten. I bagmurene, hvor det oprindelige murværk
bedst iagttages, er stenene lagt i munkeskifte med

Fig. 20. Opstalt. 1:75. Korets nordfacade og skibets tilstødende hjørne (s. 2180). Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2014. – Elevation. North facade of chancel and adjacent east gable of nave.
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skarpryggede fuger. I forbindelse med byggeriet
blev den øvre del af skibets vestre gavlspids nedtaget og genopmuret i munkeforbandt.Tårnrummet, der o. 1700 blev omdannet til (†)gravkapel
(s. 2247), dækkes af et krydshvælv med forlæg i
væggen og med halvstensbrede, retkantede ribber; i nordkappen et klokkerebshul. Rummet belyses gennem et rundbuet, smiget vindue i vest
med udvendig fals og åbner sig mod skibet ved
en svagt spidsbuet arkade, der udspringer af en
rund vulst i vederlagshøjde. Tårnets mellemstokværk nås gennem en fladbuet, falset dør af røde
munkesten i skibets vestgavl (fig. 24-25), men
adgangen var fra starten formentlig henlagt til
en (†)syddør i 2. stokværk, hvortil en †fritrappe(?)
har ført. Den rundbuede (†)dør, hvis nedre del
nu er lukket med natur- og mursten, er udvendig falset (jf. fig. 23). Omtrent midt i det høje
mellemstokværks ofte reparerede bagmure er et
tilbagespring, der muligvis, men ikke nødvendigvis, indikerer, hvor den nedtagne †stokværksinddeling sad. En trætrappe fører til klokkestokvær-

Fig. 23. Plan og facader. 1:300. Målt og tegnet af Emanuel Fleischer 1891. – Plan and facades.

ket, hvis gulv udgøres af et 1945 støbt betondæk
(arkitekt S. Fritz, Aarhus); stokværket åbner sig
mod alle verdenshjørner gennem lige gennemløbende, rundbuede glamhuller, der har falsede stik
mod syd og vest. Lydhullerne var oprindelig ca.
90 cm højere, men den nedre del er lukket med
en blanding af natursten og teglsten i normalformat.
Tårnets karakteristiske løgkuppelspir er formentlig fra o. 1750 (jf. ndf.) og er samtidig med en
mindre forhøjelse af murene. Over den rigt profilerede krongesims består overdelen af en stærkt
indskåret pyramidestub, hvorpå den ottekantede
løgkuppel og spiret hviler. Løgkuppelspiret tilhører en sydtysk type, hvis introduktion her i landet
tillægges den tyskfødte arkitekt Nicolaus Hinrich
Rieman, der fra 1730’erne bl.a. udførte adskillige
arbejder for den østjyske storgodsejer Gerhard

Fig. 22.Våbenhusets indre set mod sydvest (s. 2188). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior of porch looking south west.
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Fig. 25. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2190). 1:50. Målt og tegnet af Anders C.
Christensen 2014. – Door between nave loft and middle
floor of tower.

Adgangen til skibets loft, og dermed til tårnet,
skete før 1963 gennem en lem i loftet over det
tidligere †vestpulpitur, der nedtoges 1963 (jf. fig.
81). Herefter etableredes adgang fra våbenhusets
loft.

Fig. 24. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2190). Foto Anders C. Christensen 2014.
– Door between nave loft and middle floor of tower.

Hansen de Lichtenberg (jf. DK Århus 5447, DK
Vejle 1695, 1784).30 Lokale paralleller findes, ud
over Vejrum, i Bøvling og Hjerm (s. 826, 2009).
En nærmere datering af tårnoverdelen afsløres
ikke i kilderne, men eftersom kirkens vindfløj (s.
2198) bærer årstallet 1745, er dette et muligt byggeår. Spiret afløste et ældre fra 1600-tallets slutning, idet tårnet her var afdækket af et ældre †spir
eller †pyramidetag, hvis ‘spids’ og ‘store bom og
sule midt i tårnet’ er nævnt hhv. 1696 og 1686.23
1766 havde kirken ‘højt tårn og spir’.16 Et lynnedslag 1935 beskadigede tårnets tagbeklædning,
mur- og tømmerværk, der efterfølgende måtte
udbedres.31
Fig. 26. Lukkemur mellem sakristi og kor set fra sydøst
(s. 2193). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Closing wall
between sacristy and chancel seen from the south east.
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Fig. 27. Korets stjernehvælv (s. 2193). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Star vault of chancel.

Korets senmiddelalderlige ombygning. O. 1520 (jf.
†kalkmalerier, s. 2198) udførtes en ombygning,
der medførte en radikal forandring af kirkens
indre mod øst, idet apsis blev omdannet til sakristi. Denne interessante, senmiddelalderlige foranstaltning er hyppigt forekommende særligt i
nørrejyske kirker, jf. f.eks. Tømmerby, Hvidbjerg,
Sundby og Sejerslev (DK Tisted 172, 849, 976,
1015). Et veldatereret eksempel findes endvidere
i Jetsmark Kirke (Hvetbo Hrd., Hjørring Amt),
hvor lukkemuren formentlig er opført umiddelbart før de berømte kalkmalerier fra 1474. I Østjylland kan ud over Tamdrup også nævnes Nørre
Snede og Hvirring (DK Århus 4219, 5236). Endvidere Kværkeby (DK Sorø 498).
	I Vejrum måtte det oprindelige †halvkuppelhvælv(?) vige pladsen til fordel for et hvælv med
halvstenstykke kapper og pudsede grater, der
opførtes samtidig med den nævnte lukkemur af
munkesten mod koret (fig. 26, 28). Lukkemuren

Danmarks Kirker, Ringkøbing

har mod sakristiet en rundbuet, halvstensbred
vægblænding samt en fladbuet niche mod nord,
og gennem en fladbuet, falset dør i syd er der

Fig. 28. Opstalt af lukkemur mellem sakristi og kor
(s. 2193). 1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Elevation of closing wall between sacristy
and chancel.
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Fig. 29. Kirken og østre kirkegårdsportal (s. 2179) set fra øst. Foto Olaf Olsen 1962. – Church and eastern gate seen
from the east.

forbindelse til koret. Kort herefter eller muligvis
i samme arbejdsgang fik koret ottetakket stjernehvælv med halvstensbrede, retkantede ribber,
hvorved de førnævnte †vinduer i korets sydside
måtte blændes. Fra hver af stjernens takker løber
ribberne af på hhv. falsede hjørnepiller og helstensbrede skjoldbuer, førstnævnte med kragbånd
af retkantet profil over en affasning. Den særegne
stjerneform har paralleller i Borbjerg og Hjerm
(s. 1852, 2013) og er i Vejrum en sen afsmitning
af lignende hvælv i †Holstebro Kirke, der med
udvidelser opførtes fra o. 1440’erne og frem (s.

202). Hvælvene i apsis og kor er på oversiden
forstærket med svære, irregulært satte overribber
(jf. fig. 31). Korets østre taggavl blev formentlig
ganske nedtaget under arbejdet, men genopført
med supplerende anvendelse af teglbrokker. Sydligt i muren indsattes en retkantet dør, der er opført af røde teglsten i munkestensformat; mellem
korets og skibets loft opførtes en fladbuet, falset
dør af samme materiale (jf. fig. 31).
Eftermiddelalderlige ombygninger og istandsættelser.
Et (†)gravkapel indrettedes 1700 i tårnrummet
(jf. s. 2247), idet en teglbygget, pudset og hvidtet
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søjleportal (jf. fig. 88) blev indsat i arkaden. Den
fladbuede og falsede åbning flankeres af korte
frisøjler på en høj, retkantet plint med et øvre,
karnisprofileret led. De glatte søjler har skaftringe
forneden og foroven og krones af stærkt stiliserede, joniske kapitæler, idet volutterne er udført
som pudsede spiraler på en retkantet klods. Kompositionen afsluttes af en arkitrav og trekantgavl
med skrågesimser, alle led karnisprofilerede og
med flankerende, pudsede spiralornamenter.
En hyppigt tilbagevendende post vedrørende
kirkens vedligeholdelse er udbedringer af tagenes
blybeklædninger, f.eks. 1661, hvor bly fra ‘lavkirken’ og tårnet blev omsmeltet og suppleret med
nye egelægter;20 1684 repareredes tillige vestre
stette.23 1654 blev dele af kvaderbeklædningen
repareret, og på tårn og våbenhus udhuggedes
gamle sten og nye indsat. Ti år herefter omsattes korets sydside ‘fra blyet og til jorden’.20 Større arbejder udførtes 1677 på kirken og 1687 på
tårnets vestre side, der blev ‘ganske renoveret’ fra
øverst til nederst. Desuden blev kirkens søndre side og gavlene repareret med mur- og kampesten;
våbenhuset og kirkens gulve blev ligeledes udbedret.23 I det følgende århundrede er oplysnin-
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gerne om kirkens vedligehold mere sparsomme,
men 1765 fandtes ikke ‘nogen betydelig brøstfældighed’,32 kun ønskedes stedvis fugning af
murværket samt kalkning. 1792 udførtes mindre
udbedringer på kor og skib og i årene herefter på
tårnet (jf. årstallet 1798 i murankre på sydsiden);
bygningen var 1801 således i ‘bedste stand’.33
En restaurering må have fundet sted i slutningen
af 1800-tallet (arkitekt Emanuel Fleischer, jf. fig.
23), men den nærmere karakter heraf er ikke oplyst.
En større istandsættelse 1945 (arkitekterne E.
Draiby og S. Fritz, Aarhus) omfattede hovedsagelig kirkens inventar (jf. s. 2200), men gav
også anledning til støbning af betongulv i tårnets klokkestokværk samt udskiftning af kirkens
vinduer. Endvidere blev udarbejdet forslag til
brændselskælder under våbenhuset, der dog ikke
godkendtes. Heller ikke et projekteret ligkapel,
der skulle placeres omtrent på den nuværende
graverbygnings plads blev realiseret.34
Ved hovedistandsættelsen 1983-84 (arkitekterne
Poul Hansen & Ib Lydholm, Thisted) omsattes kvadrene på apsis og på dele af skibets nordmur. Desuden blev blybeklædningen på apsiden

Fig. 30.Ydre set fra nordøst. Foto S. Fritz 1937. – Exterior seen from the north east.
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Fig. 31. Korloftet set fra nordvest (s. 2194). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel ceiling seen from the north west.

omstøbt og omlagt og revnedannelser i gavltrekanterne udbedret. Våbenhusets tagværker blev
renoveret, og indvendig i kirken foretoges murog pudsreparationer i apsis og på triumfmuren;
endelig blev varmeanlægget udskiftet, og dele af
inventaret istandsattes (jf. s. 2201).
Gulve. I sakristiet er gulvet af rødflammede teglsten i normalformat, der blev fremdraget og bibeholdt 1979, da et ældre trægulv ønskedes fornyet.31
I kor og skib består gulvene af farvede, mønsterlagte cementfliser, formentlig fra o. 1900. 1960 blev
våbenhusets gulv belagt med røde Ølandsfliser, der
blev givet som gave.35 Tårnets gulv er af mønsterlagte, røde mursten i normalformat. †Gulve. Kirkens gulve var 1791 ‘overalt’ belagt med mursten.33
1862 ønskedes gulvet mellem alteret og knæfaldet
omlagt med brædder,25 hvilket var udført senest
1892; på dette tidspunkt var resten af kirkegulvet
belagt med teglsten, selvom ønske om bræddegulv
under stolene var fremsat allerede 1880. Dette blev
dog først realiseret 1907, idet et cementunderlag

først blev udlagt på teglgulvet, og herover brædder.22 En fordybning i korgulvet blev påtalt 1874,
men var 1877 endnu ikke opfyldt og omlagt (jf. s.
2251).22 Muligvis er der tale om den grav ‘midt på
kirkegulvet’, som 1696 var dækket af nedsunkne
planker, der d.å. ønskedes erstattet af nye mursten.23 Våbenhusets gulv var før 1960 af røde mursten, der fornyedes 1893.22
Døren til fyrrummet i våbenhusets østside blev
brudt 1916, idet en åbning fra våbenhuset blev
tilmuret.22 †Døre. En dør mellem tårnrummet og
skibet blev fjernet efter nedtagelsen af pulpituret
1963.
Vinduer. Kirkens oprindelige sydvinduer var
forsvundet 1766, hvor de betegnedes som ‘temmelig store’.16 Sydsidens vinduer og apsisvinduet
var endnu 1891 indfattet i tegl (jf. fig. 23) og således ikke, som ellers anbefalet 1868, fornyet i ‘oprindelig stil’.36 Tilbageføringen skete formentlig
netop i forbindelse med Emanuel Fleischers opmåling 1891.
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Fig. 32. Detalje af apsidens tagværk (s. 2197). Foto Anders C. Christensen 2014. – Detail of apse roofing.

Tagværker. Kirkens senmiddelalderlige egetagværker er med få udskiftninger af fyrretræ bevarede over alle bygningsafsnit med undtagelse
af tårnet. Apsidens tagværk består af ni spærfag
med korte stivere, der er tappet ned i spærskoene.
Sidstnævnte er kæmmet over en murrem, der er
sammensat af krumvoksede tømmerstykker. Foroven er spærene tappet ind i en udskåret egekonsol, der er fastgjort i væggen (fig. 32).
Over koret er der ligeledes ni spærfag, der understøttes af korte spærstivere og holdes sammen
af et lag træfornaglede hanebånd påbladet spærenes vestside (fig. 31). De afsavede bindbjælker,
hvori spærene er tappet, er kæmmet over en dobbelt murrem, der senest er udskiftet 1896 (arkitekt F. Uldall, Randers). Stregnummereringen er
udført stigende fra vest på alle dele. I forbindelse
med korets senere hvælvslagning er enkelte stivere og spærsko i de midterste fag afkortet.
Skibets 22 spærfag er udført som korets, men
med to hanebånd. Træværket har desuden en

dårligere bevaringsgrad, hvad der muligvis er årsag til, at en eventuel nummerering ikke længere
kan påvises.
Våbenhusets tagværk har seks spærfag med
korte stivere og et hanebånd.
Til tårnets tagkonstruktion er anvendt svært
dimensionerede fyrrebjælker, der enkelte steder
er afstivet med genanvendt egetømmer.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra kirkens
tagværker er 2013 udtaget i alt 12 boreprøver,
hvoraf 10 er dateret.37 Fra apsis er fældningsåret
for to prøver fastsat til o. 1470, mens én prøve
ikke kunne tidsfæstes. Seks prøver fra koret viser
fældningsår o. 1425, og to prøver fra skibet viser
fældningsår hhv. o. 1425 og o. 1460. Én prøve fra
våbenhuset blev udtaget, men kunne ikke dateres.
Tagbeklædning. Alle kirkens bygningsafsnit dækkes af blytage, der har gammel hævd. Apsisbeklædningen er senest omlagt 1984, mens korets
og skibets er fra 1936; på skibets nordside er således anvendt tre plader med indskrifter, hhv. ini-
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tialerne »BB« (Bøjle Bøjlesen, Stauning) og »Mi«
(førnævntes mestersvend disse år)38 samt årstallet
»1936«. Indskrifterne, der er loddet på pladerne,
står i svagt relief.
Et †hejseværk omtaltes 1664, hvor det ‘store
vinde hjul’, der brugtes til at hejse kirkens korn
op med, blev repareret.20
Farveholdning. Kirkens kvadersatte dele står i
blank mur, mens tårn og våbenhus er hvidkalkede. †Farveholdning. Ind- og udvendige kalkninger
er ofte nævnt i kirkeregnskaberne og protokollerne. 1791 var kirkens vægge ‘mørke’, dog formentlig som følge af fugtskader.33 1860 ønskedes
våbenhusets loft malet med lys oliefarve,25 og
1892 var skibets og våbenhusets loft malet med
lys perlefarve.22
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elektrisk
kaloriferanlæg fra 1984, der er placeret i en grav
under skibets gulv øst for døren. †Opvarmning.
1887 ønskedes en kakkelovn installeret i skibet,
hvilket skete senest 1894. Som fyrrum anvendtes
den tidligere prædikestolsopgang i skibets nordmur (jf. fig. 23), hvortil 1916 blev etableret ny
adgangsdør i våbenhusets østmur. Kakkelovnen
blev fornyet 1909.22 En †skorsten, der blev repareret 1956,22 blev ført op gennem muren øst for
ovnen (jf. fig. 30). Det nuværende varmeanlæg
erstattede et oliefyret kaloriferanlæg.
Vindfløj. Vindfløjen over tårnets spir bærer indskriften »C M« og »A C T 1745«, initialer for hhv.
kancelliråd Christian Moth og hustruen Anna
Catharina Trellund. 1696 fik jernstangen ‘på tårnets spids’ ny †fløj. Fløjen var 1769 af kobber med
en stor kugle midt på stangen.16
Fortov. Brolægningen omkring kirken, der tidligst er omtalt 1890, 22 er i den nuværende form
fra 1984, hvor den erstattede en †belægning af
stenflækker og cement.
†kalkmalerier
1901 fremkom i kor, skib og tårnrum rester af
kalkmalede dekorationer, der dog efterfølgende
overkalkedes efter forinden at være blevet registreret af Eigil Rothe, idet et forslag om at restaurere korets udsmykning blev opgivet. Dele af
kormalerierne blev igen fremdraget ved kirkens

istandsættelse 1984 (Robert Smalley), men atter
overkalket. Malerierne, der hidrørte fra flere faser,
kan tidsfæstes til 1500-tallet (kor, skib og tårnrum) og 1700-tallet (tårnrum); endelig kendes
yderligere dekorationer i form af efterretninger
om udmalinger i skibet fra tidlig efterreformatorisk tid og fra 1700-tallet, som nævnt i indberetningen til biskop J. Bloch 1766-69.16
1) O. 1500(?). På tårnhvælvet er fundet ‘malede
Orneringer’,39 der dog ikke blev nærmere beskrevet. Det drejer sig formentlig om murermesterudmalinger udført i forlængelse af tårnets og
hvælvets opførelse.
2-3) (Fig. 33), o. 1520. Dekorativ udsmykning i
brændt okker og sort af korets hvælv i to faser: ældst
var det for egnen velkendte sparremønster på ribberne, suppleret med cirkelindskrevne, seksoddede
stjerner i ribbekrydsene; på de tilgrænsende flader
var ribbeudsmykningen suppleret af tynde stængler med prikblomster, langs gjord- og skjoldbuer
af krydsende rundbuefriser med småkors. Motivvalget falder helt i tråd med en lang række hvælvmalerier på egnen, f.eks. Dybe og Hjerm (s. 1550,
2027), og kan tilskrives den såkaldte ‘Lemviggruppe’.40 Den her anførte datering (o. 1520) bygger
på den nære parallel, navnlig til malerierne i Dybe
Kirke, hvis ældste udsmykning ved en indskrift er
tidsfæstet til 1517, men motiverne synes generelt
at være populære fra 1400-årenes sidste årtier og
frem (jf. Hjerm, s. 2031).
Som i Dybe blev dekorationerne på hvælvkapperne dog kort tid efter færdiggørelsen overmalet, idet den oprindelige bemaling blev dækket
af et frodigt rankeslyng; de fligede blade blev
suppleret af ‘frugter og blomster’,39 alt med sorte
konturstreger. Lignende udmalinger, der ‘fuldstændig faldt af ’,39 blev påtruffet på et ikke nærmere angivet sted i skibet.
4) (Jf. fig. 33), o. 1520. Fremstilling af kvindefigur (Maria?) på korets nordvæg. Ansigtet med
markerede panderynker på den udtryksfulde, let
foroverbøjede skikkelse var bevaret tillige med
overkroppen og højre arm, der raktes frem i en
inviterende gestus; de løstsiddende gevandter
omfattede en kåbe, der fortil blev holdt sammen
af et mønstret bånd med et cirkulært spænde.Ved
fremdragelsen blev motivet kun beskrevet yderst
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Fig. 33. †Kalkmalerier, o. 1520, (s. 2199) på korets nordvæg og hvælv. Foto Eigil
Rothe 1901. – Wall paintings, c. 1520, north wall and vault of chancel.

summarisk, og den bevarede fotooptagelse antyder da også tilstedeværelsen af yderligere udmalinger i mørkere nuancer.
5) Efterreformatoriske. If. Præsteindberetningen
fra 1766-69 var på triumfvæggens nord- og sydside ‘afskildret’ Martin Luther og Philipp Melanchthon, antagelig kalkmalede fremstillinger,41
medmindre det drejer sig om tavlemalerier. Begge var vist i helfigur, Luther med sin bibel under
armen, mens Melanchthon havde »en dobbelt
Kam(!)« i hånden, måske en mistolkning af re-

formatorens vanlige attribut, en opslået bog med
tekstlinjer på begge sider.16
6) O. 1700. I tårnrummet var omkring mindetavle nr. 1 (jf. s. 2249) en dekorativ ramme i form
af en »Baldachin med udhængende Drapperier
ved Siderne«.39
7) O. 1750. Som nævnt 1766-69 fandtes på kirkens nordvæg en, formentlig kalkmalet, præsteliste (jf. også s. 2243) med angivelse af kirkens 12
præster fra 1519 (Christen Hviid) til 1748 (Søren
Listoe).42
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Fig. 34. Indre, set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.

inventar
Oversigt. Fra den romanske kirkes †alterbord stammer
dels den formentlig oprindelige helgengrav af granit,
som ved korrummets ombygning o. 1520 (s. 2193) blev
overflyttet til det senmiddelalderlige bord, opmuret i
tegl, dels døbefonten, der er udformet som en variation
af den nordvestjyske bægerbladstype. I forbindelse med
den radikale ændring af koret anskaffedes antagelig en
monumental altertavle, hvori indsattes to, lidt ældre, trefløjede tavler, dels en større altertavle med engelske alabastrelieffer fra o. 1470 med scener fra Skt. Katharinas liv,
dels en mindre tavle, vel af hjemlig eller nordtysk fabrikat, med en Nådestolsfremstilling fra o. 1500. Fra senmiddelalderen stammer endelig kirkens ældste klokke
(nr. 1), dateret 1485 og mærket med støbernavn for Jens
Smed. Klokken hidrørte if. en påskrift fra Tvis Kloster
(Hammerum Hrd.), men er formentlig først kommet
til Vejrum på et tidspunkt efter reformationen (s. 2245).
Fra o. 1550-75 stammer et dåbsfad af den vanlige
sydtyske type med en fremstilling af Syndefaldet. Fadet

skænkedes dog antagelig først 1615 som markeret med
giverinitialer og årstal. Som led i en betydningsladet tilpasning af den senmiddelalderlige altertavle til luthersk
brug stafferedes denne 1593 på ydersiderne som en
katekismustavle med Fadervor, Nadverordene og
Trosbekendelsen, mens en formanende tekst på indersiden advarede mod en misforstået brug af helgenbillederne. Samtidig tilføjedes et postament i Mikkel van
Groningens stil. I løbet af 1600-tallets første halvdel
gennemførtes en vigtig fornyelse af kirkens hovedinventarstykker. Antagelig 1632 udførtes en monumental arkitektonisk ramme til altertavlen, nært beslægtet
med Borbjergtavlens tilsvarende, der var udført 1639
af Christen Snedker og Jakob Maler (antagelig Jakob
Bartholomesen eller Jakob van Meulengracht). Måske
som afløser for en senmiddelalderlig †prædike- eller
bogstol, omtalt 1530, opsattes samtidig en prædikestol,
der nøje svarer til Stadil Kirkes (Hind Hrd.) eksemplar
fra 1630’erne. Savnet af Vejrums (og af Stadil Kirkes)
regnskaber fra tiden før 1654 betyder dog, at præcise
oplysninger om de ansvarlige for de to prædikestole –
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Fig. 35. Indre, set mod øst. Ældre foto (før 1936). – Interior looking east.
og i øvrigt også for altertavlen – mangler.20 En nystaffering 1653 af begge genstande i Vejrum, varetaget af
en vis »CLV«, antagelig kirkens værge, Christen Lauridtzen fra Villemosegård, bevidnes af delvist bevarede
indskrifter. Kirkens kalk og disk anskaffedes i øvrigt i
1600-tallets første halvdel, mens alterstagerne snarere
må dateres til århundredets slutning.
	I begyndelsen af 1700-tallet fik kirken forskellige
nye inventargenstande, skænket af ejerne til Kvistrup
og Ausumgård, tidligst Rasmus Overgaard og hustru,
Maren Pedersdatter Block og siden af sønnen Niels
Overgaard med hustruen, Margrethe Cathrine Bugge.
Alle fire personers initialer findes på alterskranken
fra 1707/1715. Desuden skænkede de førstnævnte et
krucifiks i forbindelse med etableringen af en familiebegravelse i tårnrummet. 1729 tilføjedes et sygesæt,
et værk af Holstebromesteren Mathias Lind, mens
oblatæsken er udført i 1700-tallets anden halvdel af
Søren Christensen Wendelin fra Viborg. En tilsvarende
æske findes i Fovsing Kirke (s. 2338). Begge tilkom
dog først i slutningen af 1800-tallet. Fra dette århund-

rede hidrører en række mindre genstande, deriblandt
dåbskande (1863), messehagel (o. 1870) samt to usædvanlige, pæreformede pengebøsser, skænket af ægteparret Hans Helmuth de Jermiin og hustruen Nicoline
Sophie (1878). Fra 1892 stammer desuden en porcelænsalterkande og en ske. Endelig blev stolene fornyet
1880-81, om end disse atter ombyggedes 1946.
Fra tiden efter 1900 har kirken fået flere nye inventarstykker, vigtigst en smuk faksimileudgave af Christian III’s Bibel (1550) med tilhørende læsepult, en
gave fra Ejnar V. Munksgaard (1932), et samtidigt kirkeskib, en alterkande (1938), et sygesæt (1954), et orgel
(1990) og en klokke (nr. 2, 2009).
Farvesætning og istandsættelser. Stafferingen af kirkens
hovedinventarstykker, altertavle og prædikestol fastlagdes ved gennemgribende istandsættelser i 1936-38
og 1943. I forbindelse med restaureringer 1966 og
1983-84 opfriskedes farverne såvel på disse som på det
øvrige inventar.
Kirkerummets møblering gennemgik i begyndelsen af 1500-tallet væsentlige ændringer i forbindelse
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med korets ombygning, da alterbordet flyttedes, og en
ny altertavle blev opsat. Store forandringer er yderligere foregået i løbet af 1600- og 1700-tallet, om end
disse kun er mangelfuldt belyst i de skriftlige kilder.
Efter 1627 og antagelig udført på initiativ af Ingeborg
Parsberg, enke efter Iver Juul til Villestrup, Kvistrup og
Ausumgård, opsattes herskabsstole til parret østligst i
midtskibet. I 1600-tallets første halvdel eller i hvert
fald før 1664 indrettedes et pulpitur i kirkens vestende,
udsmykket med malerier af Kristus og de 12 apostle,
svarende bl.a. til eksempler fra 1600-tallets anden fjerdedel, udført af eller tilskrevet Ribemalerne Jakob
Bartholomesen og Jakob van Meulengracht; en af disse
(eller begge) kan måske også have bemalet Vejrumpulpituret (jf. også altertavlen).
Familien Overgaards tilknytning og senere ejerskab af kirken i de første årtier af 1700-tallet afsatte
sig spor i form af forskellige prydelser (jf. s. 2201)
ud over alterskranken og korbuekrucifikset. Til disse
kunne muligvis regnes opsætningen af en rigt udsmykket †korskranke eller -gitter, foruden nye †skrifte- og
degnestole, medmindre disse først udførtes under en
senere aktiv kirkeejer, Christian von Moth (†1766),
jf. ndf. Hvis opsætningen af skranken eller udførelsen
af de flankerende malerier på triumfvæggens vestside
af Luther og Melanchthon (s. 2199) stammer fra det
førstnævnte tidspunkt, kunne det muligvis også have
motiveret en flytning af prædikestolen fra syd- til
nordsiden af skibet og indretningen o. 1713 af murede
opgange hertil og til vestpulpituret (s. 2241). Sammenfattende blev kirken 1735 i bispens visitatsprotokol

betegnet som ‘hel smuk og anselig’.43 Det tilfredsstillende skudsmål (‘meget sirlig indvendig’) blev gentaget 1759 i Hofmans Fundationer og i Præsteindberetningen
1766-69, hvor også kirkeejeren, Christian von Moths
indsats fremhævedes i forbindelse med pulpituret og
andre af kirkens ornamenter.44 Under alle omstændigheder var han ansvarlig for pulpiturets nystaffering
som markeret med hans egne og hustruens navnetræk
samt våbenskjolde og formentlig også med indskrifter
og ‘sindbilleder’ (formentlig emblemmalerier). Herudover kan han også have bekostet en opmaling af korskranken og af skrifte- og degnestolen, der ligeledes
var forsynet med emblemer. De sidste dele betegnedes
ganske vist 1766 som ‘gjort af nyt’, men dette kan dog
også referere til en nystaffering. I løbet af 1790’erne
gennemgik kirken forskellige istandsættelser (jf. s.
2195) under Jens Jermiins ejerskab, idet kirkepatronen
rosende blev fremhævet som værende ‘meget omhyggelig med sine kirker’.45 Fra en istandsættelse o. 180946
af prædikestol og altertavle kan en række detaljer af fyr
på begge genstande være tilføjet (jf. s. 2234, 2220), ligesom begge antagelig blev nystafferet. Renoveringer af
kirkens inventar i løbet af 1800-tallet er ligeledes kun
sparsomt belyst. I forbindelse med Emanuel Fleischers
arbejder i kirken o. 1891 (jf. s. 2195 f.) er prædikestolen formentlig flyttet til triumfvæggens søndre del. Ved
denne lejlighed afkortedes den med et fag. Af større
ændringer i nyere tid var nedrivningen 1919 af det
store vestpulpitur og opsætningen det følgende år af et
orgelpulpitur. 1943 flyttedes prædikestolen atter, nu til
hjørnet mellem skibets sydvæg og triumfvæggen.

Fig. 36. Plan af alterbordet, o. 1520, vist 1808 med
angivelse af den ældre helgengrav (markeret med en
stjerne) (s. 2202). Pennetegning i præsteindberetning
til Oldsagskommissionen 29. aug. 1808. – Plan of altar,
c. 1520, shown in 1808 with marking (with an asterisk,) of
an older reliqvary.

Det middelalderlige alterbord, 122×205 cm og 125
cm højt, er muret o. 1520 af munkesten, umiddelbart op imod den sekundære lukkemur (s. 2193). I
bordets sydlige kortside er en gemmeniche, 30×53
cm og 33 cm høj. På den vandrette overside, nærmest bordets bagkant, er – midtfor og delvist skjult
under altertavlens postament – nedfældet en udhugget rektangulær sten af granit, 70×34 cm. Heri
er udsparet en omtrent kvadratisk, 21×24 cm, helgengrav eller relikviegemme fra det ældre †alterbord,
der har været placeret i apsis og må være blevet
nedbrudt umiddelbart efter korets ombygning.
Gemmet (jf. fig. 36), der var »stærkt nedlagt i haard
Kalk«, undersøgtes 1808 i håb om at finde eventuelle relikvier.47 Til trods for store anstrengelser
forblev bestræbelserne dog forgæves.48 Foran bordet, der er hvidpudset, er opsat en nyere rammekonstruktion af træ, 201×121 cm og 92 cm høj.
Alterklæder. Over et ældre klæde af grøn uld er
monteret et moderne alterklæde af uld i en lysere
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Fig. 37. Altertavle, antagelig 1632, med indsatte senmiddelalderlige figurer af alabast og træ samt dele af tre ældre
alterskabe (s. 2203). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece, probably 1632, with inserted medieval figures in alabaster
and wood and parts of three older altar cabinets.

grøn nuance med kors af guldbånd, udført af Gro
Sachse, Vævergården i Tylstrup; klædet er prydet
med en kniplingskant med træer og kors, signeret
2012 af Edith Kattenhøj. Et (†)alterklæde (jf. fig.
101) af karmoisinrødt fløjl med kors og guldgaloner, opbevaret i sakristiet, kan være identisk med
det alterklæde, der anskaffedes o. 1856, efter at det
ældre klæde var anbefalet fornyet.25 †Alterklæde(r).
1693 er nævnt et nyt alterklæde af karmoisinrød
plys,23 måske det samme eller en afløser for et
klæde, der 1791 var begyndt at ældes.33

Altertavle (fig. 37-57, 101-04), antagelig 1632,49
med indsatte senmiddelalderlige figurer af alabast
og eg samt dele af tre middelalderlige alterskabe
fra o. 1500-20. I storstykkets midtfelt er forneden
alabastrelieffer med fremstillinger af Skt. Katharinas martyrium samt to helgenfigurer, alt af engelsk oprindelse og dateret o. 1470. Foroven er et
Nådestolsrelief, o. 1500. Tavlens udformning har
været genstand for flere ændringer. Alabastfigurerne er antagelig udført til en oprindelig trefløjet tavle med forhøjede midt- og sidepartier (jf.
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Fig. 38. Forsøgsvis rekonstruktion af den oprindelige triptyk (A), hvori altertavlens
alabastrelieffer fra o. 1470 kan have været placeret (s. 2205). Fotografisk rekonstruktion og tegning Anders C. Christensen 2016. – Tentative reconstruction of the original
triptych (A), in which the alabaster reliefs of the altarpiece from c. 1470 may have been placed.

fig. 38), men er siden indsat i en større tavle med
stavværksdekoration på bagklædningen (jf. fig. 39).
Denne er efterfølgende sammen med Nådestolsfremstillingen (s. 2214) fra endnu en †trefløjet tavle, integreret i en baldakinaltertavle (jf. fig. 40), vel
o. 1520 i forbindelse med opsætningen af lukkemuren og alterbordet. I sammenhæng med en nystaffering 1593 opsattes tavlen på et nyt postament
(jf. fig. 41), indtil den 1632 omdannedes til den
nuværende struktur. Tavlen fremtræder som resultat af en gennemgribende restaurering 1937-38
ved Niels J.Termansen (Termansen 1937, Termansen
1939), idet den senest er snedker- og malermæssigt opfrisket 1966 af Georg N. Kristiansen.
Oversigt: Tavlens arkitektoniske struktur i relation til de ældre faser (A-D) beskrives indledningsvis, idet den nuværende opbygning omtales
først. Herefter redegøres for alabastreliefferne og
deres stil samt ikonografi (s. 2208), efterfulgt af
en beskrivelse af Nådestolsrelieffet (s. 2214). En
omtale af enkeltdelenes bemaling følger s. 2215,
idet figurmalerier og indskrifter beskrives s. 2216
og 2217. Sidst redegøres for tavlens historie og
senere udforskning (s. 2219).
Arkitektonisk struktur. Tavlen har en renæssanceramme, placeret foran det senmiddelalderlige
rammeværk (jf. ndf). Opbygningen omfatter et
storstykke med sidevinger, et topstykke, ligeledes
med sidevinger og en topgavl, alt hvilende på et
smallere postament. Det brede storstykke flankeres af frisøjler med æggestavs- og slyngbåndsde-

korerede kapitæler over glat skaft med prydbælter
med beslagværksornamentik. Som hængestykker er fint skårne kerubhoveder med vingekraver. Storfeltet er vandret delt i to rækker af uens
højde af hensyn til de indsatte middelalderlige led
(jf. ndf.). Forneden udfyldes feltet af den trefløjede tavle med alabastreliefferne, mens den lavere
overdel har fem fladbuede arkader, hvoraf den
midterste med den indsatte Nådestol er bredest;
spinkle piller med snoede søjler flankerer de tre
midterste arkader og bærer en tandsnitfrise. De
enkle arkader bæres af småsøjler med markeret
entasis; under buerne (bortset fra den midterste)
er nedhængende bladtunger, mens sviklerne har
treblade. Storvingerne (jf. fig. 54) har kartoucher
med oprullede, spirprydede volutter og smykkes
af ophængte frugtbundter omkring højovale felter. Storsøjlerne bærer en sammensat gesims med
en frise, tredelt af kerubhoveder, og en perlebort
med ovale led. Under gesimsleddet er fem hængeornamenter med kugleled og vindrueklaser; disse
er dog placeret acentralt i forhold til de fem buefelter herunder. Topstykket er todelt af piller med
kerubhermer med sammenfoldede vinger; disse
bærer tandsnit- og æggestavled. Topvingerne har
volutkartoucher med vaselignende led og beslagværksdekoration med hvirvelrosetter. På endepartierne er småspir på løvemaskeprydede postamenter med sidevolutter. Øverst er en uregelmæssig
formet, volutindrammet topgavl med cirkulært,
dog sekundært midtfelt, frugtklaser og krumme
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Fig. 39. Den forhøjede tavle (B) med stavværksdekorationer, hvori alabastreliefferne o. 1500 blev indsat (s. 2205). Fotografisk rekonstruktion 2016. – The raised
altarpiece (B) with staffwork decorations in which the alabaster reliefs were inserted c.
1500.

opstandere med sekundære flammer af fyr. Som
topprydelse er en due, der hviler på en oprullet,
bladdekoreret volut, ligeledes yngre tilføjelser i fyr
(jf. fig. 37). Postamentet, som bærer storstykkets
bredere bjælke, er tredelt med fremspring, prydet
med rosetdekorerede bosser mellem glatte friseled.Volutdannede postamentvinger.
Det arkitektoniske rammeværk er som nævnt s.
1874 i talrige detaljer ganske nært beslægtet med
nabokirken, Borbjergs omtrent samtidige (1639)
tavle, hvis mester var Christen Snedker fra Holstebro, der her samarbejdede med Jakob Maler
(måske Jakob van Meulengracht eller Jakob Bar
tholomesen, jf. s. 1885 og s. 2200). De samme
mestre kan meget vel have været ansvarlige for
Vejrumtavlen. De givne sætstykker og placeringen umiddelbart foran korvæggens niche har dog
vanskeliggjort en bred opbygning med fire søjler i storstykket, svarende til Borbjergtavlen eller
til den samtidige altertavle i Stadil (Hind Hrd.).
Sidstnævntes indramning af den romanske, gyldne alterbordsprydelse minder ligeledes om de to
ovennævnte, men har alligevel visse afvigelser i
de dekorative detaljer (jf. bl.a. kerubhoveder og
løvemasker).
Alabasttavlen (A, fig. 38), o. 1470. De syv figurrelieffer af alabast med tilhørende baldakiner
(hvoraf to er nyfremstillet 1938) er antagelig fra
første færd indgået i en trefløjet altertavle med
forhøjet, baldakinkronet midtparti og tilsvarende,
lidt højere endepartier af sidefløjene. Svarende til

normen fra samtidige alabasttavler af engelsk oprindelse (jf. ndf. og Borbjergtavlen, s. 1874) har
enkeltdelene vel været adskilt af skrålister med
ornamentmønster i relief. Af det oprindelige
rammeværk og den tilhørende bagklædning er
intet bevaret. En gennemgående frise med indskrift kan have udgjort postamentet under reliefferne, mens en topfrise måske har dannet den
øvre bekroning.50
Den omdannede alabasttavle (B, fig. 39), o. 1500.
Få årtier efter udførelsen af alabastreliefferne er
delene blevet indsat i et rigt dekoreret, trefløjet
alterskab, hvis rammeværk og bagklædning endnu
er bevaret. Baldakinerne over de stående helgenfigurer og midtpartiet er eliminerede, idet de respektive relieffer er placeret i kapellignende rum,
dog af ganske ringe dybde, med foransatte kølbueformede arkader, båret af spinkle, sammensatte
piller med bladkapitæler. Arkadebuerne har stavværksornamentik med krabbeblade og nedhængende korsblomster. Bagvæggene har spidsbuede
stavværksvinduer, hvilke dog er rekonstrueret i 1.,
2., 6. og 7. fag, regnet fra venstre mod højre (jf. fig.
39 og ndf.). Bag de yderste figurer er – ligeledes
sekundære – brokadeimitationer. Fløjene er ophængt på to svære bladhængsler i hver side.51
Omdannelsen af den oprindelige tavle er formentlig sket på en anden lokalitet efter eksport
af alabastreliefferne, selvom denne praksis som
fastslået af den førende kender af alabasttavlerne,
Francis Cheetham (1984), hørte til sjældenhe-
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Fig. 40. Den udvidede senmiddelalderlige baldakinaltertavle (C), hvori o. 1520 indsattes
den forhøjede tavle (B) samt et relief af Nådestolen, o. 1500, fra en †triptyk (s. 2206).
Fotografisk rekonstruktion og tegning Anders C. Christensen 2016. – The expanded Late
Medieval canopied altarpiece (C), in which the raised panel (B) was inserted c. 1520 as well as a
relief of the Throne of Grace, c. 1500, from a †triptych.

derne.Vejrumtavlen fremhævedes imidlertid som
et vigtigt eksempel herpå.52 Baggrundens perspektiviske rumkulisse med den rige stavværksarkitektur er et velkendt træk blandt senmiddelalderens nederlandske tavler (jf. blandt hjemlige
eksempler tavlerne i Holstebro (o. 1520, s. 235),
Viborg Søndersogn (Nørlyng Hrd., Viborg Amt,
1515-20) og Ulkebøl (DK SJyll 2336, 151520)).53 Antagelig inspireret herfra adopteres konventionen bl.a. i Nordtyskland.54 Den kvalitetsprægede nymontering af alabaststykkerne kunne
teoretisk set have fundet sted f.eks. i Lübeck, men
næppe lokalt.

Det senmiddelalderlige alterskab (C, fig. 40, 102103), o. 1520. Som påvist i forbindelse med restaureringen 1937-38 (Termansen 1939) er bag den
senere renæssanceopbygning bevaret store rester
af rammeværket fra en baldakinaltertavle af anselige dimensioner, hvori forneden har været indsat
den ombyggede trefløjede altertavle (A-B) med
alabastreliefferne og foroven en mindre triptyk
eller trefløjet tavle med profilerede rammestykker øverst og i hver side, sidstnævnte med spor af
hængsler. Heri har Nådestolsfremstillingen været
placeret. Som det fremgår af de bevarede lodrette
karmstykker, hvis profiler dog er afhøvlede, samt
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Fig. 41. Den omdannede tavle (D), 1593, med nyt postament og indskrifter (s. 2207).
Fotografisk rekonstruktion og tegning Anders C. Christensen 2016. – The reworked panel
(D), 1593, with new pedestal and inscriptions.

et indskudt lodret træstykke i venstre side af tavlen ses kvartrundede fordybninger efter en baldakinoverbygning, der øverst har været kronet af
en krabbebladsfrise; et fragment af et krabbeblad,
11,5 cm højt og bredt, er endnu bevaret, henlagt
i et hulrum bag storgesimsens nordende.55 De to
vandrette planker fra bagklædninger, der har været kronet af profillister (delvist forsvundet), bag
alabasttavlen er intakte, mens de tilsvarende i øvre
række er forsvundet. Dog er et bræt bag baldakinoverbygningen bevaret i venstre side.
Den bemærkelsesværdige omdannelse af altertavlen kunne meget vel have været motiveret af korets
ombygning o. 1520 og behovet for en mere monumental alterprydelse i det ændrede rum (s. 2193).

Renæssancetavlen (D, fig. 41), 1593 if. malet
årstal (fig. 53). Som led i en delvis modernisering af tavlen, der også omfattede en tilføjelse af
belærende indskrifter på alabasttavlens yder- og
indersider samt på bagklædningen (jf. ndf.), blev
denne placeret på et nyt postament i renæssanceformer, vel som erstatning for et ældre †fodstykke. Dette er som nævnt flankeret af volutvinger og kerubhoveder, anbragt som hængestykker
under et vandret profilbræt, hvis bredde rager et
stykke uden for såvel postament som tavle. Måske har †sidesøjler(?) flankeret ombygningen og
således motiveret hængestykkernes eksistens. De
to kerubhoveder har lighedspunkter med de tilsvarende på den samtidige (o. 1590) altertavle og
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prædikestol i nabokirken Gimsing (s. 2133, 2144),
begge tilskrevet den nederlandske mester, Mikkel
van Groningens værksted, men savner dog disses
frugtkranse. Også de rosetsmykkede bosser genfindes på Gimsingprædikestolen (s. 2144).
Alabastreliefferne (fig. 42-46). De syv relieffer
med tilhørende baldakiner, der er oprindelige
over hhv. felt nr. 3 og 5 regnet fra nord, har varierende højde og bredde. De to stående figurer,
yderst tv. og th. (nr. 1 og 7) måler 43,5×14 cm;
reliefferne nr. 2, 3, 5 og 6 måler 36,5-38 cm×25,5
cm, mens midtrelieffet (nr. 4) er 50,5×25,5 cm.
De to intakte baldakiner måler 13,5×13 cm ligesom de tilsvarende sekundære over felt nr. 2 og 6.
Fremstillingen af Skt. Katharinas legende følger
i hovedtræk Jacobus de Voragines Legenda Aurea
fra o. 1260.56 Fra venstre mod højre ses: 1) (Jf. fig.
42), Skt. Barbara. Helgeninden bærer et diadem
på sit udslåede hår. Hun er iført en fodlang kjole
med smal krave, lukket foran med små spænder;
bælte med cirkulært spænde. Herover bærer hun
en kappe. I højre hånd holdes martyrpalmen,
mens hun i den venstre bærer sit attribut, et tårn.
Spidssnudede sko stikker frem under kjolesømmen. 2) (Jf. fig. 42), Skt. Katharina i forhør hos kejser Maxentius og de hedenske filosoffer. Den kronede
helgeninde, der hæver hænderne i en talegestus,
står i relieffets midte foran kejseren; denne sidder
på en tronstol under en baldakin; på hovedet bærer han en djævle- eller drageprydet krone som
tegn på sin ondskab, mens han i højre hånd holder et hævet sværd; venstre ben er lagt over det
højre som markering af hans domsmyndighed.57
Bag Skt. Katharina står en person, måske en embedsmand, iklædt en dragt, der svarer til kejserens,
dog med en flad, plisseret hovedprydelse. I venstre
hånd holder han en stav med et nøglevedhæng.
I baggrunden står tre gejstligklædte personer, vel
de hedenske filosoffer, der disputerer med Skt.
Katharina. Alle er iført kåber med skulderslag og
bærer tætsluttende huer. Den forreste i venstre
side holder en skriftrulle, som han sigende peger
på med højre hånd. 3) (Jf. fig. 43), Skt. Katharina
i fængslet. Som straf for, at hun nægter at afsværge
sin kristne tro, kastes helgeninden i fængsel for
at lide sultedøden. Fængslet er gengivet som et
diminutivt tårn med en firkantet vinduesåbning,

ved hvis sider der tilsyneladende har været fæstnet
gitre (af metal?) som antydet af spor herfra. Hun
står her med løftede hænder med fremadvendte
håndflader i en bedegestus. Under sit fangenskab
besøges hun af Kristus, vist med korsstav til højre
side, og næres med himmelsk føde, hidbragt af
en due, gengivet ved vinduets overkant. Kejserinden og en krigsøverste, Porphyrius, aflægger
også besøg og omvendes til kristendom af den
fromme kvinde. Begge er vist i venstre side, idet
Porphyrius dog er klædt i civil dragt. 4) (Jf. fig.
44), Skt. Katharinas afstraffelse. Som led i helgenindens straf pines hun med sav- og naglebesatte
hjul, der imidlertid ødelægges af Herrens engle.
Skt. Katharina står i relieffets midte, nøgen indtil midjen og igen med hænderne i bedestilling.
Hun flankeres af to (af i alt fire) hjul, der drejes af
bødlerne, der sammen med to ledsagere tager sig
til hovedet som tegn på deres afvæbning. Nederst
i relieffet ligger en bøddel, hvis højre arm er afhugget.To straffende engle, bevæbnet med sværd,
ses øverst tv. og th. 5) (Jf. fig. 45), Skt. Katharinas
halshugning. Som kulminationen på helgenindens
martyrium halshugges hun. Hun knæler i relieffets forgrund med hovedet på blokken, mens
bødlen svinger sit sværd over hende. Til venstre
står kejseren med scepter i højre hånd, mens hans
ledsager med sin nøglestav ses i døråbningen af
fængselsbygningen. 6) (Jf. fig. 46), Skt. Katharinas
begravelse. Efter sin død føres helgenindens lig til
Sinaibjerget af engle, der begraver det med store
æresbevisninger. Indsvøbt i ligklæde lægges den
kronede kvinde i en sarkofag af en stående engel,
sekunderet af fire andre, der dels beder for hende,
dels bestænker liget med vievand; den celebrerende engel i midten bærer korsprydet krone
og stola, krydset over brystet. 7) (Jf. fig. 46), Skt.
Maria Magdalene. Rækken afsluttes af den stående
helgeninde, iklædt en dragt, der nøje svarer til
Skt. Barbaras. Hun holder en salvekrukke i højre
hånd og fatter med den venstre om en lok af sit
hår, som hun salvede Jesu fødder med. En fordybning øverst på hovedet antyder, at hun oprindelig
har båret en krone eller en anden hovedprydelse.
Alabastrelieffernes stil og ikonografi. Ganske svarende til reliefferne på Borbjergtavlen (s. 1878)
repræsenterer disse en uhyre populær eksport-
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Fig. 42. Skt. Barbara (nr. 1, s. 2208). Scene fra Skt. Katharinas martyrium: Skt. Katharina i forhør (nr. 2, s. 2208).
Detalje af altertavle med nordre sidefløj af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o. 1470.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – St. Barbara (no. 1). Scene from the martyrdom of St. Catherine: St. Catherine being
interrogated (no. 2). Detail of altarpiece with northern side wing of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster
reliefs, c. 1470.
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Fig. 43. Scene fra Skt. Katharinas martyrium: Skt. Katharina i fængsel (nr. 3, s. 2208). Detalje af
altertavle med midtskabet af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o. 1470.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Scene from the martyrdom of St. Catherine: St. Catherine in prison (no.
3). Detail of altarpiece with central cabinet of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster reliefs,
c. 1470.
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Fig. 44. Scene fra Skt. Katharinas martyrium: Skt. Katharinas afstraffelse (nr. 4, s. 2208). Detalje af
altertavle med midtskabet af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o. 1470.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Scene from the martyrdom of St. Catherine: St. Catherine’s punishment
(no. 4). Detail of altarpiece with central cabinet of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster
reliefs, c. 1470.

141*

2212

hjerm herred

Fig. 45. Scene fra Skt. Katharinas martyrium: Skt. Katharinas halshugning (nr. 5, s. 2208). Detalje af
altertavle med midtskabet af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o. 1470.
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Scene from the martyrdom of St. Catherine: St. Catherine’s beheading (no.
5). Detail of altarpiece with central cabinet of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster reliefs,
c. 1470.
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Fig. 46. Scene fra Skt. Katharinas martyrium: Skt. Katharinas begravelse (nr. 6, s. 2208). Maria Magdalene (nr. 7, s.
2208). Detalje af altertavle med søndre sidefløj af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o.
1470. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Scene from the martyrdom of St. Catherine: Burial of St. Catherine (no. 6). Mary
Magdalene (nos. 7). Detail of altarpiece with southern side wing of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster
reliefs, c. 1470.
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Fig. 47. Nådestolen, o. 1500 (s. 2214). Detalje af midtskabets øvre række i den senmiddelalderlige baldakintavle (C). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – The Throne of Grace,
c. 1500. Detail of upper row of central cabinet in the Late Medieval baldachin altarpiece (C).

vare, der inden for tidsrummet o. 1350-1550
spredtes fra Midtengland, bl.a. Nottingham, til
hele Europa, både som enkeltrelieffer eller hele
altertavler.58 Karakteristisk for de engelske skulpturer er de spinkle, bevægede og livligt gestikulerende figurer og den brogede bemaling. Blandt
de mange eksempler hørte gengivelser af Skt.
Katharinas liv til de ubetinget mest populære
motiver, og fremstillinger af scener fra hendes liv
kendes fra mindst 56 tavler.59 Et repræsentativt
udvalg af scener med helgenindens martyrhistorie, om end med forskellige afvigelser i enkeltbilledernes ikonografi i forhold til Vejrumtavlen,
ses i en tavle i Ca’ d’Oro, Venedig (1400-tallets
anden halvdel, tidligere i den venetianske kirke,
Santa Catarina).60 Gengivelser af Skt. Barbara og
navnlig af Maria Magdalene er derimod mindre
hyppige.61

Nådestolen (jf. fig. 47), o. 1500, af eg, ca. 47×37
cm. Den langskæggede Gudfader troner på et
sæde, hvis sidevanger smykkes med krabbeblade.
Han bærer en vældig korsblomstprydet krone på
sit lange hår og er iklædt kjortel, hvorover kappe;
nøgne fødder. Foran sig holder han Sønnens afsjælede legeme; denne luder hovedet med tovsnoet tornekrans mod højre side og bærer lændeklæde, der er svøbt stramt om hoften.
Stil og ikonografi. Gengivelsen af motivet følger
den særlige version, hvor Kristusfiguren er vist
som afdød, dog i opret stilling med bøjede ben og
ikke placeret på et kors. Paralleller til denne type
findes i Holstebro (s. 218, dog med Kristus placeret acentralt ved Gudfaders højre side), Fjaltring
(s. 1652), Fåborg (DK Svendborg 698) og tidligere
i Fensmark (DK Præstø 635f.). På eksemplerne i
Fjaltring, Fåborg og Fensmark er Gudfader dog
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Fig. 48. Midtskabet af den senmiddelalderlige tavle (B) med indsatte alabastrelieffer, o. 1470 (s. 2205). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Central cabinet of the Late Medieval altarpiece (B) with inserted alabaster reliefs, c. 1470.

udstyret med en karakteristisk tilspidset bøjle- eller kejserkrone. Som nævnt ovf. har relieffet udgjort hovedmotivet i midtskabet af en triptyk, der
formentlig havde malede sidefløje.
Bemaling. Altertavlens staffering fremtræder i
hovedtræk som resultat af en gennemgribende
renovering 1937-38 (Termansen 1937, Termansen
1939) efter forundersøgelser 1913 og 1926.
Renæssancetavlens rammeværk var opmalet flere
gange, og den oprindelige staffering lod sig ikke
påvise. Den nuværende bemaling hidrører fra
Termansens renovering, hvor der blev lagt vægt
på en farvemæssig harmonisering med alabastskulpturerne. På en grå bundfarve fremtræder de
arkitektoniske og figurative led lyse, delvist mar-

morerede (søjlerne), hvortil kommer spredt anvendelse af teglrødt og forgyldning. Indskrifterne
(jf. ndf.) på storfrisen og fodstykket blev nymalet
i forgyldning på sort bund efter ældre spor og i
harmoni med alabasttavlens inderside. Jesumonogrammet i topgavlen blev nymalet, mens figurmalerierne (jf. ndf.) i storstykket, sidevingerne og
topstykket blev retoucheret (jf. ndf.).
Spor af oprindelige farver på den omdannede alabasttavle (B) påvistes 1936-37 (Termansen 1937).
Grønt og rødt fandtes på de adskillende piller
mellem stavværksvinduerne og på søjlerne, mens
der på bagsiden af disse og alabastbaldakinerne
var påklæbet papir, overstrøget med blå smalte. På
rammeværkets profilerede forkanter fandtes rødt,
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Fig. 49. Detalje af altertavle, antagelig 1632, (jf. fig. 37). Evangelistmalerier i storfeltets øvre række, Mattæus (tv.) og
Markus (th.)(s. 2216). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of altarpiece, probably 1632, (cf. fig. 37). Evangelist paintings
in the upper row of the large panel, Mathew (left) and Mark (right).

grønt og guld samt guldfarvet sølv. På det senmiddelalderlige alterskab (C) sås dels farverester, vel fra
†malerier, på de to nedre felter, der dannede baggrund for alabasttavlens bevægelige fløje, dels på
karmstykkerne, hvor der påvistes rester af rødt,
mens der på baldakinhvælvingen iagttoges blå
smalte (Termansen 1939).
Alabastreliefferne havde under to senere farvelag
bevaret spredte spor af den oprindelige bemaling.
Denne genskabtes ved restaureringen 1936-37
(Termansen 1937). Svarende til Borbjergtavlen (s.
1882 f.) har de ‘onde’ individer en brunlig karnationsfarve, mens de positive modstykker på de
forskellige legemsdele har bibeholdt alabastens
sarte farvetoner, dog med sort på øjenbryn, vipper og pupiller samt rødt på læber og kinder. Hår
og skæg på de onde figurer er sort, mens guldfarvet sølv dominerer på de ‘gode’ personers hår. På
dragterne ses rødt, grønt, sort og guld, mens blåt
også findes på enkelte sko. Englevingerne er røde
og grønne med påmalede fjer; jordsmonnet står i

mørkt grønt med påmalede planter og blomster,
dannet som prikrosetter i hvidt med rød midte.
Nådestolsfremstillingen har lys karnationsfarve
på figurerne, brun tornekrone om Kristi hoved
og rødt på læber, naglesår, på Guds kappe og
på tronsædet. Forgyldning er anvendt i rigt mål
på Guds krone og hår, på kappens bræmmer og
mønsterdekoration samt på tronen. Alt er rekonstrueret efter ældre farvespor.
Figurmalerier (jf. fig. 49-52, 54), o. 1632. I storfeltets øverste række er malerier af de fire siddende
evangelister, malet på en grålig og blå himmelbaggrund med skyformationer. Fra venstre mod højre
se Mattæus med den stående engel, efterfulgt af
Markus med løven samt til højre for Nådestolsrelieffet Lukas og Johannes, hhv. med okse og ørn.
Figurerne har ligesom topstykkets malerier antagelig været udført efter grafiske forlæg, der dog
ikke har kunnet bestemmes med sikkerhed. På
storvingerne er vist den opstandne Kristus med
sejrsfanen (tv.) og Skt. Peter (th.). Topstykkets to
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Fig. 50. Detalje af altertavle, antagelig 1632, (jf. fig. 37). Evangelistmalerier i storfeltets øvre række, Lukas (tv.) og
Johannes (th.)(s. 2216). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of altarpiece, probably 1632, (cf. fig. 37). Evangelist paintings in the upper row of the large panel, Luke (left) and John (right).

billeder (fig. 51-52) gengiver i venstre side Jesu
Dåb; tv. for dåbshandlingen ses en engleflok og
umiddelbart ved Jesu højre side en knælende og
tilbedende mand, iklædt verdslig (?) dragt. Th. ses
den stående Skt. Peter, vist mod en lysåbning i
himlen, indrammet af mørke skyer. Han er omgivet af ti knælende mænd, utvivlsomt apostlene. I
forgrunden tv. knæler en kvinde, Maria. Som understreget af den ledsagende indskrift på storfrisen
(jf. ndf.) hentyder billedet til Helligåndens udgydelse på pinsedag (Helligåndsduen ses dog ikke)
og menighedens vækst gennem Peters prædiken
(jf. ApG. 2, spec. 41).
Indskrifter (jf. fig. 37, 53). Som nævnt ovf. ses
indskrifter, alt i forgyldt fraktur på sort bund, på
storfrisen og endvidere på den omdannede alabasttavles fodfelt og fløje samt på postamentet.
Endvidere fandtes daterede initialer på postamentets midterste fremspring, om end disse er
senere overmalet. Indskrifterne beskrives her i
formodet kronologisk rækkefølge:

1) 1593. Fra den ældste renæssancebemaling
læses fra venstre mod højre på den åbne tavles
fodfelt den manende tekst: »helligen skal man
Icke tiene,/ men tilbede gud vor herre alen/ Dis
bilder er sat for ziir oc pryd/ Di haffve ick anden
krafft och dyd/ Thi tro vii Icki Tenck Eller Lere/
her med att dyrck eller giff dem ære.« Ytringerne
er en værdifuld illustration af den tidlig lutherske
tolerance over for katolsk kirkeinventar med helgenfremstillinger, der accepteredes, så længe disse
ikke var genstand for dyrkelse eller belæring.62 På
bagvæggen og sidefløjene af den omdannede alabasttavle, der var synlige, når tavlen var lukket, læses katekismens vigtigste artikler, således at denne
del af tavlen fik status af en katekismustavle. Tv.
ses Fadervor, i midten på sidefløjenes bagsider
nadverordene og endelig Trosbekendelsen i højre
side, afsluttet af årstallet: »1593«. Endelig læses på
postamentet to skriftsteder, tv. Joh. 15,7 og th.
Joh. 6,54-55; endvidere anføres i postamentfrisens nordre felt i tilknytning til det første skrift-
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Fig. 51-52. Detalje af altertavle, antagelig 1632 (jf. fig. 37). Malerier i topstykket (s. 2217). 51. Jesu Dåb. 52. Peters
Prædiken. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of altarpiece, probably 1632. Paintings in the top section. 51. Baptism
of Jesus. 52. St. Peter preaching.

sted: »Bønen er den som beder aff gud en hielp
Gud itt offer, oc diefflen en plage. AVGVST.«.
Sidstnævnte er muligvis et citat fra kirkefaderen
Augustin.63
2) 1632. På storfrisen under topstykkets to malerier af Jesu Dåb og Peters prædiken læses: »S.
Hans Døber/ Med Vand S. Peder/ Lærer 3000

Mand.« På altertavlen fandtes endvidere, som
omtalt i 1808, †årstallet: »1632«.49 Placeringen af
dette, der formentlig var malet og ikke udskåret,
fremgår dog ikke.
3) 1653. Som nævnt af Termansen 1939 læstes
på postamentets midterste fremspring følgende,
anført med sort farve på grålig bund: »CLV. 1653«.

Fig. 53. Katekismustekster og skriftsteder, malet 1593 på ydersiden af den lukkede senmiddelalderlige tavle (B) og
på det tilføjede renæssancepostament (jf. D, s. 2207). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Catechism and scriptural texts,
painted in 1593 on the outside of the closed Late Medieval altarpiece (B) and on the added Renaissance pedestal.

Vejrum kirke

Initialerne, der ikke er synlige i dag, genfindes på
prædikestolen (s. 2230). Antagelig refererer dette
til en opmaling af kirkens hovedinventarstykker
d.å., gennemført under den daværende kirkeværge Christen Lauridtzen i Vildemose (Villemosegård).64
Tavlens historie og senere udforskning. Som nævnt
ovf. har alabastreliefferne ligesom Borbjergtavlens
figurer utvivlsomt engelsk proveniens. I begge
tavler er alabastdelene allerede i senmiddelalderen
blevet sammenføjet med figurer af træ i en ny tavle. Som nævnt s. 1886 kan alabastdelene teoretisk
set, men ikke nødvendigvis fra første færd hidrøre
fra ældre tavler i de respektive kirker, i givet fald
fra sidealtre, idet højalteret i Vejrum i det mindste
må have vist kirkens navnehelgen, Skt. Andreas.65
Parallelforløbet i de to nabokirker med hensyn
til tilstedeværelsen af de fornemme klenodier og
indsætningen af disse i større tavler allerede før reformationen er dog tankevækkende.66 Måske har
private donationer i forbindelse med sjælegaver
(jf. s. 2177 og 1839) eller snarere – som i Vejrum
Kirke – korets ombygning givet anledning til ikke kun at anskaffe skulpturerne, men også til at
give disse en mere monumental indfatning. En
formodning om, at Vejrumtavlen ligesom Holstebro Kirkes kostbare Antwerpenertavle fra o. 1520
(jf. s. 235) skulle stamme fra Tvis Kloster (jf. dog
s. 2245 (klokke nr. 1)), om end i givet fald først
overført efter klostrets afvikling efter reformationen, lader sig ikke eftervise.67 Til gengæld har eksistensen af de to usædvanlige tavler ligesom Borbjergs altertavle og det gyldne alter i ‘Staby’ (dvs.
formentlig i Sahl eller Stadil) givet anledning til
forskellige mytedannelser i nyere tid, jf. s. 238 og
2178.68 Den engelske proveniens og en formodet
stranding ved Bovbjerg, i Holstebro og den sidstnævnte kirke endog med en prins som hovedperson, er fælles for disse og Vejrumtavlen, mens der
om Borbjergtavlen (og en pendant) tilføjedes, at
begge altertavler var bestemt til Skt. Petersborg (s.
1840). Tavlens skiftende ændringer i ældre tid er i
øvrigt – som anført ovf. – tidligst dokumenteret i
regnskaberne fra 1654.64
Resen, der tidligst (o.1680) nævner sagnet om
alabastaltertavlen og betegner værket som ‘et sjældent og kostbart arbejde’, identificerede, tilsyne-
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Fig. 54. Søndre storvinge. Detalje af altertavle, antagelig 1632 (s. 2204). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Southern wing. Detail of altarpiece, 1632

ladende som den første, relieffernes ikonografi,
karakteriseret som ‘en fremstilling af den hellige
Catharinas historie’.69 Denne erkendelse gik dog
i løbet af 1700-tallet i glemmebogen. Således om-
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Fig. 55. Skitse af alabastreliefferne, udført 1808, formentlig af pastor Jens Højer-Leth, Skive (s. 2220). Tegning i pen
og rødkridt, indsendt som bilag til præsteindberetning til Oldsagskommissionen 29. aug. 1808. – Sketch of alabaster
reliefs, 1808.

taltes fremstillingerne i Præsteindberetningen 176669 som ‘historiske sindbilleder (…) så vidt kan
sluttes, nogle af martyrernes lidelser og død’.70 Et
forsøg på en nærmere tolkning af enkeltreliefferne af ‘en martyrindes lidelseshistorie’ fremlagdes
1808-09 af Jens Højer-Leth, Skive og af pastor
Krarup,Vejrum i forbindelse med en tegning (fig.
55), sendt til Oldsagskommissionen. Her betegnedes de syv relieffer, inklusive de to enkeltfigurer
(nr. 1 og 7) hhv. som: »Frihed«, »Forhør«, »Fængsel«, »Tortur og Mirakel«, »Halshuggelse«, »Begravelse« og »Canonisation«, idet Skt. Barbara og
Maria Magdalene knyttedes til helgenlegenden.71
1809 understregedes behovet for en istandsættelse af ‘den i øvrigt skønne altertavle’, ligesom man
1814 foreslog, at den slidte tavle forskønnedes let
ved at blive anstrøget med ‘en passende, eventuelt blå farve’.72 Måske hidrører den ultramarinblå
og grå staffering, registreret af Termansen 1937, fra

denne eller fra senere, ikke nærmere beskrevne
istandsættelser. Det samme gælder en række snedkermæssige tilføjelser i fyr, der dog også kan være
ældre (jf. fig. 56-57), nemlig de groft udførte buer
og nedhæng i sidefløjenes felter som erstatning
for tabte stavværksdekorationer, et profileret topstykke over midtrelieffet (nr. 4), en bladdekoreret prydliste over alabasttavlen (B) og dekorative
detaljer i topgavlen. Behovet for en sagkyndig
istandsættelse gentoges på ny af Uldall 1880/1896,
idet restaureringen af tavlen, der ‘har mere end
almindelig kunstnerisk og historisk interesse’ (M.
Mackeprang, 1914) med jævne mellemrum skulle
fremføres i løbet af de næstfølgende årtier helt
frem til 1936, da den nødvendige finansiering af
arbejdet omsider var sikret.73 Forinden, 1880 og
1926, var den nærtbeslægtede altertavle i Borbjerg
dog blevet gennemfotograferet og siden istandsat
(s. 1886). Som nævnt varetog Niels J. Termansen
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Fig. 56. Den trefløjede tavle med alabastrelieffer (B), gengivet i forbindelse med restaureringen på Nationalmuseet
(s. 2220). Over midtskabets centrale relief ses en sekundær baldakin, ligesom der på sidefløjenes bagvægge er indsat
en yngre udsmykning til dels som erstatning for †alabastbaldakiner. Foto Niels J. Termansen 1936. – The threewinged altarpiece with alabaster reliefs (B), shown in connection with the restoration at the National Museum. Above the central
relief of the middel cabinet, a secondary canopy can be seen, while on the back walls of the side wings a later decoration has been
added partly as a replacement for the †alabaster canopies.

istandsættelsen i årene 1936-38, idet den mindre
tavle med alabastreliefferne behandledes særskilt
på Nationalmuseet, mens det øvrige konserveredes på stedet (jf. fig. 56, 101). Blandt tilføjelser
i denne forbindelse var to alabastbaldakiner over
sidefløjenes relieffer, udført af billedhuggeren William Larsen, ligesom sidefløjenes stavværksdekorationer og brokadeimitationer blev nyudført. I øvrigt konsolideredes tavlens opsætning med svært
tømmer, således at det var muligt at fremrykke den
et stykke foran bagvæggen; endvidere blev søjlerne fastskruet til gesimsen, så postamentet frigjordes fra tryk, og småvinger og kerubhoveder kunne
placeres længere fremme. 1966 stabiliseredes tavlens farvelag, der allerede 1964 havde vist tegn på
opskalning (indb. ved Termansen 1964; Georg N.
Kristiansen 1965-66).

En kunsthistorisk vurdering af de hjemlige alabastrelieffer fra middelalderen, bl.a. i Vejrum og
Borbjerg, og deres engelske kontekst fremlagdes
tidligst af Francis Beckett (1905, 1920),74 mens
Philip Nelson sidstnævnte år beskrev materialet i
The Archaeological Journal (jf. også s. 1886).75 Siden
er tavlen mest udførligt blevet omtalt af Chr. Axel
Jensen (1938), umiddelbart efter afslutningen af alabasttavlens, men før renæssancetavlens restaurering;
endvidere af Sissel F. Plathe og Jens Bruun (2010).76
Særligt fokus har endvidere været rettet mod altertavlens tilpasning til en tidlig luthersk kontekst i
forbindelse med nystafferingen 1593, da den bl.a. i
lukket stand omdannedes til en katekismustavle.77
Tavlen fremvises normalt i åben tilstand, idet
sidefløjene med katekismustekster på ydersiderne alene er lukket Langfredag.
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Fig. 57. Altertavlen, vist før restaureringen 1936-38 (s. 2220). Foto Niels J.Termansen 1913. – Altarpiece, shown before
the restoration of 1936-38.

Altersølv (fig. 58), omfattende kalk og disk fra
første halvdel af 1600-tallet, idet kalkens bæger er
forandret 1818. Kalken, 23 cm høj (inkl. nyere påloddet indsats med hældetud), har en fod formet

som en sekstunget pyramidestub, drevet stejlt op
mod det sekssidede, skråskraverede skaftled. Fodens prydliste har ornamentbort, mens tungerne
har konturgravering, øverst afsluttet med stråler.
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Fig. 58. Kalk og disk, første halvdel af 1600-tallet, dog med nyere bæger (s. 2222).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice and paten, first half of the 1600s, but with a more
recent bowl.

Midtknoppen har rudebosser, hvori: »IHESVS«
i reliefversaler, mellem tunger med graverede
blomster og blade. Et tilsvarende skaftled formidler overgangen til det glatte bæger, fornyet
1818. Om bægeret løber en indprikket indskrift i
skriveskrift: »Weirum Kirke tilhörende. – Istandsat Aar 1818.«. Et muligt mestermærke (»S«), der
i dag ikke er synligt, registreredes 1990 på den
vandrette standkant.78 Kalken, der tidligst nævnes 1655, blev 1660 repareret i Viborg, da den var
‘sprungen’ (dvs. revnet).20 Senest istandsat 1990
af guldsmedefirmaet A. F. Rasmussens Sønner,
Århus. Disken måler 16 cm i tværmål og har på
fanen et cirkelkors; under bunden nyere sikkerhedsmærkning. Disken blev 1867 anbefalet forgyldt.22
Oblatæske (jf. fig. 60), 1700-tallets anden halvdel, om end tidligst nævnt i Synsprotokollen
1892;22 af tin. Den cylindriske, 6,5 cm høje æske
med tvm. 14,5 cm har en nøje parallel i Fovsing
Kirke, formentlig anskaffet på samme tidspunkt
(s. 2338). Den har fortykket fodrand og prydes af
fordybede dobbeltlinjer på sider og låg. I æskens

bund er et delvist udpudset mestermærke for
Viborgmesteren Søren Christensen Wendelin
(1732-89) med gengivelse af Syndefaldet under
krone med årstal (»17 8«).79 Mesterens vanlige
initialer (»SCS«) ses dog ikke. Under bund og låg
er nyere sikkerhedsmærkning.
Sygesæt. 1) (Fig. 59), 1729, omfattende kalk og
disk. Kalken, af sølv, er 10 cm høj og har lav, cirkulær fod og cylinderskaft med skiveled og flad
knop. På det lave bæger er indskrift i kursiv: »Anno
1729 blef denne Kalck, som til foren af Meenige
Sogne Mænd i Veirum gifven/ igien af nye repareret og med sölf forbedret, da var Præst, Corte
Bisted (Cort Nielsen Bisted); Medh(hjælpere)/
Anders Qvistgaard og Iver Qvistgaard«. Under
bunden er en sekundært påsat fodplade, hvorpå
ses to stempler for Holstebroguldsmeden Mathias Lind (Bøje nr. 6732), Holstebros bymærke og
derimellem et indridset: »1874«; vel for en istandsættelse d.å.80 Disken, tværmål 7 cm, er glat og
uden stempler. I træfutteral.
2) 1954, omfattende kalk, disk, oblatæske og
vinbeholder, udført af C. C. Hermann. Kalken, 15
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Fig. 59. Sygesæt nr. 1, 1729 (s. 2223). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice and paten
for the sick no. 1, 1729.

cm høj, har lav, cirkulær fod og højt slankt bæger,
hvorpå indskrift med graverede versaler: »Vejrum
Kirke/ 1954«. Disken, tværmål 9,2 cm, har i midten kløverbladskors i stråleglans. Den cylinderformede oblatæske er 3 cm høj og 5,5 cm i tværmål.

Låget har udsmykning som disken. Vinbeholderen er 8 cm høj med skruelåg. I cylinderformet
futteral af sort læder med rødt fløjlsfor.
3) Moderne, af rustfrit stål, fra fabrikanten Dan
Sand DSN A/S. Sættet omfatter en 12 cm høj

Fig. 60. Alter- og dåbstilbehør.Vist fra venstre mod højre ses alterkande nr. 2, 1938 (s.
2225), oblatæske, 1700-tallets anden halvdel (s. 2223) og dåbskande, 1863, tidligere
anvendt som alterkande (s. 2228). Forrest ses ske, tidligst nævnt 1892 (s. 2225). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Altar and baptism accessories. Left to right: altar jug no. 2, 1938,
wafer box, second half of 1700s, and baptismal jug, 1863, formerly used as an altar jug. In
front, a spoon, mentioned earliest in 1892.
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kalk, en disk, 8,3 cm i tværmål, en oblatæske, 4
cm høj og 7,2 cm i tværmål samt en glasflaske, 15
cm høj med hvidt låg af plastic. I sort læderbetrukken kuffert med lilla for.
Et †sygesæt af tin anskaffedes 1668.20
Alterkander. 1) 1892,22 af porcelæn, fra Den
Kongelige Porcelænsfabrik. 27,5 cm høj, sort med
gyldent reliefkors på korpus og tilsvarende kanter
ved fod og mundingsrand. Under bunden fabriksmærke. Kanden erstattede en tinkande, 1863, der
senere anvendtes som dåbskande (s. 2228). 2) (Jf. fig.
60), 1938, af sølv, i rokokostil; skænket 2011. Den
20 cm høje kande har pæreformet korpus, som
hviler på fire ben. Såvel ben som mundingsrand
er smykket med ornamentik, mens den svejfede
hank er af bakelit. Under bunden er sekundært
graveret indskrift, anført i skriveskrift, med navne
for de to giverpar og data, refererende til begges
sølvbryllupper: »Fra “Østerbjerg”/ 1915 – 7./8.
– 1940/ Magda og Ivar Lundgaard/ Fra Gimsinghoved/ 1947 – 28/12 – 1972/ Ruth og Ivar
Chr. Bjerg/ Til Vejrum Kirke/ 2011.« Desuden
Københavnermærke for 1938 og guardejnmærke
for Johannes Siggaard samt »K. Gr.« for firmaet K.
Grimstrup, Sønderborg (-1955-1980-), der kan
have udført indgraveringen af den ældre del af giverindskriften.

Fig. 61. Alterstager, o. 1650-1700 (s. 2225). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks, c. 1650-1700.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 62. Nyere syvstage, udført af Knud Eibye (s. 2225).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Recent seven-branched
candelabrum, made by Knud Eibye.

Ske (jf. fig. 60), tidligst nævnt 1892,22 udført af
Ebbe Olaus Lüster, Århus. 12,5 cm. Laffet er glat,
mens det snoede skaft afsluttes af bladornamentik
med kuglestav. På undersiden mestermærke (Bøje
nr. 6006) og sikkerhedsmærkning.
Alterstager (fig. 61), o. 1650-1700, 63 cm høje
(fraregnet de sekundære lysetorne), i barokstil.
De svære stager har profileret fod, der hviler på
tre kugler. Balusterskaft med tre kugleled, et større mellem to fladere. Lav, profileret lysskål. Kirkens inventarium omtaler både 1655 og 1682 ‘1
par små, gamle messinglysestager’, hvilket dog i
betragtning af de ovennævntes relativt betydelige
højde næppe kan være identiske med disse og
snarere skal identificeres med et ældre par (†alterstager).81
Syvstage (fig. 62), nyere, udført af Knud Eibye.
Den 55,5 cm høje stage har kvadratisk fod i to
afsæt på kugletæer; skaftet støttes af fire volutter,
mens armene er leddelte. På siden af foden ses
mestermærke.
†Røgelseskar(?). Et gammelt og sønderbrækket
‘kobberildkar’ omtales 1655.20
Bibel, udgivet 1928 af Levin & Munksgaards
Forlag og skænket 1932 af sidstnævnte, forlæg-
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geren og boghandleren Ejnar V. Munksgaard til
minde om hans forældre, Ole Nielsen Munks
gaard og Mariane Skrædergaard Frederiksen, der
begge var født i Vejrum. Faksimileudgave af
Christian III’s Bibel (1550) i rigt dekoreret læderbind, der på forsiden er mærket: »Vejrum
Kirke MCMXXXII« med gyldne versaler. Mindeteksten er anført forrest på et indskudt ark.
†Alterbøger. Inventariet omtaler 1655 et eksemplar af Christian IV’s bibel (1632-33); denne eller en senere ‘gammel’ udgave udskiftedes først
1863,82 et gammelt graduale, en alterbog samt en
gammel og ubrugelig salmebog.231686 anskaffedes en ny ritualbog, mens alterbogen blev udskiftet 1688.23
Læsepult i middelalderstil, antagelig skænket
1932 samtidig med Christian III’s Bibel. Endegavle med cirkulære topstykker, prydet med firbladsroset i forsænket relief; rødbrun staffering.
Jf. også den formentlig samtidige præste- eller
celebrantstol (s. 2236).
†Læsepult eller bogstol(?), 1530, jf. s. 2234 (†prædikestol).
Messehagler. 1) O. 1870,22 skjoldformet, af mørkerødt fløjl med rygkors og besætning af lodrette
baner på forsiden, alt i mønstervævede guldgaloner. Sidstnævnte genbrugtes fra en ældre †hagel
(s. 2226), men synes dog fornyet (‘messehaglens
guldtrækkerarbejder’) 1953 efter en forudgående
istandsættelse 1944. 31 2) 1984, fra Dansk Paramenthandel, af rød silke med guldbroderet rygkors og lodrette baner på forsiden. 3) – 5) Tre
hagler af uld, udført af Gro Sachse, Tylstrup for
Danish Art Weaving, skænket af »Jubilæumsfonden af 12.08.1973« i 1990’erne. Haglerne er i
følgende farver: violet, hvid og grøn, alle med
guldbesætning i form af korsudsmykning, både
på ryg og forside; på den grønne hagel flankeres rygkorset af kornaks. 6) 2014, udført af 14
kvinder fra menigheden.83 Af hvid silke, syet
i patchwork, idet hver firkant har korsmønster
som symbol på det enkelte menneskes ‘kors’ i livet;84 håndmalet korsdekoration i rødgylden silke
på ryg- og forside; desuden besætning af smalle
guldlidser.
†Messehagler. Inventariet fra 1655 nævner en
gammel brun, blomstret messehagel af fløjl med

et gammelt krucifiks på. Hagelen blev formentlig
kasseret 1664 i forbindelse med anskaffelsen af en
ny, ligeledes af fløjl. Denne var besat med brede
sølv- og guldgaloner til rygkorset og kanten, ligesom der medgik to store, forgyldte »sølff bradtzer« (sølvbradser, dvs. brystspænder) samt et par
sølvhægter; endvidere blåt lærred, vel til for, samt
1 lod isabellafarvet (hvidgul) silke. Det fornemme arbejde, der endnu er registreret 1683, blev
syet af en skrædder i Viborg.85 1870 noteredes i
Synsprot., at den gamle hagel skulle fornyes i rødt
silkefløjl, dog med genbrug af kors og galoner fra
den forrige (jf. messehagel nr. 1).
Alterskranke (fig. 63-64), skænket 1707 af Rasmus Nielsen Overgaard og Maren Pedersdatter
Block og fuldført 1715 af Niels Christian Overgaard til Kvistrup og hustruen, Margrethe Cathrine Bugge.
Skranken, af smedejern med messingknopper,
er placeret i et lige forløb mellem korets nord- og
sydvæg og er opdelt i fem fag af uens bredde; heraf
er det andet og fjerde oplukkelige. De fire yderfag
har udsmykning med modstillede volutornamenter. Heri er i de to indgangsfag indsat spejlmonogrammer for de to sidstnævnte givere: »NCO«
(syd) og »MCB« (nord). Midtfaget adskiller sig fra
de øvrige fag. Det er både højere og smallere samt
udfyldt af et kronet ovalt felt, indrammet af groft,
fliget bladværk. På fagets nordre lodrette stav er
på den nord- og vestvendte side med versaler
indgraveret årstal og navnetræk for Niels Overgaards forældre, Rasmus Nielsen Overgaard og
Maren Pedersdatter Block: »RNSOG 1707« og
»MPDBLOCK«, jf. fig. 63. Skranken er stafferet
i rødbrunt med forgyldning af navnetrækkene. I
midtfaget bærer ovalfeltet på siden mod skibet et
sammensat spejlmonogram i gult på sort bund,
hvori indgår initialerne både for giverparret og
for Niels Overgaards forældre (NCO, MCB,
RNO, MPB). På bagsiden, vendt mod øst, står på
sort bund i gullig skriveskrift (formentlig opmalet
i 1800-tallets første halvdel): »Anno 1715./ Haver/ Welædle og Welbyrdige/ N(i)els Overgaard,
til Qvistrup/ og/ hans Welædle og Welbyrdige/
Dame/ Ma(r)grete Chathrine Bug(g)e/ Ladet
dette Jærenv(æ)rk/ Sætte«. Foran skranken er
hynder, betrukket med lysebrunt tekstil.
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Fig. 63-64. Alterskrankens midtfag. Detalje af alterskranke, 1715 med anvendelse af ældre dele fra 1707 (s. 2226).
63. Set fra vest, med spejlmonogram for giverne. 64. Set fra øst, med giverindskrift. Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Middle bay of altar rail. Detail of altar rail, 1715, using older parts from 1707. 63. Seen from the west, with back-to-back
monogram of the donors. 64. Seen from the east, with donors’ inscription.

Som angivet på mindetavlen for Rasmus Over
gaard og hans hustru i parrets †begravelse (s. 2247)
havde disse skænket både et krucifiks og (et)
»Jern Værck« til kirken, dvs. efter alt at dømme en
hentydning til alterskranken, hvoraf det formelt
afvigende midtfag formentlig er fragment af en
ældre, helt eller delvist udført †alterskranke, der efterfølgende genbrugtes i den nuværende skranke.
Dette forløb bekræftes af Præsteindberetningen fra
1766-69.86 Senere istandsættelser af skranken er
kun yderst sparsomt omtalt, jf. også ndf. 1884 blev
hynderne nybetrukket.22 Et projekt, udarbejdet
samme år af F. Uldall, til en halvrund skranke med
balustre, åbenbart svarende til den i området gængse ‘af Lemvigtypen’ (jf. s. 369), blev dog opgivet.87
Knæleskamler. To nyere skamler, betrukket med
lysegrønt tekstil. †Knæleskammel. 1856-57, 1862,
1875, 1887 og 1914 anbefaledes det, at præstens
knæleskammel blev nybetrukket med rødt fløjl,
svarende til alterklædet, jf. ovf.

Døbefont (fig. 66), romansk, af granit, heraf foden af rødlig sort og kummen af en mere grålig
sten med sorte aftegninger. Den 86,5 cm høje
font tilhører en variation af den nordvestjyske
bægerbladsgruppe (Mackeprang, Døbefonte 16768). Den firsidede fod har form som en omvendt
terningekapitæl med afhuggede hjørner; en kraftig vulst formidler overgangen til kummen, der
måler 77,5 cm i tværmål. Denne har en krans af
heraldiske liljer, hver især placeret på et aftrappet
fodstykke. Øverst en attisk mundingsprofil. På
mundingsranden anes en lille rund fordybning, 2
cm i diameter, med mørke farverester, formentlig anvendt til at placere et lys i.88 I kummens
bund er et cirkulært afløbshul, 4,5 cm i diameter.
Nyere træindsats, brunstafferet. Fonten blev 1882
afrenset, formentlig for en sekundær bemaling,
således at ‘granitten træder frem’.22 Den var på
dette tidspunkt placeret i korets nordvesthjørne.89
Opstillet i koret i kirkens midtakse.
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Fig. 65. Dåbsfad, o. 1550-75, antagelig skænket 1615 (s.
2228). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c.
1550-75, probably donated in 1615.

Dåbsfadet (fig. 65), o. 1550-75, antagelig sydtysk. Fadet, der måler 52 cm i tværmål, er i bunden prydet af en relieffremstilling af Syndefaldet
med Adam og Eva ved Kundskabens Træ.90 Relieffet indrammes af tre forskellige prydborter med

småblade samt en bladranke, der snor sig om en
stav. På fanen er en frise med hjorte, der forfølges
af hunde; mellem dyreparrene er egeløv og agern
og inderst en bort af indpunslede fembladsrosetter. Inderst på fanen er alliancevåbener med
bomærker samt indgraverede initialer og årstal
for fadets – i øvrigt ukendte – senere ejerpar:
»H:G:M«, »D:M:D« og »1615« (fig. 105).91 Fadet,
som tilhører en ret almindelig type (jf. f.eks. DK
Ribe 1540), må dog i betragtning af anskaffelsen
1669 af et tinfad (jf. ndf.) antagelig være skænket
til kirken efter det anførte årstal.
Et ‘vandkar’ (†dåbsfad) af tin blev anskaffet 1669
‘til at stå i døbefonten med vand i’.20
Dåbskande (fig. 60), 1863,22 af tin, 26,5 cm høj.
Med svungen hank og låg, forsynet med en flad
knop. Tidligere anvendt som alterkande.
Korbuekrucifiks (fig. 67), skænket o. 1700 af
Rasmus Nielsen Overgaard og hustru (jf. alterskranke, †gravkapel). Kristusfiguren, der måler
96×92 cm, hænger i let skrånende arme (påbladede), hvor blodårerne tydeligt er markerede.
Hovedet med lukkede øjne, kort tvedelt hageskæg og halvlangt lokket hår er sunket over mod
højre skulder. En delvist bevaret torn samt spor
både på venstre og højre side af hovedet viser,
at figuren oprindelig har båret en tornekrone.92
Den slanke, velproportionerede krop, der ikke
er udhulet i ryggen, har sidevunde i højre side.
Hoften er let forskudt mod venstre; det folderige
lændeklæde med nedhængende snipper i højre
side holdes oppe med et smalt bånd. Benene er
let bøjede og højre fod lagt over venstre, fæstnet
med en enkelt nagle. Korstræet, 180×142 cm, har
på enderne firpas med relieffer af de fire evangelister: øverst Johannes, tv. og th. Mattæus og
Markus samt forneden Lukas. Øverst på den lodrette korsstamme er et skriftbånd med »INRI« i
reliefversaler. Stafferingen af både Kristusfiguren
og korstræet udbedredes 1943 (Kristiansen 1943)
på grundlag af velbevarede spor af den ældre bemaling. Kristus har naturlig karnationsfarve med
blodstrømme ved nagler og sidesår; hår og skæg

Fig. 66. Døbefont, romansk (s. 2227). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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Fig. 67. Korbuekrucifiks, o. 1700 (s. 2228). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chancel
arch crucifix, c. 1700.

er mørkebrune, mens lændeklædet er forgyldt.
Korstræet er rødbrunt med angivelse af mørkere
ådring både på for- og bagside. Firpassene har grå
bund, mens evangelistfigurerne står i rødt, grønt
og brunt med forgyldning; skriftbåndet er rødt
med gyldne versaler.
Krucifikset er – navnlig for Kristusfigurens
vedkommende – et veludført arbejde, der antagelig stammer fra tidspunktet for donationen.
Den slanke, realistisk gengivne figur og udformningen af det opbundne lændeklæde finder pa-

ralleller både blandt monumentale krucifikser og
mindre alterkors fra samtiden.93
Som nævnt s. 2178 og 2201 skænkede Rasmus
Overgaard og Maren Pedersdatter Block både
korbuekrucifikset og alterskranken. If. Præsteindberetningen fra 1766-69 var krucifikset placeret på
en tværbjælke (trabes) oven over †korskranken
eller -gitteret, idet der ved siderne eller sidestykkerne var udskåret arbejde, jf. ndf.
På et ikke nærmere oplyst tidspunkt, dog under alle omstændigheder før o. 1936 (jf. fig. 109)
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og muligvis i forbindelse med korbuens afrensning 1870 (s. 2186), blev krucifikset og korskranken afmonteret, idet det førstnævnte ophængtes
på triumfvæggens nordside, indsat i en sekundær
opsætning med dele af forskellig alder. Den lodrette korsstamme placeredes i en tværoval bladkrans af egetræ, måske fra et andet inventarstykke
fra 1600-tallet (Kristiansen 1943) eller fra †korskranken. Dog var den nedre del af firpasset med
Skt. Lukas ved denne manøvre blevet afskåret.
Herunder tilføjedes en yngre konsol, måske fra
o. 1800, omfattende en tværbjælke, kronet af vaser af et nyklassicistisk præg, og med et hængestykke i form af et vinget kerubhoved, alt skåret
i fyr ligesom et indføjet parti i rammens bagside.
Efter en forundersøgelse 1938 (Termansen 1938)
og en restaurering 1943 (Kristiansen 1943) fjernedes disse dele dog. Kristusfigurens manglende
eller tilføjede, sekundære fingre suppleredes eller
fæstnedes ligesom de påbladede arme, mens den
afskårne runding i korstræets nedre firpas tilføjedes. Samtidig blev krucifiksets relativt velbevarede, oprindelige staffering genetableret, afrenset
for senere overmalinger. Krucifikset nyophængtes på skibets nordvæg mellem triumfvæggen og
det østligste vindue.
†Korskranke eller -gitter, if. Præsteindberetningen fra
1766-69 nyudført samtidig med †skrifte- og degnestolen (s. 2236).16 Skranken, der udelukkende
kendes fra denne kilde, var på dørene smykket
med fremstillinger af Moses med Lovens Tavler
og Aron med sit røgelseskar. På skrankens øvre
vandrette led eller »Tvær Træet, som dette Crucifix og Sidestöckerne huiler paa«, var følgende
indskrift: »Jeg ved mig intet til Salighed uden Jesum Christum den Korsfæstede«. Om den nærmere karakter af de udskårne figurative eller dekorative led, der har flankeret krucifikset, er intet
oplyst. Som det fremgår af samtidige, velbevarede
eksempler fra tre østjyske kirker (Horsens Klosterkirke, 1679-1702, jf. DK Århus 5803; Korning, 1704, jf. DK Vejle 1798; Hansted, 1722, jf.
DK Århus 4846), kunne her have været placeret frifigurer med de fire evangelister, engle med
lidelsesinstrumenter eller de sørgende Maria og
Johannes, alt refererende til krucifikset og Jesu
offerdød ovenover, mens fremstillinger af Moses

og Aron som repræsentanter for Den Gamle Pagt
eller Loven genfindes på de malede arkadefelter i
fløjdørene på Hansted Kirkes korgitter. Hvorvidt
der i Vejrum også har været direkte hentydninger
til Syndefaldet eller til keruber som vogtere af Paradisets port (jf. eksemplerne ovf.), fremgår ikke.
†Kalvariegruppe. If. 1766-69-beretningen var på
muren ‘straks neden for på samme side‘ som prædikestolen, dvs. på skibets nordvæg, opsat en krucifiksgruppe, omfattende Kristus på korset, flankeret på højre side af Jomfru Maria samt på den
venstre af Johannes; på en tilhørende ‘underskrift’
læstes: »Quinde see det er din Søn« (Joh. 19,26).16
Gruppen kan være identisk med kirkens middelalderlige korbueudsmykning, der efter opsætningen o. 1700 af det nye krucifiks bevaredes på en
anden placering i kirken.
Prædikestol (fig. 68-74), o. 1630, omfattende en
kurv med fem (af oprindelig seks) fag, samtidig
hængebaldakin, sekssidet himmel med delvise
fornyelser i fyr og opgang på tre (oprindelig fire)
fag. Gennemgribende renovering og flytning
1943 (Kristiansen 1943).
Stolen har tilhørt karnaptypen. Kurvens tre midterste fag udgør et fremspring, flankeret af et enkelt
fag mod nord og et (oprindelig to) mod sydvæggen. Storfagenes hjørner er markeret med fremspring i form af kvindelige hermer, der med tilhørende attributter er karakteriseret som dyder. Fra
venstre mod højre ses: Troen (med kalk og kors),
Håbet (med anker), Kærlighed (med hjerte og
barnefigur), Retfærdighed (med vægt i venstre og
antagelig – nu manglende – sværd i højre hånd), en
figur med en blomst og en fugl (ugle(?)) vel Klogskab (jf. fig. 70) og Mådehold (med kande og bæger). De tilhørende skaftled er dekoreret med maskehoveder, ophængte, kvastsmykkede frugtbånd
og krumknægte. Storfelterne har arkader med
perlestavssmykkede bueslag på pilastre med planteornamentik; i hjørnerne udskårne kartoucher.
Herunder er muslingeskalsprydede nicher med
tronende figurer og tilhørende reliefskårne betegnelser i versaler. Fra venstre mod højre ses evange-

Fig. 68. Prædikestol, o. 1630 (s. 2230). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Pulpit. c. 1630.
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Fig. 69-70. Detaljer af prædikestol, o. 1630. 69. Nådestolen (s. 2232). 70. Dydefigur (Klogskaben(?)) og løvemaske (s.
2230). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Details of pulpit, c. 1630. 69. Throne of Grace. 70. Figure of a Virtue (Wisdom(?))
and lion-mask.

listerne Mattæus og Markus med deres respektive
symboler (»S. Matevs« og »S. Marcvs«), Nådestolen
(fig. 69) med Gudfader, der holder et diminutivt
krucifiks foran sig (»Gvd Fader met sin søn«),
Kristus, vist som Salvator Mundi med korsprydet
globus i venstre og oprakt velsignende højre hånd
(»Salwater«) og evangelisten Lukas med oksen
(»S. Lvkas«). Den manglende fjerde evangelist,
Johannes, har sandsynligvis udfyldt det manglende
sjette fag i venstre side. Uregelmæssigheder og
supplementer i sidste fags rammestykke og profiler
vidner tillige om, at disse oprindelig har været

tilpasset en anden, sidenhen ændret, opsætning.
På bagsiden er mærkning med romertal fra I til V.
Kurvens frise har diademhoveder på fremspringene
og kerubhoveder i de enkelte felter; øverst
afsluttes med en tandsnitfrise. Postamentet har
tilsvarende løvemasker på hjørnefremspringene
og i mellemstykkerne rektangulære, bosseprydede
felter i kartoucheindramning. Hængestykkerne
har skiftevis kerubhoveder (det sydligste fornyet)
og kartoucheornamenter. Fremspringende håndliste og moderne læsepult. Et diademhoved og en
løvemaske fra det o. 1891 borttagne sjette fag samt
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et par konsoller opbevares på kirkens loft (jf. fig.
106).
Underbaldakinen har volutbøjler, der samles i
en knop. To kraftige jernbjælker, indsat i triumf
væggen, støtter stolen. Himlen har et langfag
mod væggen og fem kortere fag, der skyder sig
frem, svarende til kurvens karnap. På hjørnerne
er krumknægte med løvehoveder, der tidligere
(Kristansen 1943) for de fires vedkommende
holdt en blyring med et i messing klippet kors i
munden; det femte løvehoved tilføjedes ved den
seneste restaurering. Øverst er en fremspringende gesims over æggestav og tandsnit. Hængestykkerne har som kurven skiftevis kerubhoveder og
udskårne kartoucher. Det yderste kerubhoved
i sydsiden er fornyet. Det oprindelige hoved er
i dag henlagt på kirkens loft. Delvist fornyede;
under langsiden mod sydvæggen ophængte, sekundære draperier. Topstykkerne (hvoraf ét
mangler) har reliefskårne stående kvindefigurer,
vist enkeltvis eller i par (det brede midtfag) med
blomst i hånden. Over hjørnerne er sekundære
småornamenter, skåret i fyr. Undersiden, der ligeledes er delvist fornyet, er inddelt i rosetprydede
fyldinger. Midten markeres med en større roset
med nedhængende drueklase. Opgangen løber
langs triumfvæggen og har tre (af oprindelig fire)
fyldingsfag, indrammet af lister, udskåret hængestykke og nyere kanneleret mægler, der omslutter
den oprindelige. Frise- og postamentfelt har fladskåret planteornamentik og diamantbosser; øverst
håndliste over tandsnitfrise og nederst som hængeornament en bølgeudskåret bjælke. Et fjerde
*panelfelt, der tidligere havde udgjort det øverste
felt i det oprindelige opgangspanel og sekundært
ved stolens flytning o. 1890 blev placeret ved triumfvæggen (jf. fig. 72-73), er 1943 deponeret i
Nationalmuseet (inv.nr. D 13238). Også denne
har nyere kanneleret endestolpe, der omslutter en
ældre pille. En tværoval bladværksramme, genanvendt i indskrifttavle (s. 2243), kan muligvis have
udgjort topstykke på en †opgangsdør.
En ældre staffering, der senest fastlagdes ved en
restaurering 1943, ligger direkte på træet, men
skønnedes dog ikke oprindelig (G. Kristiansen
1943). Bundfarven er en brunlig trækulør med
accenter i rødt, hvidligt og sort samt forgyldning
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og rød og grøn lasur på sølvgrund. I forbindelse med istandsættelsen afdækkedes tre initialer:
»CLV« på det femte sokkelfremspring, regnet
fra venstre (fig. 71), antagelig for kirkeværgen,
Christen Lauridtzen fra Villemosegård (nævnt
1654) og næppe for en maler.20 En ganske tilsvarende signatur med årstallet 1653 fandtes på
altertavlens postament (s. 2218). På lydhimlens
frise er skriftsted i gyldne versaler på mørkebrun
grund: »I hans navn skal prædikes omvendelse
og syndernes forladelse. LVC 24-47«. Teksten tilføjedes 1943 efter forslag fra provst Steffensen.
Opgangspanelet, inklusive det *afskårne felt, har
blomstermotiver (valmue, kejserkrone, tulipan og
rose).
Stil. Prædikestolen er nært beslægtet med den
tilsvarende i Stadil (Hind Hrd.), hvis altertavleramme omkring det romanske, gyldne alter som
nævnt s. 2219 også er beslægtet med Vejrum Kirkes altertavle. For stolenes vedkommende er selve
karnapformen, kurvens og himlens arkitektur og
flere detaljer (bl.a. kurvens hermer og storfag, frise- og postamentudsmykningen foruden himlens
topgavle) omtrent identiske.
Ældre historie og istandsættelser. Stolen er antagelig udført samtidig med Stadilprædikestolen, dvs.
o. 1630 som en del af den store renovering af kir-

Fig. 71. Initialer, o. 1653, antagelig for kirkeværgen
(Christen Lauridtzen fra Villemosegård) på kurvens
sokkelfremspring. Detalje af prædikestol (s. 2233). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Initials, c. 1653, probably of
the churchwarden (Christen Lauridtzen from Villemosegård)
on the projecting footing of the pulpit. Detail of pulpit.
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kens inventar (jf. altertavle, †herskabsstole, †pulpitur), som synes at være sket på dette tidspunkt.
Malersignaturen hentyder til en opmaling af stolen, der antagelig har fundet sted 1653 samtidig
med altertavlens nystaffering af samme mester (s.
2218). Den tidligste omtale i kilderne hidrører
først fra 1766, da stolen omtales som placeret i
kirkens nordside ‘midt over’ kvindestolene.16 Ved
samme lejlighed karakteriseredes den som ‘ganske sirligt udgjort med gammeldags billedhuggerarbejde og smukt stafferet’. I betragtning af
sin særlige karnapform har den formentlig været
placeret med facade mod midtskibet og opgang
fra vest, antagelig via murgennembrydningen, der
dog først blev etableret o. 1713, øst for skibets
norddør (s. 2188). Dette tyder på, at stolen således
af ikke nærmere oplyste årsager på dette tidspunkt

Fig. 72-73. *Opgangspanel fra prædikestol, siden 1943
deponeret i NM (s. 2233). 72. Forside. 73. Bagside.
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Front of stairway panel
from pulpit, since 1943 in the National Museum. 72. Front.
73. Back.

blev overflyttet fra en ældre plads ved kirkens sydvæg i forbindelse med kirkens store renovering i
århundredet begyndelse (s. 2202). 1809 foresloges
‘gesimsen om prædikestolen’, måske lydhimlens
nedre del, efterset. Ved den lejlighed kan langsidens draperinedhæng være tilføjet.46 På et senere
tidspunkt, måske o. 1891 i forbindelse med den
formodede hovedistandsættelse ved E. Fleischer
(s. 2196),94 er prædikestolen flyttet til den sydlige triumfvæg (jf. fig. 74). I den forbindelse er
kurvens sjette storfag antagelig fjernet på grund
af pladsmangel, mens opgangens fjerde fag blev
afskåret og placeret på den modsatte side af trappen for at dække den del, der sprang frem foran
korbuen. 1913 var prædikestolen genstand for en
omhyggelig forundersøgelse (Termansen 1913)
med henblik på en istandsættelse. En fornyet analyse ved samme gennemførtes 1938, men først
1943 iværksattes en restaurering ved Georg N.
Kristiansen.Ved denne lejlighed blev stolen flyttet
fra triumfvæggen til dens nuværende placering i
hjørnet mellem syd- og triumfvæggen og samtidig sænket 27 cm. Endvidere undergik stolen en
grundig snedker- og malermæssig istandsættelse.
Håndlistens ældre †beklædning af rødt silkefløjl
er omtalt 1862, 1875 og 1887 i forbindelse med
istandsættelser.22
†Prædikestol (?), førreformatorisk. Som anført i
et gavebrev 1530 i forbindelse med stiftelse af en
sjælemesse eller årtid (s. 2177) forpligtedes præsten til at bede for den afdøde Simon Spend ‘af
prædikestolen’.95 Stolens udformning, placering
og materiale kendes ikke. Muligvis har der alene
været tale om en bogstol eller læsepult (jf. eksempler i Holstebro Kirke, o. 1500 (s. 248) eller Borris Kirke (Bølling Hrd. (nu NM)), medmindre
der skal formodes eksistensen af en muret eller
tømret pult i en åbning i triumfvæggen eller på
et lektorium over korskranken.96
Stolestader (jf. fig. 34), 1880-81, ombygget 1946
(arkitekterne E. og F. M. R. Draiby samt S. Fritz)
med genanvendelse af ældre dele, idet gavlene
ændredes 1983-84 (arkitekterne Poul Hansen og
Ib Lydholm, Thisted).
Stolene omfatter 14 sæder i nord og 16 i syd;
heraf er de tre vestligste sæder i nordrækken afkortet af hensyn til orglet og efterfulgt af et dob-
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Fig. 74. Prædikestol, o. 1630, vist på sin daværende plads ved triumfvæggens sydside
(s. 2230). Ældre foto. – Pulpit, c. 1630, shown in its previous place on the south side of the
chancel arch wall.

beltsæde, mens der i samme række er opstillet en
tresidet bænk øst for nordstadernes eneste lukkede stol, der er forsynet med en renæssancelåge,
første del af 1600-tallet (fig. 76, jf. ndf.). I syd er
den østligste, afkortede stol forsynet med et skab
(jf. degnestol). Endegavlene har trekantafslutning
over et glat panel. For- og bagpanelerne har højrektangulære profilfyldinger. Rødbrun staffering
med detaljer i lysegråt. Lysegrå stofhynder.

Staderne fornyedes 1880-81, bl.a. med rundbuede enkle gavle.22 Stolene blev 1920 egetræsmalet og lakeret.22 Ombygningen i 1946 omfattede
en udsmykning af gavlene med fyldingslister; det
lukkede stolestade i nordøst med dobbelt fyldingslåge afmonteredes og erstattedes af et antal
løse stole. Det vestlige panel herfra genopstilledes
som forpanel i nordøst.34 1983-84 fornyedes gavlene med trekantede topstykker; samtidig indsat-
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Degnestol, indrettet 1946 i forreste sæde i søndre stolestaderække. Udvidet 1983-84.
†Skrifte- og degnestole. Tidligst omtalt 1766-69
som placeret øverst i altergulvet, dvs. i koret, og
betegnet som ‘gjort af ny’ i lighed med korskranken (s.d.).16 1816 blev degnestolen repareret.98
†Herskabsstole (fig. 77), antagelig efter 1627 og
udført på initiativ af Ingeborg Parsberg (jf. ndf.).
Som registreret 1766-69 og yderligere aftegnet
af Søren Abildgaard 1773, om end begge steder
med forskellige fejl, tilhørte de to øverste stole
i syd- og nordrækken ejerparret af Ausumgård
som angivet med våbenskjolde og navnetræk på
‘opstanderne’, dvs. på stolegavlene, henholdsvis
for Iver Juul til Villestrup, Kvistrup og Ausumgård (†1627) og Ingeborg Parsberg (†1665).99
På mandsstolen i syd (Iver Juuls) var anført hhv.:
»H:M:W« (herrens mødrene wåben) over to vesselhorn, vist både på skjoldet og som hjelmmærke
for Lunge100 og: »H:F:W« (hans/ herrens fædrene
wåben) over en lilje, vist både som skjolde- og
hjelmmærke for Juul.101 På kvindestolen i nord
(Ingeborg Parsbergs) er anført hhv.: »F:I:P:B« og
»M:W« (fru Ingeborg Parsbergs mødrene wåben)
Fig. 75. *(†)Præstestol, 1700-tallet (s. 2236). Holstebro
Museum. Foto Henrik Wichmann 1998. – *(†)Priest’s
chair, 1700s.

tes tre bænke i skibets nordøsthjørne. Alt nystafferedes.97
†Stolestader. Tidligst omtalt 1664, da der udførtes fire nye fodskamler til kvindestolene.20 1769
omfattede stolene, der da var uden døre, 17 stader på mandssiden i syd og 19 på kvindesiden i
nord.16
Præstestole. 1) Nyere, højrygget armstol med
fletsæde, placeret i koret. 2) Sammesteds er opsat
et nyere sæde, udformet som en celebrantstol i
middelalderstil, formentlig udført samtidig med
bogstolen, dvs. o. 1932 (s. 2226). Rødbrun staffering.
*(†)Præstestol (fig. 75), i rokokostil af bejset træ
med muslingeskal på ryg og forsarg samt læderbetræk; de tilhørende armlæn mangler. Måske
identisk med en stol, der 1909 overførtes fra Fovsing Kirke (s. 2343), nu i Holstebro Museum (inv.
nr. 03125).

Fig. 76. Låge,1600-tallets første del, antagelig fragment
af †stolestade (s. 2235) eller †herskabsstol (s. 2237).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Door, first half of 17th
century, probably a fragment of a †pew or †manorial pew.
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Fig. 77. Afskrift af initialer og våbenskjolde på †herskabsstole for Iver Juul og Ingeborg Parsberg, antagelig opsat
efter 1627 (s. 2236). Efter Abildgaard 1773. – Transcription of initials and coats of arms on †family pews for Iver Juul and
Ingeborg Parsberg, presumably set up after 1627.

over skjolde- og hjelmtegn med tre roser for
Munk (Lange)102 og: »F:I:P:B« og »F:W« (fru Ingeborg Parsbergs fædrene wåben) over skjoldeog hjelmtegn for Parsberg.103
Selvom der som nævnt er visse fejl i registreringen, må det tillægges en vis vægt, at kun Ingeborg Parsbergs initialer er anført på hendes
stol, ligesom parrets mødrene våben er angivet
før de fædrene, måske fordi de netop var vist til
heraldisk højre (dexter). Begge dele kunne være
en markering af, at herskabsstolene var udført på
Ingeborg Parsbergs initiativ efter Iver Juuls død,
dvs. efter 1627, jf. også s. 2202.104
Stolene var if. Præsteindberetningen 1766-69 beregnet til seks pladser.16 Den bevarede låge i renæssancestil (fig. 76) ved det første stade i nordsiden kunne være et fragment herfra. Lågens
fylding har bueslag med perlesnor og indvendig
bort med buetunger, alt båret af kannelerede pilastre; i hjørnerne kartoucheornamenter. Brun
staffering i to nuancer med accenter i rødt, gråblåt og forgyldning. To joniske pilastre (fig. 107),
82×11 cm, i dag henlagt på kirkens loft, med rig
dekorativ udformning af skaftet, bl.a. med ophængte draperier og kvastsnor, fæstnet til ring,
kunne ligeledes hidrøre herfra eller fra et andet
inventarstykke fra samme tidsrum. De tre led er
formelt beslægtet, om end ikke nøje identiske,
med tilsvarende dekorative dele på alterbordsforsiden og herskabsstole i Stadil Kirke, dateret
hhv. o. 1625 og 1634.

Møbler i sakristi. Et nyere skab til opbevaring af
messeklæder samt servante og bord. Alt i grågrøn
staffering med gråbrun dupmaling.
Pengebøsser (fig. 78), 1878, af messing, skænket
af ægteparret Hans Helmuth de Jermiin og Nicoline Sophie de Jermiin (*Føns). De to store
pengebøsser har cirkulær fod og pæreformet
korpus med nøglehuller. Pengeslids i låget; over
nøglehullerne er indgravering i skriveskrift: »H.
H. J. 1878 N. S. J.«, for de to givere. Sikkerhedsmærkning på den profilerede fod. Hertil hører to
brunstafferede træpiedestaler til opstilling på hver
side af våbenhusdøren.

Fig. 78. Pengebøsser, skænket 1878 (s. 2237). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Poor boxes, donated in 1878.
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Fig. 79. Dørfløj nr. 1, 1600-tallet (s. 2238). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Door wing
no. 1, 1600s.

Dørfløje. 1) (Fig. 79), 1600-tallet, i våbenhuset.
Den retkantede, jernbundne dør (ca. 225×136
cm) er sammensat af fire egeplanker af varierende bredde, der er samlet med to smalle, vandrette
revler, pånaglet plankernes bagside. De midterste
stykker, der er fremstillet af krumvokset træ, er

falset i det nedre. Forsidens beskadigede smedejernsbeslag består ved plankernes sammenføjning
af tre lodrette og syv vandrette, pånaglede skinner
foruden gangjernene. Sidstnævnte er sammen
med kantskinnerne prydet af mejslede rudemønstre og skal muligvis opfattes som resultatet af en
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Fig. 80. Dørfløj nr. 2, 1600-tallet (s. 2239). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Door wing
no. 2, 1600s.

senere reparation. Nøgleskiltet består af en bred,
omtrent kvadratisk jernplade, og skråt nedenfor
sidder en øsken med dørring af nyere dato. Den
svære låsekasse er udført i ét stykke eg, der er
fastgjort med fire smalle jernbånd. Metalrigelen
løber ikke ind i karmen, men ind i siden af en

murforankret, jernforstærket bom. Blank forside,
mørk, brunmalet bagside. Hugspor omkring en
naturlig knast på ydersiden har givet anledning til
sagndannelsen fra Svenskekrigene, hvor soldater
med magt skulle have forsøgt at tiltvinge sig adgang (jf. s. 2178). 2) (Fig. 80), 1600-tallet, mellem
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Fig. 81. Interiør mod vest med †pulpitur nr. 2, 1919 og †orgel nr. 1, 1919 (s. 2241, 2243). Ældre foto i Struer
Museum. – Interior towards the east with †gallery no. 2, 1919 and †organ no. 1, 1919.

kor og sakristi. Dørfløjen (187×90 cm) består af
to brede, i hjørnerne rundede egeplanker, hvorimellem en smal midterplanke; de er sammenholdt af to smalle, indfældede revler på bagsiden.
Forsidens jernbeslag tæller fem vandrette skinner
og to gangjern, alle af samme bredde og ombukket fløjens kanter; på bagsiden er jernnaglerne
ligeledes ombukket. Gangjernene har en kort,
tværstillet forstærkning ved stablerne. Skråt oven
for det manglende †låseskilt er en øsken med dørring. Låsekassen består af ét tildannet stykke eg,
der er fastgjort med lange på forsiden ombukkede nagler. Lys, brunlig staffering. 3) O. 1713,
mellem våbenhus og †pulpitur. Den fladbuede
dørfløj består af fem planker, der med to revler
er samlet på bagsiden. Enderne af forsidens to
gangjern, der er fastgjort med nitter, er liljeformede. Det oprindelige, sirligt udformede låsetøj
er bevaret, og på forsiden er et rudeformet nøgleskilt. Brun staffering. 4) O. 1900(?), dobbeltfløjet
fyldingsdør mellem skib og våbenhus, brunmalet

med grønne profillister. 5) 1916, brunmalet fyldingsdør i våbenhusets østmur.
†Pulpiturer. 1) Som angivet 1766-69 fandtes i
kirkens vestende et ældre pulpitur, der tidligst
er nævnt 1664, men muligvis kan stamme fra
1600-tallets første halvdel (jf. ndf.). Pulpituret var
istandsat og blev yderligere fornyet med staffering
af den daværende kirkeejer, kancelliråd Christian
von Moth (†1766). Det var af en betragtelig størrelse og forsynet med stole og bænke, ‘så 30 mageligt kan sidder der’, dvs. dog primært mænd,
hvorimod pladsen ‘for kvindfolkene er trang
nok, og er ingen lejlighed til flere stole for dem
uden alt for vidtløftig bekostning’.16 Pulpituret
var rigt udsmykket med billeder og indskrifter.
Øverst ved kirkeloftet fandtes våbenskjolde for
von Moth og hans hustruer (Johanne Dorothea
Trellund (†før 1727) og Anna Catharina Trellund
(†1741)). Ved siderne (på brystningen eller snarere på bagvæggen) fandtes de to følgende vers,
hhv. mod syd og nord:
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»Guds Kircker nocksom kande ey zieres og beprydes,
Og for Velgierninger fuldkommen Tack udgydes,
Hans Tempel er Hans Huus og boeligs rette Steed
Hvor Englers tusind Tal vil fare op og need.
Hvo derfor eget Huus vil pryde og Staffere
Forglemme icke maae på Guds Huus at Spandere(!)
Hvad som til Prydelse henhøre bør og kand
Alt dette maae tilstaaes af Qvinde og hver Mand.
I slig betænckende er Weirum Kircke prydet
Med sit tilhørende, dog Æren Gud selv ydet,
Endeel er giort af Nye, som forhen icke var
Endeel er sat i Stand, som Gammel Haandskrifft bar.«
»Saa Kirckens Eyer Moth med fordum Trellund kiære
Et(!) noget har forsømt, som De bør Gud forære
Til Kirckens Prydelse, og Skoeler glemmes ey
For unge Folck som gaar på Salighedens Vey
Maaeskee at nogen vil sig undre, som heel nøye
Seer Weirum Kircke an, dog Undre uden føye,
Thi egen Ære er ey søgt ved disse Ting
Men Priis og Ære skal Gud gives trint omkring
O! Gud giv Kircke Fred, giv Lande Fred og Glæde,
Giv Fred i hver Mands Huus, din Hielp staae til
reede,
Lad Skoelen bære Frugt, lad Qvæles ald U=Krud,
Saa lyckes dine Ord, og holdes dine Bud.«

Forneden på pulpituret, vel på selve brystværket, var en malet udsmykning med Kristus, vist
som Salvator Mundi med jordkloden i hånden,
og de 12 apostle med tilhørende attributter eller
‘med tegn for enhver hvad død han (har) lidt’.
Tilsyneladende har indberetningen dog ikke været ganske sikker med hensyn til identifikationen
af de enkelte figurer, hvis navne dog også kan
være fejlangivet på udsmykningen. Til højre sås:
Peter (med nøgle og nedadvendt kors), Andreas
(med opdadvendt kors), Filip (med ‘afdraget hud’,
dvs. antagelig Bartolomæus), Bartolomæus (med
sten og et sværd),Thomas (med et spyd) og Jakob
den Ældre (med et sværd i stedet for som normalt med pilgrimsudstyr). Til venstre sås: Johannes (‘visende på Frelseren med fingrene’ i stedet
for som normalt med en kalk), Mattæus (med en
sten i stedet for som normalt en bog, sværd samt
økse eller hellebard), Jakob den Yngre (med en
hammer i stedet for som normalt en valkestok),
Simon (med opadvendt kors i stedet for som
normalt en sav; her måske Filip), Judas Taddæus
(med en ‘rod kølle’) og Paulus (med en økse i
stedet for som normalt et sværd; her måske Mat-
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tias, der manglede i apostelrækken). At dømme
efter den rige udsmykning, der vel var indsat i 13
panelfelter, fandt denne del af pulpiturets dekoration paralleller i en række bevarede eller delvist
intakte pulpiturer i området fra årene 1630-54
(Skjern (1630), jf. s. 563, Ringkøbing (1635-36),
jf. s. 119, Hee og Stadil (begge Hind Hrd.) samt
Sønder Borris (1654, Bølling Hrd.)). Samtlige
har apostelrækker, udført af eller tilskrevet Ribemalerne Jakob Bartholomesen og/eller Jakob van
Meulengracht.105 Dermed kunne Vejrumpulpiturets ældste dele netop hidrøre fra dette tidsrum,
måske endda allerede fra 1630’erne, da kirkens
inventar blev gennemgribende fornyet.
Pulpituret er tidligst arkivalsk omtalt 1664.106
O. 1713 (jf. s. 2188) etableredes en ny opgang
fra våbenhuset. Den tidligere opgang kan have
været inde fra selve kirkerummet. Fra den senere
renovering under Christian von Moth, udført før
1766, tilføjedes våbenskjolde, indskrifttavler samt
antagelig en række sindbilleder, dvs. formentlig
emblemer, der ligeledes omtaltes som del af udsmykningen. 1878 opstilledes et †harmonium på
pulpituret. 1911 overvejedes det at flytte skillerummet i pulpituret hen imod nordvæggen i en
afstand af 4,5 alen (ca. 2,80 m), dersom man besluttede sig for at anbringe et nyt orgel i kirken.22
Ved anskaffelsen af †orgel nr. 1 valgte man dog at
opføre et nyt pulpitur.
2) 1919 (jf. fig. 81), placeret i skibets vestende, i midten hvilende på to piller og ved væggene på indskudte ankre. Brystningen var inddelt i højrektangulære fyldingsfelter, hvoraf de tre
midterste var smykket med årstallet 1919 og en
lyre. Opgangen var som tidligere fra våbenhuset, hvorfra en fremskudt, pillebåren karnap via
et skråt trappeforløb formidlede adgangen. Pulpituret blev 1920 malet som mørkt egetræ med
lakering.22 Nedrevet 1963.
Orgel (fig. 82), 1990, med 14 stemmer, to manualer og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, med genanvendelse af fem
stemmer fra †orgel nr. 2. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Gedakt 8' (1963), Oktav 4'
(1963), Rørfløjte 4' (1963), Gemshorn 2', Mixtur III. Brystværk: Rørfløjte 8', Kobbelfløjte 4',
Quint 22/3', Principal 2' (1963), Terts 13/5', Spids-
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Fig. 82. Indre, set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Interior looking west.

fløjte 1' (1963); svelle. Pedal: Subbas 16', Gedakt
8'. Kopler: BV-HV, HV-P, BV-P. Facaden er stafferet i to nuancer af gråt med forgyldning. Ved
skibets vestvæg, nord for midtergangen.
†Harmonium,107 anskaffet 1877-78,108 bekostet af
kirkeejeren. På †pulpitur nr. 1.22
†Orgler. 1) (Fig. 81) 1919109, med seks stemmer, oktavkoppel og svelle, bygget af Horsens
Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Pneumatisk aktion; bælgventilvindlade. Elektrisk blæser.110 På
pulpitur nr. 2 i kirkens vestende, med spillebord i
orgelhusets søndre gavl.
2) (Fig. 83), 1963, med seks stemmer, bygget af
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition:
Gedakt 8', Spidsgamba 8', Principal 4', Rørfløjte
4', Oktav 2', Spidsfløjte 1'. Tegnet af Poul Hansen. Hvidmalet facade. Ophængt på nordvæggen
i skibets vestende; facade mod sydøst, spillebord
mod nordvest. Fem stemmer er genanvendt i kirkens nuværende orgel.
Fire salmenummertavler (jf. fig. 34), tidligst nævnt
1890, 22 af fyrretræ, 100×58 cm. Til skydenumre
i fire rækker. Rammen har brun bemaling, fodstykke og gesims en mørk grågrøn farve. Lysegrå
bagklædning og ditto nummerplader med sorte
tal.
Præsterækketavle (fig. 84), o. 1925, 225×165 cm,
tegnet af førstelærer Kristian Rauff og udført af
proprietær Andreas Villemoes.35 Tavlens udskårne
ramme er udført i skønvirkestil. Foroven på den
vandrette ramme ses i midten en opslået bog foran
et Kristusmonogram, forneden et timeglas, mens
hjørnerne har trepas med Alfa og Omega i relief.
Rammen er ferniseret, mens fortegnelsen over i
alt 33 præster, omfattende fire navne fra tiden før
reformationen, er anført i to spalter med gylden
antikva på sort bund. Ophængt på skibets nordvæg.
Indskrifttavle (fig. 85), sammensat af ældre og
yngre dele, hhv. af eg og fyr fra korbuekrucifiksets sekundære postament. Som nævnt s. 2230
afmonteredes alt 1943 i forbindelse med krucifiksets restaurering. Ved denne lejlighed blev
bladkransen, der muligvis kunne hidrøre fra et
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†epitafium (jf. s. 2250) eller have udgjort topstykket på en †prædikestolsdør,111 genanvendt
som ramme om en selvstændig tavle; konsollens
kerubhoved placeredes som topprydelse, mens et
fragment af dennes øvre liste bevaredes i afskåret form. De to vaser, kerubvingerne og konsollens tværbjælke kasseredes. Disse dele opbevares i
dag på kirkeloftet (jf. fig. 106). Tavlens staffering
harmoniseredes med bladkransens ældre brune,
grønlige og gyldne farver, der mindede om prædikestolens staffering. Indskrifttavlen har skriftsted (Sl. 100,4) i gylden fraktur på sort bund efter
forslag fra provst K. Steffensen. Placeret på våbenhusets sydvæg over indgangen til kirken.
†Malerier(?). Som nævnt 1766-69 fandtes på
korvæggens nord- og sydside portrætter af de to
reformatorer, Martin Luther og Philipp Melanch
thon, dog antagelig kalkmalede fremstillinger frem
for løse tavlemalerier (jf. s. 2199).

Fig. 83. †Orgel nr. 2, 1963 (s. 2243). Foto Annelise
Olesen 1973 i Orgelregistranten. – †Organ no. 2, 1963.
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Fig. 84. Præsterækketavle, o. 1925 (s. 2243). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Tablet
with succession of incumbents, c. 1925.

Belysning, omfattende tre nyere lysekroner, op
hængt i rødbrune jernstænger med forgyldte
kugler samt otte væglampetter. Elektricitet installeredes 1914.34 Lysekroner (jf. fig. 34, 82), alle
ophængt i rødbrune jernstænger med forgyldte
kugler. 1) Krone med 2×6 lys på s-svungne arme; delvist profileret hængekugle og profilknop.
Topfiguren er formet som en flakt (dvs. tohovedet) ørn. Placeret østligst i skibet, 1914 angivet
midt i koret. 34 2-3) Udformet i barokstil. Begge

med seks s-formede lysearme med en delfin
på midten og et kronet mandshoved foroven;
desuden sidder øverst på hver arm en ekstra
og mindre lyseskål. Øverst på balusterskaftet er
seks små prydbøjler med blomsterhoveder. Stor
hængekugle med profilknop. Som det fremgår
af ældre fotografier er armene – i det mindste
på den østligst placerede – sekundært vendt om.
Ophængt hhv. vestligst og midt i skibet. Lampetter. 1-6) Dobbelte lysearme, svarende til lyse-

Vejrum kirke

krone nr. 2-3; herimellem blomsterhoveder. På
skibets nord- og sydvæg. 7-8) Nyere femarmede
lampetter; ved væggen afsluttes armene med
små dragehoveder. På korets sydvæg. †Belysning.
1875 repareredes og genophængtes en lysekrone,
muligvis korets (nr. 1). 1890 er alene omtalt en
metallysekrone i skibet. 1899 blev anskaffet tre
trælysekroner.22
Kirkeskibet (fig. 86), »Cap Horn« af Randers,
er skænket 1932/33 af dampskibsekspeditør,
kongelig vejer og måler Svend Smith Knudsen,
Struer. Den tremastede fuldrigger, ca. 105×75
cm, er hvidmalet med sort bund. Agterspejlet har
foruden skibets navn påmalet med sorte versaler:
»Randers«. En due, måske fra en †fontehimmel,
er ophængt over skibet. Kirkeskibet blev ved restaureringen 1984 flyttet fra sin oprindelige plads
midt i skibet til nordøsthjørnet.112
Et †kirkeskib omtales 1655, da det blev beslået
med stål.20
Klokker. 1) (Fig. 87), 1485, 86 cm i tværmål.
Indskriften i reliefminuskler på klokkens hals
er indrammet af smalle, dobbelte bånd (de sidste fire ord står dog under indramningen): »me
fieri fecit anno: dominii mcdlxxx:v sanct:frater
crissternus abbas de tute vallis s marie ies smid«

Fig. 85. Indskrifttavle, etableret 1943 af ældre og yngre
dele fra korbuekrucifiksets †postament (jf. fig. 108) (s.
2243). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Inscription tablet,
established in 1943 with older and younger parts of the
†pedestal of the chancel arch crucifix.
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Fig. 86. Kirkeskib (»Cap Horn« af Randers), skænket 1932/33 (s. 2245). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Church shib (“Cap Horn” of Randers), donated in
1932/33.

(I det Herrens år 1485 lod den hellige broder
Christiern, abbed i Tvis, mig støbe. Hellige Maria. Jes Smed).113 Mestersignaturen genfindes på
klokken i Simonsberg Kirke (1486) nær Husum,
Sydslesvig114 og på en †klokke (1478) i Sjørrind
Kirke (DK Tisted 390). Modsat klokken i Vejrum
er disse klokker forsynet med støbermærker i
form af en hammer og (på Simonsbergklokken)
en tang. Abbed Christiern fra Tvis Kloster, hvis
embedsperiodes fulde udstrækning ikke kendes,
er nævnt første gang 1478, og endnu 1499 var
han forstander.115
Klokken er tidligst omtalt 1665, da der blev
rekvireret nyt støbejern.20 Antagelig er den først
efter reformationen, uvist dog præcis hvornår,
kommet til Vejrum (jf. også Hjerms klokke nr. 1,
skænket o. 1673 til denne kirke (s. 2065)). 1673
faldt klokkens knebel ned, hvorefter jern måtte
indkøbes til reparation; allerede 1696 måtte knebelen dog igen udskiftes,20 og 1712 foretoges atter reparationer.24 1765 var ophæng og knebel
så medtagne, at klokken kun kunne ringes ‘med
agtsomhed’.32 1766-69 var klokken ophængt i
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Fig. 87. Klokke nr. 1, 1485, støbt af Jes Smid (s. 2245). Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Bell no. 1, 1485, founded by Jes Smid.

‘nordre side’ af tårnet, vel i glamhullet,16 og 1791
kunne den betegnes som ‘god’.33
Klokken hænger siden 2009 i en dobbeltstol
med slyngebom ved siden af kirkens nye klokke
(nr. 2), men var 1938-2009 ophængt i en separat
klokkestol, leveret af Svejseværket Thubalka.34 Før
den tid hang klokken i et glamhul, vel det nordre,
som anført i indberetningen til biskop Bloch.16

2) 2009, tværmål 85 cm. Fremstillet af støberiet
Eijsbouts, Holland, som angivet med reliefversaler på klokkens hals. Endvidere læses på legemet:
»Jeg ringer til kirke og dagligt virke (,) jeg ringer
om livet som Gud har givet«. Klokken, der har
automatisk ringning, er ophængt i en dobbeltstol
med slyngebom fra 2009, hvori også kirkens ældre klokke hænger (nr. 1).
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gravminder
(†)Gravkapel for Rasmus Nielsen Overgaard og Maren Pedersdatter Block, indrettet i tårnrummet 1700
(jf. s. 2194 og 2202). Kirkens senere ejer, Christian (von) Moth til Kvistrup fik 1751 skøde på
begravelsesstedet. 116 Ud over et smedejernsgitter

2247

med dobbeltfløje er kun bevaret en mindetavle
over kapellets første ejere. Kendskabet til eventuelle †kister, der allerede var fjernet før 1880 (Ul
dall 1880/1896), er yderst begrænset.117
Gitterdør (fig. 89), 1700, af smedejern. Døren
er dobbeltfløjet. Hver fløj er inddelt i tre kvadratiske felter med fladt udbanket, volutoprullet

Fig. 88. Indgangsparti fra (†)gravkapel i tårnrummet for Rasmus Nielsen Overgaard
og Maren Pedersdatter Block, 1700 (s. 2247). – Entranceway to (†)sepulchral chapel in the
tower interior for Rasmus Nielsen Overgaard and Maren Pedersdatter Block, 1700.
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båndslyng samt dekoration af blade, blomster og
frugter. De øverste felter har i midten modstillede basunengle, over hammer og tang, smedens
værktøj, i midten og nederst en rodfrugtlignende
vækst. På de vandrette rammestykker er fæstnet
seksbladede rosetter. Det halvrunde topstykke,

der er tilpasset den murede bueåbning, har årstallet:»1700« og de sammenskrevne initialer:
»RN« og »MP« for kapellets ejere, Rasmus Nielsen (Overgaard) og Maren Pedersdatter (Block).
Samtidig lås i en ornamenteret låsekasse. Rødbrun staffering.

Fig. 89. Smedejernsdør, 1700, fra (†)gravkapel, tidligere tilhørende familien Over
gaard (s. 2247). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Wrought iron door, 1700, from (†)sepulchral chapel, formerly of the Overgaard family.
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Fig. 90. Mindetavle nr. 1, 1700, for Rasmus Nielsen Overgaard og Maren Pedersdatter Block (s. 2249). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 1, 1700, for Rasmus Nielsen Overgaard and Maren Pedersdatter Block.

Mindetavler. 1) (Fig. 90), o. 1700, for Rasmus Nielsen Overgaard og Maren Pedersdatter
Block; af rødlig kalksten, 145×80,5 cm. Tavlen
har indskrift i to spalter med fordybet kursiv.
Teksten midtdeles af en plantestilk med spinkle
sideblade:
»Wil du Misundelige Flok
Med Skiæve Øine skue
Det Rom hvor Owergaard og blok
har deris Sidste Stue
Da vid kun at din hastighed
For Fage Kaster Øiet
Thi Kirken er for dette sted
Tilbørligen fornøiet
Et Crucifix oc Jerenverk
Som Kirken staar til Ære
Der om Et vidne fast og sterk
for alle mand maa være
huor paa den fierde Friderig
Som Dannemark da tiente
Sit Bref og Zegel naadelig
De salig folk forleente
Misund da ei I dette Rom
De matte Been sin leie
De bier efter herrens dom
Da de skal himlen eie.«

Under de to tekstblokke er enkellinje med navne
for kapellets indehavere: »Rasmus Nielsøn Overgaard Margrette Pedersdatter Blok (Block)«. På stenen anes rester af sort staffering og forgyldning.118
Ophængt på (†)gravkapellets nordvæg. Tidligere
indrammet af et †kalkmalet draperi (s. 2199).
2) (Fig. 91), o. 1804, for Mads Qvistgaard, barnefødt og død på Qvistgaard (Kvistgård) i sit 81. år, 6.
april 1804, og søsteren Kirsten Qvistgaard (†1807).
Af flammet marmor med toner af rødt og gulligt samt større partier af en mere porøs, mørkegrå
stenart, hvoraf enkelte partier er afskallet; højrekt
angulær med afskårne hjørner foroven, 178×116
cm. Langs kanten løber en prydbort med et attisk
slyngbånd. Indskrift med fordybet kursiv og enkelte kursiverede versaler. Efter personalia, hvor
hendes data ikke er udfyldt, er mindeord:
»Saasom de i [Livet]
stedse havde været
uadskil[dt]e fra hinanden.
Saa var det
deres Ønske og Haab
ved Død[en] [i]gien at samles.«
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Fig. 91. Mindetavle nr. 2, o. 1804, for Mads og Kirsten Qvistgaard (s. 2249). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Memorial tablet no. 2, c. 1804, for Mads and Kirsten Qvistgaard.

Efter et volutornament er anført et rimet vers i
seks strofer:
»Den store Dag vi gaae i møde
Da Gravene skal Aabne sig.
Da baade Levende og Døde
O Frelser skulle frem for dig.
Vel den som her har levet s[aa]
At den for dig d[a] bestaae.«

Indmuret i våbenhusets østvæg.

	If. Kirsten Qvistgaards testamente af 20. dec.
1806 bestemtes det, at fremtidige ejere af Sønder
Kvistgård skulle forpligtes til at vedligeholde familiegravstedet og ligstenen (vel næppe denne(?))
på kirkegården. I modsat fald skulle der betales en
mulkt (bøde) på 2 rdlr. til sognets fattige.119
†Epitafium, o. 1690, over Niels Povelsøn, sognepræst i Vejrum og provst i Hjerm Hrd., *1615
i Astrup Præstegård, ordineret til præst 1642, eli-
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geret (dvs. udnævnt) til provst 1659, †1690; tillige
med sine to hustruer, Karen Pedersdatter Lime,120
†1651 i sit 25. år efter at have født ham otte børn
på otte år, samt Ingeborg Frandsdatter Rosenborg, som han ægtede 1652; også hun skænkede
ham otte børn, †1689.
Epitafiet var ‘af billedhuggerarbejde’, dvs. udskåret, og forsynet med et dobbeltportræt af
sognepræsten og hans anden hustru. Indskriften,
der afsluttedes med en religiøs sentens, var anført med forgyldte bogstaver. Epitafiet, som alene
kendes fra Præsteindberetningen fra 1766-69, var
placeret på korets nordvæg over en †begravelse,
som Niels Poulsen skulle have ladet udføre.16 Et
fragment (hængestykket(?)) af det forsvundne

Fig. 93. Gravsten nr. 2, o. 1750, over ubekendt, tilskrevet Nykøbing Barokmesteren (s. 2252). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 2, c. 1750, of unknown
deceased, attributed to the Nykøbing Baroque Master.

Fig. 92. Gravsten nr. 1, o. 1750, over ubekendt, tilskrevet Nykøbing Barokmesteren (s. 2251). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Tombstone no. 1, c. 1750, of unknown
deceased, attributed to the Nykøbing Baroque Master.

epitafium kunne muligvis være identisk med den
tværovale ramme af eg, nu genbrugt i den sekundære indskrifttavle (s. 2243).
En ‘grav’, dvs. formentlig en †begravelse midt
på kirkegulvet er omtalt 1696 (s. 2196).23
Kirkegårdsmonumenter. Gravsten. 1) (Fig. 92), o.
1750, over ubekendt, her tilskrevet Nykøbing Barokmesteren.121 Af lys, rødlig kalksten, 183×123
cm. Stenen bærer stærkt præg af erosion. Således
er indskriften i tekstfeltet under dobbeltarkader
på stenens midte og i randskriften helt afslidt.
Relieffer af Peter med nøglen og Kristus (antagelig) med korsstav flankerer midtpartiet. I hjørnerne er dydefigurer i c-formede volutbøjler;
øverst tv. og th.Troen og Håbet som angivet med
fordybede versaler; forneden tilsvarende Kærlighed og Retfærdighed. Kristus på korset står over
dobbeltarkaden, mens et tekstfelt, hvis indskrift
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Fig. 94-95. 94. Støberjenskors nr. 1 og 5, o. 1871 og o. 1886, over Christen Christensen og Sidsel Pedersen (s. 2252
f.). 95. Støbejernskors nr. 3-4, o. 1882 (?), over A. og Ingeborg Søegaard, Brændgaard (s. 2252 f.). Foto Anders C.
Christensen 2015. – 94.Wrought iron crosses nos. 1 and 5, c. 1871 and c. 1886, commemorating Christen Christensen and
Sidsel Pedersen. 95.Wrought iron crosses nos. 3-4, c. 1882 (?), commemorating A. and Ingeborg Søegaard, Brændgaard.

ikke længere kan læses, er placeret forneden. På
kirkegården nord for tårnet.
2) (Fig. 93), o. 1750, over ubekendt, her tilskrevet Nykøbing Barokmesteren.121 Af lys, grålig

kalksten, 175×104 cm. Stenen er som nr. 1 stærkt
medtaget af vind og vejr. Opbygningen og ikonografien svare nøje til den ovennævnte, bortset
fra tekstfeltet, der er enkelt i stedet for dobbelt,
mens indskriften i fodfeltet ikke har særlig indramning. På kirkegården nord for tårnet.
Støbejernskors. 1) (Jf. fig. 94), o. 1871, over Christen Christensen, Sønder Tinggård, *4. marts
1805, †10. okt. 1871. 103 cm højt. Kløverbladskors med cirkulær laurbærkrans øverst på
den lodrette korsstamme og bladkors med hjerte
og anker forneden.122 Korset svarer nøje til nr. 3.
Antikvaindskrift i relief. Sydøst for koret. 2) (Fig.
96), o. 1877, over Bergithe (Birgitte) Nielsen(,)
Mølgaard, *31. juli 1845 på Mølgaard i Bøvling
Sogn, †12. marts 1877 i Engsnap. 99 cm højt.
Korset, der har oval indskriftfelt midt på stammen, har trekløverender, den øvre med en sommerfugl i relief; på korsets fod er anker, kors og
hjerte i relief. Korstræet har sidestykker med palmetter og rankeslyng. Indskrift i reliefantikva.123
Øst for kirken. 3) (Jf. fig. 95), o. 1882(?),124 over
Fig. 96. Støbejernskors nr. 2, o. 1877, over Birgitte
Nielsen, Mølgaard (s. 2252). Foto Anders C. Christensen 2015. – Wrought iron cross no. 2, c. 1877, commemorating Birgitte Nielsen, Mølgaard.
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A. Søegaard(,) Brændgaard, 108 cm højt. Gennembrudt kors med vin- eller efeuranker og trefligede korsender. Indskrift i reliefantikva på den
centrale navneplade. Jf. også nr. 5. Nord for koret.
4) (Jf. fig. 95), o. 1882 (?), over Ingeborg Søegaard(,) Brændgaard. Korset svarer nøje til nr. 5.
Nord for koret. 5) (Jf. fig. 94), o. 1886, over Sidsel
Pedersen, *25. juni 1810, † i Sønder Tinggaard
6. aug. 1886. 103 cm højt (67 cm bredt). Kløverbladskors, nøjagtig svarende til nr. 1. Indskrift
i reliefantikva. Bagsiden har håndtryk i relief.
Sydøst for koret. 6) (Fig. 97), uvis datering, over
ukendt. 116 cm højt. Kors med gennembrudte
korsender, laurbærkrans foroven og kors, hjerte
og anker forneden på den lodrette stamme.125
Fodstykket har stavværk i relief. Håndtryk på
bagsiden. Anbragt i vandret placering i lapidarium i kirkegårdens sydvesthjørne.

Fig. 97. Støbejernskors nr. 6, uvis datering, over ukendt
(s. 2253). Foto Anders C. Christensen 2015. – Wrought
iron cross no. 6, of uncertain dating, commemorating unknown
deceased.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 ff. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1932 ff. (Synsprot. II).
Struer Museum. Vejrum Menighedsrådsark. Diverse
sager (A 1011, 1-9).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Vejrum Kirkes
regnskaber 1654-82, 1683-97 (C-KRB-493-94); Præsteark. Vejrum Kirke. Inventar- og synsprot. 1862-1931
(Synsprot. I) (C-502C-13); Pastoratsark. Dokument
vedr. vedligeholdelse af den Quistgaardske begravelse,
i Regnskabsbog for den Rosenborgske Stiftelse (CP5002A); Ribe Domkapitels ark. Jordebog for Hardsyssels
provsti 1655; Viborg landstings skøde- og panteprotokoller.
Hjerm-Ginding herreders skøde- og panteprotokoller
1772-76 (B 24-704), lyst (?) 10. maj 1775; Godsark.
Ausumgård Godsarkiv. Dokumenter tiender vedkommende, 1758-1913 (G 418-32); LAVib. Pastoratsark.
Vejrum pastorat. Dokument vedr. vedligeholdelse af
den Quistgaardske begravelse. Indlagt i Regnskabsbog
for den Rosenborgske Stiftelse (CP-5002A).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1880/1896, 187 (Uldall 1880/1896). Notebøger.
Abildgaard, VIII, 158 f. (Abildgaard); Worsaae, X, 56-57;
Henry Petersen, IV, 90-92. Indberetninger. J. B. Løffler
1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1880);
Eigil Rothe 1901 (kalkmalerier, Rothe 1901); Niels J.
Termansen 1913 (altertavle, prædikestol Termansen
1913); Niels J. Termansen 1937 (altertavle, Termansen
1937); Niels J. Termansen 1938 (prædikestol, krucifiks,
Termansen 1938); Niels J. Termansen 1939 (altertavle,
Termansen 1939); Georg N. Kristiansen 1943 (prædikestol, krucifiks Kristiansen 1943); Tage E. Christiansen
1963 (altertavle); Niels J. Termansen 1964 (altertavle);
Georg N. Kristiansen 1965-66 (altertavle); Robert
Smalley 1984 (kalkmalerier); Sven Fritz 1990 (alterkalk).
Tegninger. NM. Usigneret og udateret (sandsynligvis Jens Højer-Leth 1808 (altertavle)); J. B. Løffler
1880 (døbefont); F. Uldall udateret (vindue); E. Fleischer 1891 (plan, sydfacade); N. J. Termansen 1939
(altertavle); K. Jensen 1942-43 (plan, snit og facader
af våbenhus, brændselskælder); G. N. Kristiansen 1943
(prædikestol); S. Fritz 1945 (klokkestokværk); Poul
Hansen og Ib Lydholm 1982 (plan og snit, kopier).
Poulsen & Partnere, Thisted. Foged og Hansen 1962
(orgel); Poul Hansen og Ib Lydholm 1981-82 (plan,
snit, stole, orgel); 1983-84 (kloakering og varmekammer); 1987 (orgel).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk
undersøgelse af tagkonstruktion over Vejrum Kirke, Ringkø-
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bing amt, NNU rapport 2014 nr. 55, Nationalmuseet
2014 (Hylleberg Eriksen 2014).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen under
medvirken af Line M. Bonde, heraf dog orgler ved Ole
Olesen og dørfløje samt klokker ved Anders C. Christensen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og
James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2016.
1
Indvielsen til denne helgen er tidligst omtalt 1500
(jf. ndf. og note 9) og nævnes desuden i DaAtlas 759.
Derimod angives Skt. Katharina som værnehelgen af
Resen 145, uvist dog på hvilket grundlag, medmindre
dette er en deduktion ud fra altertavlens hovedmotiv.
2
DiplDan I, 3, nr. 215-16 (18. marts og 31. marts 1196).
Begge handlinger bevidnedes desuden af kongens
kapellan, Niels af Vestervig, nævnt umiddelbart før
Vejrumpræsten, jf. også ndf.
3
Oldemoder 113.

4
Repert 2, nr. 5664 (23. april 1485). Jf. også Repert 2,
nr. 5819 (uvis dag 1485), nr. 5867 (28. april 1486), nr.
5878 (6. maj 1486), nr. 7969 (9. sept. 1495) og nr. 8304
(uvis dag 1496).
5
Repert 2, nr. 8552 (21. marts 1498); jf. også HaDipl 80 f.
Gavebrevet var forsynet med giverens samt hendes tre
sønners segl, nemlig Mikkel Krag til Nørgård (Hjortdal Sogn, Vester Han Hrd., Thisted Amt), Christen
Krag og Erik Kid; sidstnævnte, der også nævntes 1504,
ejede antagelig gården Rovnborg i sognet, en besiddelse, der synes at være gået tilbage til tipoldefaderen,
Niels Krag, jf. Nielsen 1895 55 f.
6
LAVib. Ribe Domkapitel. Jordebog for Hardsyssels
provsti 1655, fol. 52b-53a, jf. også Severinsen 1909 62.
I øvrigt påtaltes det 1602, at Vejrumpræsten, Christen
Nielsen, uretmæssigt havde bemægtiget sig ‘noget gods
med herlighed og anden rettighed, som i pavedømmets tid skal være givet til en kirke for sjælemesse eller
anden sådan tjeneste’, jf. KancBrevb 11. jan. 1602. Det
fremgår dog ikke, hvilken af de ovennævnte sjælegaver
der hentydes til.
7
Repert 2, nr. 8304. (uvis dag 1496).
8
Jf. O. Nielsen, »Herredskirker i Danmark«, KirkehistSaml II, 3, 1864-66, 835; if. denne kan tinget være

Fig. 98. Dobbeltsokkel på nordsiden (s. 2180). Foto Anders C. Christensen 2014. – Double footing on the north side.
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flyttet fra Hjerm, da dette sogn i senmiddelalderen
opnåede status som selvstændigt birk. En række lokaliteter i Vejrum henviser til tingstedet (Ting og (Øster,
Sønder, Nørre) Tinggård), se også Nielsen 1895 5, 63;
DaStedn 189. For kilden, jf. Repert 2, nr. 9188 (31. okt.
1500). Yderligere henvisninger til kirkens jord eller til
gavebreve på gods er i øvrigt Repert 2, nr. 9507 (uvis
dag 1501); 17. juni 1518, jf. H. Hertzum-Larsen, Jydske
domme og dokumenter 1440-1700, Tarm 1998, 39 ff.;
HaDipl nr. 98 (28. maj 1519).
9
DaMag IV,2, 1873, 45.
10
Jf. Kronens Skøder III, 381.
11
Kronens Skøder IV, 69. If. LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-773) var
salgsåret dog 1713, ligesom det her anførtes, at kirken
‘forhen har ligget til Sorø Akademi’. Dette gjaldt dog
kun i administrativ henseende for anden halvdel af
1600-tallet, jf. s. 588.
12
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1772-76
(B 24-704), lyst(?) 10. maj 1775.
13
LAVib. Godsark. Ausumgård Godsarkiv. Dokumenter tiender vedkommende, 1758-1913 (G 418-32).
14
F. K. Erlang, »En gammel vestjydsk Folkebogsamling
og dens Mænd«, HardsÅrb 1908, 87-104. Biblioteket
var på daværende tidspunkt den ældste, endnu eksisterende folkebogsamling.
15
Resen 145; Tang Kristensen, Danske Sagn II, nr. 54.
16
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773).
17
Tang Kristensen, Danske Sagn IV, nr. 349. Jf. også
Præsteindb 1807 101.
18
Præsteindb 1807 101.
19
Resen 145; Svane, Helligkilder 254 (nr. 2458).
20
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82 (CKRB-493).
21
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
22
Synsprot. I.
23
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1683-97 (CKRB-494).
24
LAVib. Ribe bispeark. Rgsk. 1699-1720 (C 4-194).
25
LAVib. Provsteark. Kirke- og præstegårdssyn 1856-72
(C 40 C-7).
26
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C4-773). Figurens identitet er dog uvis.
27
Jf. Jens Vellev, »Danske solure fra middelalderen«,
hikuin 6, 1980, 17-39, hvori gives en detaljeret beskrivelse og analyse af Vejrum-uret; se også Jens Vellev,
»Middelalderens solure«, hikuin 14, 1988, 173-199.
28
En primær anvendelse som vinduessten er usandsynlig, idet en profilering altid vil følge buens runding, jf.
J. F. C. Uldall, »Om Vinduerne i de jydske Granitkirker«, ÅrbOldkHist 1894, 213-325.
29
Uldall 1880/1896.
30
Det 1738 opsatte løgkuppelspir over trappetårnet
på nordsiden af Ribe Domkirke er af samme type.
Arbejdet er tilskrevet K. Stallknecht, der ledede restau-
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reringen 1738-40, men interessant nok deltog også
Riemann i restaureringen, hvor han var delansvarlig
for murerarbejdet, DK Ribe 293, jf. også N. J. Israelsen,
Nicolaus Hinrich Riemann. Bygmester i Jylland (Foreningen til gamle bygningers bevaring), Kbh. 1965, 6 f.
31
Synsprot. II.
32
Jf. status for kirkens indre og ydre i LAVib. Ribe
bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
33
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
34
Struer Museum. Vejrum Menighedsrådsark. Diverse
sager (A 1011, 1-9).

Fig. 99. Skibets nordøsthjørne (s. 2181). Foto Anders
C. Christensen 2014. – Northern east gable of the church.
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Fig. 100. †Vindue i korets sydside (s. 2188). Foto
Anders C. Christensen 2014. – Window in south side
of chancel.
35
Jf. Axel Jensen, »Vejrum kirke«, Holstebro Dagblad 22.
dec. 1975.
36
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1856-72 (C-40C-7). Jf.
også Uldall 1880/1896.
37
Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har
bevaret splintved eller – som baseret på iagttagelser
under prøveudtagningen – kun mangler splintved.
Dateringen af apsidens tagværk bygger på tre prøver,
hvoraf to er dateret. Yngste bevarede årring er dannet
1448 (prøvenr. 71041039), kerne/splintgrænse. Dateringen af korets tagværk bygger på seks prøver, alle
dateret. Yngste bevarede årring er dannet 1410 (prøvenr. 71040039), kerne/splintgrænse. Dateringen af skibets tagværk bygger på to prøver, begge dateret.Yngste
bevarede årring er dannet 1438 (prøvenr. 71042019),
kerne/splintgrænse. Våbenhuset er forsøgt dateret, om
end med negativt resultat (én prøve). Hylleberg Eriksen
2014.
38
Tilsvarende initialer, der ikke kan identificeres nærmere, findes på Hjerm Kirke (s. 2026).
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54
Lybske eksempler fra 1500-tallets andet årti findes
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Fig. 101. Altertavlen, vist under restaureringen 1936-38, da den trefløjede tavle (B)
var udtaget (s. 2220). Foto Niels J. Termansen. – Altarpiece, shown during the restoration
of 1936-38, when the three-winged piece (B) had been removed.
geschichte. Ein Beitrag zur Geschichte der künstlerischen Mo-
tive, Helsingfors 1912.
58
Om genren, jf. vigtigst Cheetham 1984 (note 50), 25,
58, 76, 85, 87, 89 f., 129. Francis Cheetham, Alabaster
Images of Medieval England, Woodbridge 2003, 161, 184.
59
Cheetham 1984 (note 50), 55, 84-91.
60
Jf. Cheetham 1984 (note 50), 59; Cheetham 2003

Danmarks Kirker, Ringkøbing

(note 58), 12.Tavlens første relief viser afbrændingen af
de hedenske filosoffer som en senere episode i beretningen om helgenindens forhør, men gengiver derefter
fængselsscenen, afstraffelsen med marterhjul, halshugningen og gravlæggelsen. Som flankerende figurer ses
Skt. Zita og Skt. Dorothea. Tilsvarende altertavler, dog
med et mere begrænset udvalg af scener er i Lydiate,
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Fig. 102. Opmåling af rammeværk fra den senmiddelalderlige altertavle (C) (s. 2206). 1:20. Tegning af Niels J. Termansen 1939. – Scale drawing of framing of Late Medieval altarpiece (C).
Lancashire, Kunsthistorisches Museu, Wien, Museo
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flankerende elementer omkring en senmiddelalderlig Golgatafremstilling, men sekundært suppleret med
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Fig. 103. Snit af profiler m.v. på rammeværk fra den senmiddelalderlige altertavle (C) (s. 2206). 1:6.Tegning af Niels
J. Termansen 1939. – Detail of mouldings etc. on framing of Late Medieval altarpiece (C).
renæssancerelieffer, ligeledes af alabast, hvoraf et enkelt
med fremstilling af Himmelfarten er signeret og dateret (Albret Gluxmester, 1574). Tavlens fodstykke bærer
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67
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68
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SørensenVedel, Hundredvisebog fra 1591, jf. også K. Lund,
»Kongens Søn fra Engelland«, HaÅrb 1915, 61-65.
69
Resen 145.
70
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773). Jf. også DaAtlas 759 (‘historiske
billeder’); Abildgaard 158 (‘helgenbilleder’).
71
Præsteindb 1807 96-99.
72
LAVib. Ribe bispeark. Kirke-og præstegårdssyn 1807-
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39H-1).
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Tidsskrift for Kunstindustri 6, 1905, 19-23, 45-48, spec.
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1920, 199-206, spec. 197-99.
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77
Jf. note 62 med videre referencer.
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Indb. ved Sven Fritz 1990 i NM.
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Fig. 104. Altertavlens storfelt, vist før restaureringen 1936-38 (s. 2220). Postamentets venstre kerubhoved er henlagt
bag den venstre storsøjle. Foto 1920. – Large panel of altarpiece, shown before the restoration of 1936-38.The left cherub’s
head of the pedestal has been left aside behind the large left column.
79

Halkjær Kristensen, Tinmærker 96.
Muligvis skjuler den sekundære plade de oprindelige mestermærker.
81
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82 og
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82
Synsprot. I; LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 165482 og 1683-97 (C-KRB-493-94).
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Ove Høgild, Vejrum kirke, Struer (2014).
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87
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Korr.ark.
88
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90
Jf. bl.a. dåbsfadene i Bøvling og Handbjerg kirker, s.
839 og 1977 samt ndf.
91
Kvindevåbenet er formet som et Jesumonogram, jf.

Fig. 105. Detalje af dåbsfad, o. 1550-75, med giverparrets bomærkeskjolde, initialer og årstallet 1615 (s.
2228). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of baptismal dish, c. 1550-75, with escutcheons and initials of the
donor couple and the date 1615.
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et tilsvarende eksempel på dåbsfadet i Handbjerg, dog
for en person med initialerne: »KMD«.
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Kristiansen 1943.
93
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Hrd., Åbenrå Amt), beslægtet med krucifiks af Johan
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Sveriges Kyrkor, Uppland, VI,1, 1957, 466). På samtlige
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LAVib. Ribe Domkapitel. Jordebog for Hardsyssels provsti 1655, fol. 52b-53a; Severinsen 1909 62. If.
DaAdÅrb 98, 2006-08, 2009, 594 er Jens Spend til
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død samme år, hvilket dog modsiges af notitsen. Simon
Spend er senest nævnt 1495, jf. samme 493. Teoretisk
set kunne teksten være moderniseret, men behøver
ikke at være det, jf. venlig meddelelse fra Marita Akhøj
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Fig. 106. Fragmenter fra prædikestol, 1632 (s. 2232),
nu henlagt på kirkens loft. Foto Anders C. Christensen
2015. – Fragments from the pulpit, 1632, now set aside in
the church loft.
Nielsen, Dansk Sprog- og Litteraturselskab, bl.a. med
henvisning til eksempler i Gammeldansk Seddelsamling (http://gammeldanskseddelsamling.dk, opslagsord: »prædikestol«). Her findes tre ældre paralleller,
nemlig: bøn »pa wor predicke stoll« for Stig Olsøn og
hans familie i Landskronas Kirke (9. okt. 1461, jf. også
L. Weibull (udg.), Diplomatarium Diocesis Lundensis, IV,
Lund 1909, 29); bøn »i messer oc aff predike stoell«
i Nibe Kirke (Aalborg Amt, 2. maj 1484), jf. også A.
Heise (udg.), Diplomatarium Vibergense, Kbh. 1879, 80);
bøn i Sønder Bjert Kirke (Nørre Tyrstrup Hrd., Vejle
Amt) for et afdød individs sjæl »i messe og prædikestol«
(14. juni 1499, jf. også Repert 2, nr. 8820).
96
Marie-Louise Jørgensen, »Lektorieprædikestole i
Østdanmark«, Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet
Elna Møller, Hugo Johannsen (red.), Kbh. 1983, 102ff.;
Wangsgaard-Jürgensen 2011 (note 62), 143, nævner
kendskabet til i alt 21 prædikestole fra tiden før o.
1550; heraf kunne dog kun fire betragtes som middelalderlige. Jf. også 144-46 samt 114-23. Den middelalderlige brug af prædikestolen omtales her som
primært knyttet til prædiken, liturgiske læsninger eller
sang, men knyttes ikke i forbindelse med anvendelsen
ved bønshandlinger under sjælemesser som ovf. nævnt,
eller til kommunikation af formaninger, meddelelser
Fig. 107. Gavlstolper, 1600-tallets første årtier, måske
fra †herskabsstol (s. 2237), nu henlagt på kirkens loft.
Foto Anders C. Christensen 2015. – Gable posts, first
decades of 1600s, perhaps from a †family pew, now set aside
in the church loft.
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Fig. 108. Detalje af korbuekrucifiksets †postament,
sammensat af ældre (bladkrans) og yngre dele (tværbjælke, vaser, konsol og kerubhoved) (s. 2229). Foto
Georg N. Kristiansen 1943. – Detail of †pedestal of chancel arch crucifix, composed of older parts (foliage) and younger
parts (crossbeam, vases, console and cherub’s head).
og stævninger i øvrigt, således som det belyses fyldigt
af materialet på i alt 15 eksempler i Gammeldansk
Seddelsamling.
97
Forslag af 17. nov. 1982 til hovedistandsættelsen i
NM. Korr.ark.
98
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
99
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773); Abildgaard 158.
100
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(†1588).
101
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‘to roser’, mens Abildgaard viser den korrekte lilje. Dog
synes han at have været noget ukoncentreret under
afskrivningen, idet mandsstolen oprindelig er betegnet
‘kvindestolen’, mens initialerne: »HFW« og »HMW«
først urigtigt – dog med senere korrektion - er anført
»HMW« og »HFW«.
102
Ingeborg Parsbergs mor var Dorte Olufsdatter Munk (Lange) (†1641). Abildgaard aftegner dog
hjelmtegnet som tre fjerlignende opstandere, vel en
forenkling af de almindeligt viste 13 faner. 1766-ind-

beretningen har fejlagtigt: »F:W« og karakteriserer
våbenet over hjelmen som en udbredt lilje.
103
Abildgaard har gengivet skjoldmærkerne urigtigt,
idet første felt er vist lodret delt og andet felt udelt
i stedet for omvendt. Hjelmtegnet er dog korrekt
angivet som en kronet opstander med strudsefjer.
1766-indberetningen registrerer alene ‘nogle skakstreger’ på skjoldet og over hjelmen en udbredt lilje.
Hjelmmærket betegnes igen – urigtigt – som en
udbredt lilje, ligesom hele mærket fejlagtigt betegnes
som det mødrene våben (»M:W«) i stedet for det fædrene våben for Ingeborg Parsberg.
104
Om den lejlighedsvise omvending af heraldisk
decorum, hvor mandsvåbenet normalt er placeret til
heraldisk højre, for at angive den kvindelige ophavsret til en donation eller en højere grad af fornemhed,
jf. Birgitte Bøggild Johannsen, »Heraldik og stærke
kvinder«, Nyt fra Nationalmuseet 105, 2004-05, 20-21.
Ingeborg Parsberg stiftede i øvrigt 1634, som fremhævet med indskrift, både altertavlen og et prægtigt,
heraldisk prydet sandstensepitafium i Villestrups sognekirke, Astrup (Hindsted Hrd., Aalborg Amt). Et
eventuelt brud på den heraldiske norm fremgår dog
ikke af sidstnævnte.
105
Jf. Ebbe Nyborg, »»Hans og Sten Maler af Ribe«.
Om Ribes malermiljø og dets »marked« i 1600rnes
Vestjylland«, Synligt og usynligt. Studier tilegnede Otto
Norn, Hugo Johannsen (red.), Herning 1990, 144-47.
106
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82 (CKRB-493), med omtale af en mandsstol med opstander, placeret her.
107
Instrumentet omtales i kilderne som et orgel, men
if. meddelelse fra kirken til Den Danske Orgelregistrant 1973 var der tale om et harmonium.
108
LAVib. Godsark. Ausumgård Godsarkiv. Dokumenter tiender vedkommende, 1758-1913 (G 418-32).
109
If. meddelelse fra kirken til Den Danske Orgelregistrant 1973.
110
M. Sørensen, Horsens Orgelbyggeri. Katalog. Horsens
1923. Orglet har nr. 231 i værkfortegnelsen.
111
Jf. notat ved Chr. Axel Jensen 1943 i NM. Korr.ark.
112
Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt (Hardsyssel Håndbog 3), Ringkøbing 1992,
97.
113
Uldall, Kirkeklokker 198.
114
Uldall, Kirkeklokker 199; Heinrich Brauer m.fl., Die
Kunstdenkmäler der Provinz Schleswig-Holstein I, Slesvig
Die Kunstdenkmäler des Kreises Husum, Berlin 1939, 256.
115
P. Storgaard Petersen, »Tvis Kloster«, HaÅrb 1915,
37.
116
I skødet til Jermiin 1774 omtales skødet til Moth,
jf. LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1772-76
(B 28-704), lyst(?) 10. maj 1775.
117
HofmFund 612 nævner alene ligene af Rasmus
Overgaard og Margrethe Block, mens kisterne for
Balthasar Halse (†1771) og Christiane Moth (†1773),
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Fig. 109. Interiør mod øst, vist i forbindelse med en festlig pyntning af kirken, måske i forbindelse med et bryllup.
Ældre foto (før 1936) i Struer Museum. – Interior towards east, shown in connection with festive decoration of the church,
perhaps for a wedding (before 1936).
daværende ejere af Kvistrup, overførtes til Aarhus Dom
kirke (DK Århus 900), Jf. også F. K. Erlang, »Noget
Billedstof«, HaÅrb XXXIX, 1935, 80.
118
Jf. også DaAtlas 760.
119
LAVib. Pastoratsark. Dokument vedr. vedligeholdelse af den Quistgaardske begravelse. Indlagt i Regnskabsbog for den Rosenborgske Stiftelse (CP-5002A).
120
Jf. Ejnar C. Larsen, »Nogle familier med rod i
1500-tallets Ribe. Slægten Lime«, PersHistT 1990, 10.
121
Mesterens karakteristiske sten findes primært på

Nykøbing Mors, jf. DK Tisted 79, 853, 881, 891 f. Et
lokalt eksempel er dog gravsten nr. 2 i Gimsing (s.
2154).
122
Faye, Støbejernskors nr. 260, 118 f.
123
Faye, Støbejernskors nr. 301, 131.
124
Faye, Støbejernskors nr. 303, 132 anfører årstallet for
et kors af denne type (ikke bevaret) samt af to tilsvarende, dog med uvis datering.
125
Jf. Faye, Støbejernskors nr. 261, 118 f. Korset har dog
ikke trekløverender som nr. 2.
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VEJRUM CHURCH
The church lies c. 300 m west of the main road
between Holstebro and Struer, at the edge of a
small valley system. The oldest entrances to the
churchyard, which is enclosed by earth dikes
with stone fronting, consist of the brick-built,
lead-roofed portals in east and west, which may
be medieval.
The Romanesque parts of the building consist of chancel and nave, to which an only slightly
younger apse has been added towards the east.The
dimensions of the ground plan, which include a
length of c. 32 m, place the church among the
largest ashlar buildings in the country. The exterior walls of the church consist of well-cut granite
ashlars above a profiled double footing.The ashlars
are laid in straight, continuous courses, and on the
north side of the chancel and nave original putlog holes from the construction scaffolding are still
visible.(figs. 9, 20, 98). On the northern side of
the chancel two picture ashlars are also preserved.
One, which is positioned in the top course, pro
bably shows a Tree of Life; the other, which is fragmented, possibly a male figure (figs. 7-8). In the
south east corner of the chancel a Romanesque
sundial is carved into a corner ashlar (fig. 11).
The two original doors of the church are preserved in the north and south side of the nave,
the former of which is still in use, while the south
door is bricked up. Of the Romanesque windows only three are preserved, one on the north
side of the chancel and two on the north side
of the nave. The window of the apse has been
rebuilt, but appears to have been reconstructed in
its original form.
	In the Late Middle Ages the church underwent
extensive repairs and was given many extensions, a process which took place in three main
stages. The first was c. 1425: dendrochronological
analyses show that the roofing of the chancel and
probably of the nave was replaced. At this time
too new, now bricked-up windows were possibly
installed in the south wall of the chancel; parts of

the eastern one can still be seen from the chancel loft. The next stage came around 1500, when
presumably both the porch and the tower were
built in medieval brick. The porch, the interior
of which is decorated with segmentally-arched
niches which have parallels in a number of the
churches of the area (fig. 22), were rebuilt and
raised around 1730, when steps to a gallery in
the west end of the nave were established. The
characteristic onion-dome spire of the tower
(fig. 4) probably comes from the period around
1750. The type is thought to have its origin in
the southern German area, and in this country
was introduced by the German-born architect
Nicolaus Hinrich Rieman.
Finally, around 1520, a rebuilding was con
ducted which led to a radical change in the interior of the church towards the east, since the apse
was transformed into a sacristy by the erection of
a closing wall. Moreover, the chancel was given
an eight-pointed star vault (figs. 26-28, 31).
†Wall-paintings. The interior of the church has
been covered with wall paintings from several
periods. In 1901 and 1984 there appeared in the
chancel, nave and tower interior traces of wallpainted decorations which were subsequently covered over again. The oldest decorations,
which are not described in any detail, were in the
tower interior, and are presumably from c. 1500.
The paintings may have been done as a continuation of the completion of the tower. In the chancel vault wall-painted decorations from c. 1520
appeared in the form of among other things
chevron patterns and intersecting round-arched
friezes. Shortly after completion the paintings
were painted over with a luxuriant pampre tracery (figs. 38). On the north wall of the chancel
there was also a contemporary image of a female
figure, presumably the Virgin Mary.
On the chancel arch wall there appear to have
been post-Reformation paintings from c. 1550
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showing Martin Luther and Philipp Melanchthon, and a wall-painted decoration in the tower
interior from c. 1700 showing a baldachin with
hanging drapery. Finally, on the north wall of the
nave, there was a wall-painted list of incumbents
from c. 1750.
Furnishings. From the †communion table of the
Romanesque church come on the one hand the
probably original saint’s tomb of granite, which
during the rebuilding of c. 1520 (p. 2193) was
transferred to the Late Medieval communion table by the secondary partition wall, and on the
other hand the font (fig. 66), which takes the
form of a variation on the ‘sepal’ type of northwestern Jutland. In connection with the radical
change of the chancel a monumental altarpiece
(figs. 37-57) was probably procured and was later
rebuilt twice. In this two slightly older threewinged altarpieces were installed, one of them a
large altarpiece with a rare decoration of English
alabaster reliefs from c. 1470 with scenes from
the life of St. Catherine; the other a smaller piece
probably of domestic or northern German manu
facture, with a Throne of Grace image from c.
1500. From the Late Middle Ages, finally, comes
the church’s oldest bell (no. 1, fig. 87), dated 1485
and marked with the bell-founder’s name, Jens
Smed. According to an inscription the bell came
from Tvis Monastery, but it probably only came
to Vejrum at some point after the Reformation
(p. 2245).
Among the oldest post-Reformation furnishings is a baptismal dish from c. 1550-75 (fig. 65)
of the usual southern German type with a depiction of the Fall of Man. However, the dish was
presumably not donated until 1615, as indicated
by the donor initials and date. As an element in
a highly significant adaptation for Lutheran use
of the Late Medieval altarpiece this was transformed (cf. fig. 53) in 1593 on the outsides as a
catechism tablet with the Lord’s Prayer, the words
instituting the Eucharist, and the Creed, while
an admonitory text on the inside warned against
the erroneous use of the images of saints. At the
same time a pedestal in the style of Mikkel van
Groningen was added.
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	In the course of the first half of the 1600s an
important renewal of the main furnishings of the
church was carried out. Probably in 1632 a monumental architectural framework was executed
around the altarpiece (cf. fig. 37), closely related to
the Borbjerg altarpiece from 1639 and probably
made by its creators, Christen Snedker and Jakob
Maler (presumably Jakob Bartholomesen or Jakob
van Meulengracht). At the same time, perhaps as
a replacement for a Late Medieval †pulpit or lectern mentioned in 1530, a pulpit was set up which
corresponds closely to the one in Stadil Church
from the 1630s (fig. 68). The absence of Vejrum’s
(and of Stadil Church’s) accounts from the time
before 1654 means, however, that we lack precise
information about those responsible for the two
pulpits – as well as for the altarpiece. A new ornamentation from 1653 of both objects in Vejrum
was done by a certain “CLV” (fig. 71), probably
the churchwarden Christen Lauridtzen from Villemosegård. The chalice and paten of the church
were also obtained in the first half of the 1600s,
but the altar candlesticks must rather be dated to
the end of the century (figs. 58, 61).To the picture
of the church interior of the 1600s belonged two
†family pews, probably made after 1627 on the
initiative of Ingeborg Parsberg, the widow of Iver
Juul of Villestrup, Kvistrup and Ausumgård (fig.
77); furthermore a richly decorated †gallery at the
west end of the nave from the time before 1664
with paintings of Christ and the Twelve Apostles.
The furnishings of the church in the first part
of the 1700s were still characterized by donations
from changing owners of Kvistrup and Ausumgård.
Around 1707/1715 the altar rail (fig. 63-64) was
donated by Rasmus Overgaard and Maren Pedersdatter Block together with their son Niels Overgaard and his wife, Margrethe Cathrine Bugge.
The same circle probably donated a chancel arch
crucifix at the same time (fig. 67), set up above the
later-vanished, richly ornamented †chancel rail. In
1729 a communion set for the sick was added (fig.
59), made by the Holstebro master Mathias Lind,
while the wafer box (fig. 60) by Søren Christensen
Wendelin fromViborg, comes from the second half
of the 1700s. A similar box is in Fovsing Church
(p. 2338). However, both were not obtained until
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1892. Christian von Moth’s (†1766) ownership of
the church also left its traces in painted, but later
lost decorations, partly of the above-mentioned
†gallery, partly of the †chancel rail.
From the nineteenth century come a number of
smaller objects including a baptismal dish (1863),
a chasuble (c. 1870) and two unusual pear-shaped
money boxes (fig. 78), donated by the couple Hans
Helmuth de Jermiin and his wife Nicoline Sophie
(1878). From 1892 come a porcelain altar jug and
a spoon. Finally, the pews were renewed in 188081, while around 1890 the pulpit was moved from
a temporary placing at the north wall of the nave
to the south side of the chancel arch wall.
	In the time after 1900 the church has acquired
several new furnishings (cf. figs. 60, 82, 86), most
importantly a fine facsimile edition of Christian
III’s Bible (1550) with accompanying lectern, a
gift from Ejnar V. Munksgaard (1932), a contemporary church ship, an altar jug (1938), a Communion set for the sick (1954), an organ (1990)
which replaced an older instrument from 1919,
and a bell (no. 2, 2009).

Sepulchral monuments. In the tower interior of the
church a (†)sepulchral chapel for Rasmus Nielsen Overgaard and Maren Pedersdatter Block was
set up in 1700 (pp. 2194 and 2247). The chapel
was also used by the later owner of Kvistrup and
Ausumgård, Christian von Moth. Access to the
chapel was through the still-preserved latticework door (fig. 89) in wrought iron with a da
ting and initials for the first owners of the chapel.
In addition a memorial tablet (no. 1, fig. 90) has
been set up on the north wall for the former of
these. Finally, on the east wall of the porch one
sees a tablet of red-flamed marble (no. 2, fig. 91)
for Mads Qvistgaard, who was born at Qvistgaard (Kvistgård) and died on 6 April 1804 and
for his sister Kirsten Qvistgaard (†1807). We also
know of a †wall monument from c. 1690 commemorating the incumbent of the church, Niels
Povelsøn and his two wives, Karen Pedersdatter
Lime and Ingeborg Frandsdatter Rosenborg.
Worth singling out among the church’s more
recent monuments are six wrought iron crosses
from the period c. 1871-86 (figs. 94-97).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – The church in the landscape, seen from
the south east.
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Kirken (»ølby«) er tidligst omtalt o. 1350 i Ribe Oldemoder, da den takseredes til 4 skilling sølv, svarende
til herredets middelansættelse.1 Som nævnt i præsteindberetningen 1638 til Ole Worm var den indviet til
Skt. Nikolaj (værnehelgen), svarende til en helligkilde
(s.d.) »strax ved kircken«.2 Ved landehjælpen 1524-26
betalte sognet 8 mark, 3 mark mere end nabokirken,
Fovsing, mens Vejrum Kirke svarede hele 25 mark (s.
2315, 2177).3
1700 overdrog Kronen kirken med kaldsret til Rasmus
Nielsen Overgaard til Kvistrup (Gimsing Hrd.).4 Herefter lå den til herregården indtil 1811 (jf. †messehagel, skænket o. 1767 af Balthazar Halse til Kvistrup og
Christiane Stivart Moth). Dette år solgte en senere
(indtil 1814) ejer af Kvistrup, Johan B. Pape, kirken til
fire sognemænd på vegne af sognets beboere, nemlig
følgende: gårdmændene Mikkel Skjettrup, Jens Poulsen i Vester Ølby samt Søren Jensen og Søren Ørgaard,
begge i Øster Ølby.5 Kaldsretten var dog allerede 1803

blevet overdraget til Kronen, mens tienden efterhånden afhændedes til de øvrige sognemænd.6 Kirken
overgik 1958 til selveje.7
Anneksforhold. Sognet udgjorde fra gammel tid ét
pastorat sammen med Fovsing (s. 2315).8 Ved reskript
af 9. juli 1687 blev Asp tillagt, idet alle tre sogne 1690
betegnedes som ‘meget små og ringe.’9
Helligkilde. Stednavnets første stavelse (‘øl’/‘ól’ eller
‘ál’/‘all’) kan referere til et vandløb10 og har måske
sammenhæng med den ældre tradition, omtalt 1638,
vedrørende en helligkilde, der ligesom kirken var
viet til Skt. Nikolaj. Kilden kan have været en del
af et hedensk kultsted, hvilket måske forklarer, hvorfor den lavtliggende kirke opførtes netop her og ikke
som vanligt på et højdedrag.11 Udspringet af kilden,
der ifølge beretningen fra 1638 løb ud i en bæk syd
for kirken, påvistes i 1950’erne i forbindelse med
etableringen af en siden tørlagt branddam, nord for
kirken.12
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Gudstjenesteforhold. I tidsrummet 1711-27 havde de
tre sogne en præst, Jacob Sørensen Schive, hvis voldelige adfærd og vidtløftige embedsførelse med hensyn
til administreringen af nadver, skriftemål, prædiken og
begravelse i sidste instans førte til hans afskedigelse.13

Kirken og landsbyen ligger på flad mark i den
sydlige del af sognet, der mod nordvest afgrænses
af fjordarmen Kilens stejle skråninger. Oprindelig lå kirken ensomt i landskabet (jf. fig. 2), idet
landsbyen lå i forbindelse med præstegården mod
nordvest. Kirkepladsen ligger dog centralt i forhold til det system af oldtidsveje, der danner et
knudepunkt omkring vadestedet ved Mølbjerg i
Kilens bund.14
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
bevaret de gamle grænser mod øst og nord, men
blev 1963 udvidet mod syd og vest.15 Den ældre
udstrækning erkendes nu som et stensat niveauspring på kirkegården. Hegnet udgøres omkring
den ældste del af jorddiger med stenklædte fronter, der krones af bøgehæk og -træer, og som på
nordsiden desuden er suppleret med spiræabuske. De gamle, tæt beplantede diger står dermed i
kontrast til de nye, tosidede stendiger, der senest
er omsat 2010.16
Kirkegården har tre indgange, hvoraf kun køreporten mod nord har gammel hævd. Den består af
murede, sadeltagsdækkede piller belagt med vingetegl og lukkes af en dobbeltlåge af galvaniseret

Fig. 2. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1787 af D. Vesenberg. Tegnet af Merete Rude 2015. – Cadastral map.

jern. Pillerne blev muligvis opført så tidligt som
o. 1900 og er senest renoveret 2004; indgangen
havde 1950 endnu trælåger.7 En tilsvarende køreport i syddiget blev etableret med udvidelsen,
hvor også en ganglåge blev opført i den vestre del
af norddiget; lågen er også her af galvaniseret jern
ophængt i ditto stolper. †Hegn. Før kirkegårdens
udvidelse var den på alle sider hegnet af jorddiger
med stenklædte fronter, jf. den ældste eksisterende
del.7 Digerne blev repareret gentagne gange i løbet af 1600-tallet, f.eks. 1639, hvor en stenlægger
betaltes 4 daler for omlægning af diget.17 1865 var
diget tilsyneladende nedfaldent, idet det blev præciseret, at højden burde være 2½ alen;18 dette gentoges for norddigets vedkommende 1908 og det
følgende år for de øvrige afsnit.7 †Indgange. Kirkegården havde o. 1630 to indgange, hvoraf den ene
(nordre?) bestod af en kombineret køre- og gangport, mens den søndre blot var en gangport (‘stette’). Indgangene blev 1636 suppleret med †drejekors, hvortil indkøbtes egetømmer formedelst
2 mark og 2 skilling, mens tømrerens arbejdsløn
var 1 mark og 4 skilling; endvidere anskaffedes 7
mark jern (d.e. 3½ pund).17 I disse år var gang- og
køreporten af træ blevet fornyet, hvortil indkøbtes egestolper, remme, skråstivere og planker til en
værdi af 6 daler, samt 26 mark jern til hængsler.17
1860 bestod indgangen mod nord, der på dette
tidspunkt var eneste adgang til kirkegården, af en
kombineret køre- og gangport med trælåger, der
var ophængt i egestolper.7 1862 ønskedes kirkegårdens gange belagt med grus,7 og tre år senere
blev ‘ligporten’ (d.e. den nordlige indgang) repareret eller helt fornyet.18 Ved kirkegårdens udvidelse 1963 etableredes i vestdiget ud for kirkens
længdeakse en gangport, der blev sløjfet 2010.
Bygninger ved kirkegården. Nord for kirkegården
er en teglsat graverbygning med fyr- og redskabsrum samt toiletfaciliteter. Bygningen, der dækkes
af sadeltag belagt med røde vingetegl, blev opført
1970 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted) på en af kommunen overdraget grund,
hvorpå skolen havde ligget, og blev 1985 udvidet
til omtrent dobbelt størrelse. I tilknytning til bygningen ligger mod øst en materialeplads.
†Klokkestabel, sandsynligvis identisk med det
1642 opførte udhæng, jf. s. 2275.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Foto Odense Luftfoto 1955. KglBibl. – Aerial photograph of the church,
seen from the south west.

Bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i 1700tallet ud for skibets norddør er føjet et †våbenhus, der
blev genopført o. 1857. Tårnet er opført 1905. Koret
blev hærget af en brand 26. febr. 1911, der dog ikke
medførte skader på bygningens ydre. Kirken er orienteret med en mindre afvigelse mod syd.

Den beskedne granitkvaderkirke består af et omtrent kvadratisk kor i øst, hvortil knytter sig et
bredere skib mod vest. Skibet er udlagt over to
kvadrater svarende til korets, og bagmurene flugter med ydersiden af korets flankemure. Grundplanen er afsat med mindre unøjagtigheder, der
viser sig som skævheder i skibets mure.
Materiale og teknik. Kirken er opført med en
ydre facadebeklædning af granitkvadre, mens bag
murene overvejende er af rå kamp, i triumfmuren
dog suppleret med tilhugne kvadre. Kvadrene er

stærkt omsatte på syd- og vestsiden, mens nordsiden i vid udstrækning er intakt (jf. ndf.). Beklædningen hviler på en skråkantsokkel, hvoraf
kun den øvre del er synlig, idet en gradvis terrænhævning har fundet sted omkring kirken. På
korets nordøsthjørne er skråkanten erstattet af en
rundstavsprofileret kvader (fig. 31-32, s. 1727, fig.
13), der muligvis oprindelig har tjent som karmsten i en portal (jf. ndf.). Forbandt mellem kor og
skib i de nederste fem skifter på nordsiden antyder, at hele kirkens fundament samt de nævnte
fem skifter er udlagt i ét stræk, hvorefter koret
er færdiggjort. Dette understøttes af korets vestre
taggavl, der tilsyneladende er forhøjet ved skibets
færdiggørelse samt af anvendelsen af tildannede
kvadre i triumfmuren (jf. ndf.). Over de fem nederste skifter er yderligere syv skifter på begge
bygningsdele, således at kor og skib er jævnhøje.
Kvadermaterialet i de to faser adskiller sig fra
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Fig. 4.Tværsnit. 1:150. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2015. – Cross-section.

hinanden derved, at stenene i den øverste del generelt er mindre, samt at en del af disse kvadre,
særligt på skibet, er hjørnefalsede.
Døre. Kirkens to oprindelige †indgange var
efter normen placeret i hhv. nord- og sydsiden
i skibets vestende, men er nu sløjfede. Norddøren, der var i anvendelse, indtil tårnet blev bygget
1905, er blændet med hvidtede tegl i normalformat og er opbygget af hjørnehugne kvadre
og rejste karmsten, hvoraf den største måler ikke
under 110 cm (vest), der også var målet på åbnin-

gens bredde. Oprindelig kronedes åbningen af en
retkantet monolitoverligger svarende til forholdene på adskillige kirker på egnen, men stenen
er omsat og er muligvis identisk med den aflange
kvader, der nu sidder på skibets sydside i tredje
skifte over soklen under det vestligste vindue.19
En halvcirkulær vinduesoverligger er nu indmuret over den tidligere åbning (jf. ndf.). Udformningen af den sydlige portal kendes ikke, idet den
blev nedtaget 1875 i forbindelse med indsættelsen af nye vinduer (jf. s. 2280). Det må overvejes,
om ikke sokkelstenen med rundstav under korets
nordøsthjørne oprindelig er fremstillet som portalhjørnesten. I så fald må tilhørende karmsten
med rundstav langs kanten formodes at være gået
tabt.
Vinduer. Fire af kirkens romanske vinduer er
bevaret, heraf to i koret (øst- og nordmur) og to
i skibets nordmur (fig. 8-9, 11-12). De rundbuede vinduer har pudsede bundsmige uden særskilte sålbænksten og er mod kirkens indre af rå
marksten. Åbningerne er udformet med omtrent
samme dimensioner, men afviger dog noget i
udførelsen. Monolitoverliggeren i korets østvindue, der er falset på overkanten og rundbuet mod
åbningen, udmærker sig således med kvaderridsninger på facaden og i smigen (jf. f.eks. kirkerne
i Engbjerg og Hjerm, s. 1336, 2004). Åbningen
måler i den ydre murflugt 143×74 cm, mod det
indre 157×72 cm. Vinduet var en periode blændet, men blev genåbnet efter 1879.

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1967, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2015. – Plan.
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Fig. 6. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib
Lydholm 1967, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2015.
– Longitudinal section looking south.

Monolitoverliggeren på korets nordvindue har
derimod en svagt buet overkant og måler 143×72
cm i den ydre murflugt, 151×70 cm mod korets

indre. Elementerne til skibets vinduer er tilsyneladende fremstillet uden hensyntagen til højden på murværkets skiftegang, og man har som

Fig. 7.Ydre set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Exterior seen from the north east.
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Fig. 8-9. Oprindelige vinduer i korets øst- og nordmur (s. 2270). Foto Anders C. Christensen 2014. – Original
windows in east and north wall of chancel.

Fig. 10. Korets nordmur (s. 2269). Foto Anders C. Christensen 2014. – North wall of chancel.
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Fig. 11-12. Oprindelige vinduer i skibets nordmur (s. 2270). 11. Østre. 12.Vestre. Foto Anders C. Christensen 2014.
– Original windows in the north wall of the nave. 11. Eastern. 12.Western.

følge heraf måttet anvende adskillige hjørnefalsede sten. Det østlige vindue, hvis overligger er
sammensat af to sten, måler i den ydre murflugt
141×71 cm, indvendig 149×70 cm. Det vestligste vindue i skibets nordmur har som korvinduet
en monolitoverligger med irregulær overkant og
måler 149×70 cm i det ydre, og 151×71 cm i
bagmuren. Vinduerne er udvidede i lysningerne.
En halvcirkulær vinduesoverligger (fig. 53), der
formentlig har siddet i sydmuren, er som nævnt
sekundært indsat over den blændede norddør, og
en vinduessmigsten har nu fundet sekundær anvendelse i korets indre taggavl (jf. ndf.).
	I det indre, der dækkes af flade bjælkelofter, er
kirkens bagmure hovedsagelig af rå kamp, der er
pudsede og hvidtede; dog er triumfmuren opført
med anvendelsen af flere tilhuggede kvadre. Tilstedeværelsen af disse antyder, at koret har stået
færdigt før skibet (jf. ovf.). Den romanske korbue,
hvis åbning svarer til ca. en tredjedel af skibets
bredde, er bevaret. Buens vanger er opbygget
af hjørnehugne kvadre, mens stikkets kvadre er
kilehugne. De simpelt udførte korbuekragbånd
træder kun frem mod åbningen og er glatte med

Danmarks Kirker, Ringkøbing

halvstaf langs underkanten (fig. 5, s. 1726). Et enkelt granittrin adskiller skibet fra det højereliggende kor, i hvis nordvæg under vinduet er en
gemmeniche med bund en halv meter over det nuværende gulv. Den firkantede niche måler 35×32
cm i murflugten og har en dybde på 50 cm.

Fig. 13. Sokkelsten under korets nordøsthjørne (s.
2269). Foto Anders C. Christensen 2015. – Footing
stone beneath the northeastern corner of the chancel.
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Taggavle. Korets østre taggavl er bevaret i de
nederste ca. halvanden meter, hvor den i bagmuren består af rå marksten i varierende størrelser,
der nu er suppleret med en nyere cementmørtel.
Herover et skifte, der består af tildannede kvadre,
inkl. en vinduessmigsten og mindst én hjørnehugget kvader. Skiftet markerer et tilbagespring
i gavlen, hvorover murværket i otte skifter er af
røde tegl i munkestensformat. Det nedre er et
rulskifte, mens de øvrige syv er rene løberskifter.
Herover er det hvidtede murværk af teglsten i
normalformat fra nyere tid, på facaden med to
jævnhøje, rundbuede blændinger.
Mod vest er korets romanske taggavl af rå kamp
bevaret i fuld højde. Mellem de to bygningsdele
er brudt en sekundær, irregulær åbning, hvori nu
er sat en rektangulær karm af træ med tilhørende
luge; murkernens rå kampesten holdes sammen i
en grå kalkmørtel.Ved skibets opførelse er gavlen
forhøjet, og denne del er i nyere tid fornyet med
tegl i normalformat.

Skibets vestre taggavl er i bagmurens nedre del
mod syd af rå kamp iblandet teglbrokker, herover omsat med nyere gule og røde teglsten i
forbindelse med tårnets opførelse, hvor også en
skorsten opførtes i den nordlige del af gavlen.
I gavltrekantens øvre del mod nord var en formentlig middelalderlig, spidsbuet åbning af tegl
(jf. fig. 16).
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. (†)Våbenhus. Det tidligere våbenhus ud for †norddøren,
der siden 1968 har fungeret som ligkapel, er i sin
nuværende form fra o. 1857 (jf. fig. 7). Materialet
er røde tegl i normalformat sat i krydsskifte på en
høj cementsokkel af nyere dato; soklen erstattede
en ældre af genanvendte tegl i munkeformat fra
forgængeren af bindingsværk (jf. ndf.). Døråbningen er retkantet, og rummet belyses gennem et
mindre, retkantet vindue i vest. I det indre er væggene pudsede og hvidtede. Efter tårnets opførelse
1905 anvendtes bygningen til brændsels- og redskabsrum, idet en skillevæg blev opført og en dør

Fig. 14.Ydre set fra sydøst. Foto Niels J. Termansen 1911. – Exterior seen from the south east.
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Fig. 15.Ydre set fra nordvest. Foto L. Poulsen o. 1900. – Exterior seen from the north west.

etableret i østmuren. Denne blev blændet 1968,
hvor bygningen blev taget i brug som ligkapel.
Tårnet ved skibets vestende er opført 1905 i fire
stokværk og er rejst over en granitsokkel med
skråkant, hvorover et skifte kvadre; herover er materialet røde teglsten i normalformat (fig. 16-17).
Bygningsdelen, der dækkes af sadeltag med gavle i
nord og syd, stod ved opførelsen i blank mur, men
blev pudset og hvidtet kort herefter (jf. fig. 14).7
Pudsen var dog afrenset i en kort periode mellem
1978 og 1981.
Adgangen til det fladloftede tårnrum, der tillige
fungerer som våbenhus, sker fra vest gennem en
retkantet dør i et rundbuet og falset spejl, hvori
et kors. Fra rummet, der belyses gennem et 1970
indsat vindue i nordmuren, er der i øst adgang til
skibet via en retkantet åbning, som ved tårnets
opførelse blev brudt gennem skibets vestmur.
Opgangen til tårnets andet stokværk sker ad en
indvendig trætrappe langs nordvæggen. Fra andet

stokværk, der har et cirkulært vindue i vest og et
rundbuet i nord, er der adgang til orgelpulpituret
via en smal dør i østmuren. Et oprindeligt vindue
i sydmuren svarende til det nordre er nu blændet.2
Via en trappestige langs vestvæggen nås tredje
stokværk, der belyses gennem et dobbeltvindue
i vest, mens tilsvarende åbninger i nord og syd
er blændet i lysningen. Åbningerne er rundbuede mod det indre og dækkes udvendigt af trappestik. Fra stokværket er der adgang til skibets
loft gennem en rundbuet og ufalset åbning, hvori
klokken tidligere var ophængt (jf. s. 2308). En
trætrappe fører til klokkestokværket, der gennem
dobbelte, rundbuede glamhuller åbner sig mod
nord og syd, mens der blot er enkelte mod øst og
vest; de lukkes af rødmalede træluger opsat 1995.
†Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. 1642
opførtes ‘pillerne’ ved gavlen, d.e. formentlig
et muret †klokkeudhæng, der ydermere stabiliserede kvadrene på den udskredne vestgavl. En
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tømrer blev 1651 betalt 10 mark for 10 dages
arbejde på klokkeudhænget. Arbejdet omfattede
bl.a. en fornyelse af tagkonstruktionen, og til formålet anvendtes fire træer af 16 alens længde til
skråstivere (‘stridbånd’, 7 sletdaler, 3 mark og 4
skilling), to egeplanker (‘fjæl’, 3 sletdaler, 4 skilling) til tagbeklædning, to egebjælker (3 mark),
egespær (30 skilling), spær og sugfjæl (5 skilling).
Desuden betaltes for egetræ til nagler (1 mark)
og jernsøm. Spor af †klokkeudhænget ses på ældre fotografier (jf. fig. 15), men den oprindelige
udformning kendes ikke i detaljer. 1768 karakteriseredes den som ‘.. en lavere lille udbygning
eller udskud … i hvilken klokken hænger’; taget
var da beklædt med planker.21 1808 blev klokkeudhænget nedtaget og klokken ophængt i skibets vestgavl.
Det eksisterende (†)våbenhus afløste et ældre,
teglhængt †våbenhus af bindingsværk uden loft,
jf. en notits fra 1857, hvor tilbygningen ønskedes
‘ombygget og opført i grundmur, og tillige bør
forhøjes mindst ½ alen på muren, og udvides 1½
alen … og bør have loft’.18 Over loftet på den
nuværende bygning ses endnu aftryk af forgængerens skrå taglinjer. Bygningen blev opført før

1768,21 men efter 1648, hvor skibets murværk
blev omsat fra nordvesthjørnet og hen til norddøren (jf. ndf.).
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
En ofte gentaget udgiftspost vedrørende kirkens
vedligeholdelse er, ud over hyppige kalkninger,
reparationer af den ustabile kvaderbeklædning.
Særligt vestgavlen krævede opmærksomhed, således 1642, hvor en murermester og en arbejdsmand fra Holstebro modtog 5 daler for at reparere gavltrekanten, hvis kvadre allerede på dette
tidspunkt var udskiftet med teglsten.17 1648 blev
murermester Knud Mikkelsen fra Østerlund betalt 28 sletdaler for vedligeholdelser på kirken:
mellem nordvesthjørnet og døren blev der omsat 191 kvadre og indlagt syv †ankre, mens der
på korets sydside omsattes 90 kvadre og indsattes
fem †ankre. Hele kirken blev fuget og kalket, og
til formålet anvendtes 4 pund og 3 mark jern til
ankrene, 77 tønder kalk til murværket og 20 tagsten ‘til pillen’ ved vestgavlen.17
Bygningens vedligeholdelse i 1700-tallet drejede sig fremdeles om den udvendige kvaderbeklædning, hvis reparationer blev udsat adskillige gange.22 1793 blev arbejdet endelig udført,

Fig. 16. Tårnet under opførelse 1905. Foto af Johan A. Poulsen i Struer Museum. –
Tower under construction, 1905.
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og kirken havde ‘ingen nævneværdig mangel’.23
Få år senere led bygningen dog under fugtproblemer, der forårsagede ‘grønne pletter’ på væggene;23 problemerne skyldtes utæt tag og manglende ruder.23 1807 var murværket ved vestenden
af kirken brøstfældigt, især ‘pillen og stolen hvor
klokken hænger’ voldte problemer, og kirkeejeren ønskede som følge heraf at indsætte klokken i kirkemuren – dette skete året efter.23 Tre år
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senere rapporteredes om brøstfældigt bly, rådne
bjælker, manglende ruder og trækvinde gennem
klokkerebshullet.23 Ved midten af 1800-tallet var
også østgavlens kvadre voldsomt udskredne, men
Synsprotokollen vidner om adskillige udsættelser af
de nødvendige reparationer; således var murværket 1858 udskredet med op til ca. 15 cm.18 Bygningens dårlige tilstand bevirkede, at korets indre
igen var ramt af ‘grøn fugtighed’.18

Fig. 17. Tårnet under opførelse 1905. Foto af Johan A. Poulsen i Struer Museum. –
Tower under construction, 1905.
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Fig. 18a-j. Facader, snit og plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1968. – Facades, sections and plan.

Hovedistandsættelserne 1858 og 1870 omfattede
tiltrængte fornyelser af kirkens tagværker (jf. s.
2280), men murværkets tilstand vedblev at være
mangelfuld indtil et stykke ind i 1900-tallet.7
Vestgavlen blev således først endelig stabiliseret
med tårnets opførelse 1905, hvor også gavlens
kvaderbeklædning blev udskiftet.
Kirkens brand 1911 (jf. s. 2287, fig. 26) gav anledning til en istandsættelse, der for bygningens vedkommende primært omfattede gulvene (s. 2280).

Ved kirkens hovedistandsættelse 1968-72 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted)
foretoges igen omfattende omsætninger af kvaderbeklædningen, og også kirkens tagværker og
-beklædning blev repareret. I det indre renoveredes gulve, vægge og vinduer, og et nyt varmeanlæg blev installeret. Endvidere blev (†)våbenhuset
indrettet til ligkapel. Supplerende omsætninger
af sydsidens kvadre foretoges 1981 (arkitekterne
Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted).
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Trods tårnets unge alder vidner Synsprotokollen om gentagne problemer med murværket, der
1942 blev ‘repareret og kalket’;7 pudslaget blev
endvidere som følge af indsivende fugt renoveret 1978 (sandblæsning, silikonebelægning),
1981 og 1995 (arkitekterne Ib Lydholm og Asger
Thomsen, Thisted).24 Problemerne var dog ikke
afhjulpet, og en supplerende istandsættelse 2004
var nødvendig. Denne omfattede reparationer af
både murværk og tag (fn-tegnestuen, Struer).Ved
samme lejlighed repareredes kirkegårdslågernes
murede piller (jf. s. 2268).25
Gulve. Korgulvet er siden 1970 belagt med
kvadratiske, røde teglfliser. Skibets gulv består i
midtergangen af sorte og hvide cementfliser lagt
i skaktavlemønster med en bort af rektangulære,
sorte fliser, som blev lagt ved istandsættelsen efter
kirkens brand 1911. Belægningen svarer til gulvene i en række af egnens kirker, f.eks. Borbjerg
(s.1860) og Navr. Under stolene er fyrreplanker.
Tårnets og våbenhusets gulve består siden 1970
af hårdtbrændte, fladelagte teglsten i normalformat. †Gulve. 1636 betalte kirken 1 daler for tre
snese teglsten, som en murermester lagde i gulvet.17 Større arbejder udførtes 1652, hvor Christen Henriksen og en medhjælper modtog 3
mark som betaling for i fire dage at lægge 930
teglsten fra Viborg ‘udi skamlerne såvel som gangene’.17 1765 var dele af gulvet under stolene af
piksten, der var ‘optrådt’ og gentagne gange de
følgende år ønskedes udjævnet.22 Ved inventarbeskrivelsen 1862 var alle kirkens gulve af tegl,
men allerede 1864 ønskedes den østligste halvdel
af korgulvet belagt med brædder.7 Hele korgulvet var 1904 af fyrrebrædder (jf. fig. 21) efter en
omlægning 1897, men blev efter kirkens brand
1911 belagt med cementfliser svarende til skibets
gulv (jf. ovf., fig. 24). Dette bestod før branden af
mønsterlagte teglsten.
Døre. Med tårnets opførelse 1905 etableredes i
skibets vestende en ny, retkantet indgangsdør til
kirken, idet tårnrummet fungerer som våbenhus.
Vinduer. Sydsidens rundbuede vinduer af røde
teglsten i normalformat er fra 1875, hvor det blev
vurderet, at de gamle var af ‘upassende form og
alt for ringe størrelse’.7 Til forbedring af lysindfaldet blev de to eksisterende åbninger derfor

udvidet med ca. 75 cm i højden og ca. 15 cm
i bredden, ligesom de indvendige nicher blev
kraftigt udvidet. Endvidere blev det besluttet at
etablere et tredje vindue vest for de eksisterende,
omtrent hvor den oprindelige †syddør havde
været. Vinduerne lukkes nu af rødmalede støbejernsrammer, men var oprindelig forsynet med
‘store trækruder’ og ståltrådsgitre.26 De i 1903
opsatte †sålbænke af skifer er nu erstattet af tegl.7
Kirkens oprindelige vinduer på øst- og nordsiden har småsprossede og hvidmalede jernrammer. Tårnets vinduer har rødmalede trærammer,
hvoraf én fra sydsidens blændede vindue i andet
stokværk nu er henstillet på korets loft. Adgangen til skibets loft lukkes af en blåmalet træluge.
†Vinduer. Et nyt vindue anskaffedes 1632 til korets sydside (3 mark og 4 skilling).17 De vinduer
på sydsiden, der blev udbygget 1875, var resultatet af senere, eftermiddelalderlige ombygninger,
muligvis o. 1600. De kan rekonstrueres på baggrund af inventarbeskrivelsen 1862 og ved hjælp
af ældre fotooptagelser (fig. 14).7 Af beskrivelsen
fremgår, at vinduerne var ca. 110 cm høje og 95
cm brede ‘... og i kant, dog er muren over samme
i bue’, dvs. af fladbuet form med fals i det ydre
og desuden med rammer af træ. 1980 ønskedes
teglindfatningerne erstattet med kvadre, hvilket
blev udført i begrænset omfang, der ikke berørte
gammelt murværk.
Tagværker. Kirkens opskalkede fyrretagværker
er fra 1858 (kor) og 1870 (skib) og består over
koret af otte spærfag med korte spærstivere og to
hanebånd, over skibet af 14 spærfag udformet på
samme måde. Spærene er suppleret med adskillige stormlægter i begge afsnit. Tårnets tagværk
består af seks spærfag med hanebånd og korte,
skråtstillede stivere, våbenhusets af fem spærfag
med et hanebånd. †Tagværker. Som følge af mangelfuld vedligeholdelse af kirken i 1800-tallets
første halvdel (jf. s. 2277) så man sig 1858 nødsaget til at udskifte de (formentlig) middelalderlige
egespær over koret med nye af fyr. Også korets
bjælkelag og loft blev fornyet ved denne lejlighed.18 Skibets egetagværker blev udskiftet 1870
sammen med bjælkelaget, der dog var af fyr.7
Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af bly, der
senest blev omlagt 1970, jf. blystøbermærker i re-
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liefversaler på alle flader: »J. Stoffregen Blystøber
Struer 1970«. To ældre blystøbermærker er nu
loddet på hhv. korets nordside lydende: »OLVB
1859«, og på skibets nordside »1872«. Tårn og
våbenhus er belagt med røde vingetegl. †Tagbeklædning. Kirkens blytage krævede hyppige reparationer. 1633 modtog en blymester fra Holstebro 8 daler for i 13 dage sammen med en svend
at omstøbe og omlægge 15 skippund bly på skibets nordside. Til arbejdet medgik 800 blysøm,
14 mark jern til lægtesøm samt 15 planker (‘savdeller’) til sugfjæl og blybrædder.17 Tre år senere
var turen kommet til koret, hvor blymesteren fra
Holstebro og hans svend modtog 11 daler for i ni
dage at omstøbe og omlægge 22 skippund bly på
nord- og sydsiden. Øvrige materialer ved denne
lejlighed inkluderede 1200 blysøm, 8 mark jern
til lægtesøm samt et dusin (‘tylt’) planker til blybrædder.17 1810 var blytaget over korets sydøsthjørne ‘brøstfældigt’,23 og siden foretoges løbende mindre udbedringer.7
Farveholdning. Kirkens teglsatte dele samt vin
duesindfatningerne er overkalkede på nær ligkapellet, der som de kvadersatte dele står i blank mur.
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†Farveholdning. Kirkens ydre stod kalket på tidspunktet for †våbenhusets opførelse jf. den hvidkalkede facade inden for aftrykket af bygningens
skrå taglinjer over ligkapellets loft. 1861 ønskedes
korets og våbenhusets loft samt indgangsdøren
malet i ‘lys oliefarve’.18 Kirken blev indvendig
kalket 1864 inkl. korbuen, der dog blev afrenset
allerede syv år senere i forbindelse med udbedringer af fugerne med portlandcement.7 1891 blev
skibets loft malet i perlefarve.7 1903 stod kirkens
nye vinduer mod syd i blank mur, men ønskedes
overkalket, hvilket dog først skete efter 1905.7
Opvarmning. Kirken opvarmes af en oliefyret
kalorifer fra 1970, der er nedgravet under skibets
nordvesthjørne. †Opvarmning. En †kakkelovn blev
efter menighedens ønske opstillet 1888 i skibets
nordøsthjørne (fig. 24).7 Den fungerede frem til
1937, hvor en †kalorifer blev installeret.27 1936
blev der indlagt elektricitet i kirken.27
Fortov. Kirken omgives siden restaureringen
1968-72 af en pikstensbelægning, der afløste et fortov af beton. †Fortov. 1890-91 blev omkring kirken lagt ‘brosten’ i en alens bredde; belægningen
blev o. 1918 fornyet i beton.7

Fig. 19.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Exterior seen from the south east.
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Fig. 20. †Kalkmalerier, o. 1300-50, på triumfmurens vestside (s. 2282).Tegnet af Eigil Rothe 1904. – †Wall paintings,
c. 1300-1350, on the west side of the chancel arch wall.

†kalkmalerier
1904 registrerede Eigil Rothe på alle kirkens
vægge dele af en kalkmalet udsmykning, der har
strakt sig over den øverste tredjedel af vægfladerne i de to bygningsafsnit.28 Desuden fandtes på
skibets nordvæg en rest af en mulig nedre frise,
der dog ikke er nærmere beskrevet. Malerifragmenterne var dårligt bevarede, bl.a. kunne det ses,
at indsivende regnvand havde løbet ned over dele
af skibets udsmykning særligt på nordvæggen,
men også over korbuen (jf. fig. 21, 23). Vandskaderne stammer muligvis fra tiden o. 1800, hvor
kirken var i dårlig stand (s. 2276). Efter registrering blev malerifragmenterne atter kalket over.
1) (Fig. 20-23), o. 1300-50. Dekorationerne var
udført i rødt og sort og bestod af en høj frise i

form af et rundbuet arkadegalleri, hvis bueslag
hvilede på slanke søjler med rektangulære kapitæler og baser. Sidstnævnte stod på en tynd fodlinje,
hvorfra mellem søjlerne udgik stilke med omvendte hjerteformede blade. I sviklerne var trefligede blomster, hvorimellem sås sparremønster.
Kompositionen afsluttedes foroven af to vandrette
borter med mørk kontur; den nedre med rektangulære felter af vekselvis farvede og hvide felter
med diagonalstreger, den øverste med skråtstillede
felter, der vekslede mellem farvede og hvide felter.
På triumfmurens vestside var omkring korbuen
Fig. 21. †Kalkmaleri, o. 1300-50, på triumfmurens
vestside og i koret (s. 2282). Foto Eigil Rothe 1904.
– †Wall painting, c. 1300-1350, on the west side of the
chancel arch wall and in the chancel.
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Fig. 22. †Kalkmalerier, o. 1300-50, på skibets nordvæg (s. 2282). Tegnet af Eigil Rothe 1904. – †Wall paintings, c.
1300-1350, on north wall of nave.

under fodlinjen en supplerende, lav buefrise, ligesom de øvre borter i forhold til skibets var afvekslende udført.
At galleriet har skullet fremhæve en billedlig
fremstilling er overvejende sandsynlig, men spor
heraf blev ikke registreret.
På skibets nordvæg, under de nævnte fragmenter var endvidere afbildet en foroverbøjet (knælende?) person iklædt en løstsiddende kappe (jf.
fig. 23). Omkring hovedet var muligvis en glorie.
Det er vanskeligt at forestille sig, at væggene under den øvre frise har stået blanke, og det må
derfor overvejes, om ikke figuren er resterne af
en tilsvarende (?)frise på væggenes nedre del.
Dekorationerne svarede nøje til †malerier i
Mejrup Kirke, hvor arkadegalleriets dyremedaljoner dog var bevarede (s. 1798), men har ellers

ingen direkte paralleller i det nordvestjyske område.
2) Før 1687. På skibets nordvæg fandtes 1766
en kalkmalet †præsterække, betegnet: »Præsterne
til Ølbye og Foussing siden Reformationen«.
Fortegnelsen, der må være blevet etableret før
dobbeltsognets udvidelse med Asp Kirke 1687,
omfattede i alt ti præster, hvoraf den senest anførte (vel i et supplement) var sognepræst Jens
Johansen Mogensen Poscolan (Paaskelanus, virksom 1694-1711, jf. også alterstager (s.d.)). Navnene på de efterfølgende tre præster, inklusive
indberetteren, Christen Krarup, sognepræst siden
1761, må have været anført andetsteds, antagelig
på en særskilt †præsterækketavle (s. 2305).
To kalkmalede †indskrifter på vers flankerede
præsterækken:
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Fig. 23. †Kalkmaleri, o. 1300-50, på skibets nordvæg (s. 2282). Foto Eigil Rothe 1904.
– †Wall painting, c. 1300-1350, on north wall of nave.
»Her paa denne tælle-Stok
staaer Guds egen Præste-Flok
Som har fød sin Faare-Hiord
med det Him(m)el-søde ord
Og Guds Evangelio
I den Apostolisk tro
Efter den Lyksalig Tiid
Da Gud var os mild og blid
som af vildsom Vey og Ørk
Og af Nattens Mulme-Mørk
Lod os Morgen-Røden see
Da fik Paven Spot og Spee.

Doctor Luther var den Mand
som oplyste vor Forstand
ved Guds Ordes Kraft og Magt
friede os fra Pavens Jagt
demped al hans Fabel-Snak
af det giftig Prakker-Pak
lede os paa Vey at gaae
hvor vi Naaden kunde faae
derved saae vi Pavens træk
Pavens Top fik fald og Knæk
Tak skee Gud, som til os kom
Trods nu Paven ud af Rom
Gud os andre her udsendt
Disse Zions Præste-mænd«.21
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Fig. 24. Indre set mod øst, efter restaureringen 1911. Ældre foto i NM. – Interior looking east, after the restoration in 1911.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande omfatter en helgengrav med tilhørende dæksten fra det
oprindelige, murede †alterbord, nu indmuret i korets
sydvæg, samt en romansk døbefont af nordvestjysk
bægerbladstype. Mens intet er bevaret fra den senere
middelalder, stammer både *(†)altertavlen, hvoraf dog
kun enkelte fragmenter er bevaret, og prædikestolen fra senrenæssancen. Begge blev stafferet af Jacob
Maler fra Ribe 1639. 1695 skænkede daværende sognepræst Jens Johansen Mogensen Paaskelanus sammen
med sognemændene kirken dens alterstager. 1700tallet har ikke sat sig spor i inventaret, hvorimod
1800-tallet er repræsenteret ved stolestaderne fra
1862 (forandrede 1881 og 1991), dåbskanden af tin
fra 1865, dåbsfadet og guldsmed Christen Christensens sygesæt fra 1862 (disken fornyet), der deles med
Fovsing og Asp kirker. Kirkens ældste lysekrone blev
skænket 1905 af Ingeborg Cathrine Dahl. Den ødelæggende brand i koret 26. febr. 1911 (jf. ndf.) nødvendiggjorde en fornyelse af alterpartiet (alterbord,
-skranke og -tavle, tegnet af Niels J. Termansen, sidstnævnte med korsfæstelsesmaleri af Poul S. Christiansen). Desuden erhvervedes en (stor) præsterækketavle

og et altersæt, mens Kristine Lucie Nielsen på gården
Dueholm skænkede en alterkande. Af nyere inventar kan først og fremmest nævnes den ældste klokke,
støbt af De Smithske Støberier, Aalborg, 1924 ved
omsmeltning af en †klokke fra det tidlige 1300-tal,
mens den nyeste klokke er fra 1974 og blev anskaffet i forbindelse med en omhængning s.å. Lysekrone
nr. 2 blev skænket 1935 af Jens Christian og Hanne
Mølbjerg, ligesom de fire messehagler, anskaffet 1975,
finansieredes ved en anonym donation. 2008 anskaffedes et nyt orgel.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farveholdning med dominans af rødbrunt, rødligt, okkergult og
grønt blev fastlagt ved kirkens hovedistandsættelse i
1911 og er senest opfrisket i forbindelse med restaureringen 1968-72 (s. 2278).
	Inventaret blev gennemgribende fornyet i 1630’
erne, da kirkens daværende *(†)altertavle, et †alterpanel og prædikestolen anskaffedes (1639). Også
stolestaderne nævnes første gang inden for dette tidsrum (1635), men er formentlig ældre.29 At dømme
efter kirkens regnskaber og senere restaureringsrapporter har inventaret stået i en broget bemaling med
spredt anvendelse af guld. På prædikestolen påvistes
en grålig staffering med grågul marmorering eller
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Fig. 25. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.

ornamentering, måske fra 1700-tallet. 1861 fornyedes stolestaderne, og fonten blev flyttet hen foran
triumfvæggens nordside. Istandsættelsen 1881 omfattede fremflytning af †alterbordet, så der kunne etableres en plads til præsten bag det, en ny †alterskranke,
kvindestolene forandredes, og prædikestolsopgangen
blev tilføjet panelværk. 1889 fik alterbordspanelet
egetræs- og ahornsfarve. Spor af en tilsvarende staffering på prædikestolen hidrører muligvis fra samme
tidspunkt.
Som nævnt opstod 26. febr. 1911 en ildebrand
i koret umiddelbart efter gudstjenesten ved provst
Thomas Chr. Møllers afskedsprædiken. Hele korets
inventar, bortset fra messingalterstagerne, et skab, granitdøbefonten og dåbskanden gik tabt. Efter branden
udarbejdede konservator Niels J. Termansen en plan til
en istandsættelse.
Seneste restaurering blev gennemført 1968-72 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm) og omfattede
en gennemgribende istandsættelse af prædikestolen,
forandring af stolestaderne, fonten blev flyttet til sin
nuværende placering i skibets nordøstlige hjørne, helgengraven fra det romanske alterbord indmuredes i
korets sydvæg, og såvel altertavlen som -skrankens staffering blev opfrisket.

Alterbordet (jf. fig. 25), 1911, et panelværk af eg,
tegnet af Niels J.Termansen og udført af snedkermester I. M. Christensen, Struer, billedskærer L.
Petersen, Holstebro og malermester N. Larsen, ligeledes Struer.30 Bordet, der måler 173×87 cm og
er 104 cm højt, er placeret ca. 114 cm fra østvæggen. Forsiden omfatter tre arkadefyldinger, der
adskilles af højrektangulære fyldinger med smalle
profillister, mens kortsiden udgøres af en enkelt
fylding. De glatte arkadefelter indrammes af kannelerede pilastre med profilkapitæler, der bærer
dukatmønstrede bueslag. Over arkaderne løber
en profilindrammet, glat frise. Panelerne fremstår
i den oprindelige, rødbrune staffering med detaljer i to grønne nuancer, teglrødt og brunt+, mens
panelfelterne har malede mauresker i sort og okkerbrunt. Stafferingen blev renset og suppleret af
E. B. Rosing Holm ved restaureringen 1968-72.
Af det romanske, murede †alterbord (fig. 26) er
bevaret en helgengrav med tilhørende dæksten (fig.
27-28), der var nedlagt i alterbordspladen. Kva-
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Fig. 26. †Alterbord og helgengrav (s. 2287). Foto efter branden 1911. – †Altar with reliqvary.
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deren, der er hugget af flammet rødsort granit,
måler 64×56,5 cm og har over den 8×7 cm store
og 3 cm dybe grav en bred fals (19×17 cm, 5 cm
dyb) til dækstenen,31 der er af mørkegrå basalt,
15×13 cm stor og 5 cm tyk.
Alterbordet var dækket af hvidt puds og havde
en yngre †alterbordsplade af eg. 1881 anbefaledes det flyttet så langt frem i koret, at der kunne
indrettes en ‘bekvem plads til præsten’ bagved.7
Bordet blev ødelagt ved branden 1911 og efterfølgende antagelig nedbrudt. Herefter blev helgengraven placeret i korgulvets nordvestre hjørne, men ved restaureringen 1968-72 indmuret i
korets sydvæg, 40 cm over gulvet.
†Alterbordspaneler (jf. fig. 29), o. 1639. Forsiden
bestod af tre arkadefag, adskilt af højrektangulære
fyldinger. De glatte arkadefelter var indrammet af
kannelerede pilastre med profilkapitæler, der bar
tandsnitskantede bueslag. I sviklerne var trefligede bladornamenter. Over arkaderne var en frise
samt tandsnit. Panelerne, der må være samtidige
med †altertavlen (1639), er tidligst nævnt 1862.
Da panelværket brændte 1911, stod det med en
staffering fra 1905, udført af Erik Bayer ‘i smag
med altertavlen’7 og formentlig baseret på den afdækning af det oprindelige farvelag, han foretog
året forinden. Denne omfattede pariserblåt, sort
og spanskgrønt (jf. †altertavle), samt indskrifter,
der ifølge Bayer havde et renæssancepræg.32 En
senere staffering fra 1889 omfattede en egetræsog ahornsådring.7
†Alterklæder. 1768 er nævnt et alterklæde af
fin drejl, ‘som slår over neder til jorden’ (dvs. var
gulvlangt).21 1791 var det i god stand.33 1856 var
alterklædet falmet og blev fornyet, hvorefter det
blev beskrevet som ‘en smuk beklædning af rødt
silkefløjl’.18 To år senere, 1858, blev det forsynet
med et kors af brede guldgaloner.18 1862 anvendtes et klæde af bomuldsdrejl kantet med frynser.7
Altertavle (fig. 30), 1911. Opbygningen gentager i hovedtræk den ødelagte altertavles (jf. ndf.)
struktur, men knytter sig samtidig med sin skriftudsmykning til renæssancens katekismus- eller
skriftaltertavler; tegnet af Niels J. Termansen og
udført af snedkermester I. M. Christensen, Struer,
billedskærer L. Petersen, Holstebro og malermester N. Larsen, Struer (jf. alterbord og -skranke).30

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 27. Dæksten fra helgengrav (s. 2287). Foto Anders
C. Christensen 2015. – Covering stone from reliqvary.

Den arkitektonisk opbyggede tavle omfatter
stor- og topstykke, sidstnævnte kronet af en trekantgavl; alt hviler på et lavt postament. Såvel
stor- og topstykke som postamentet har sidevinger formet som forenklede beslagværkssmykkede
kartoucher.
Det tredelte storstykke opdeles af fire glatte frisøjler med attisk base, rombemønstret prydbælte
og æggestavskapitæl. Gesimsens glatte storfrise
har tandsnitsprydet kronliste. Det smalle postament har profileret felt, der indrammes af fremspring med diamantbosser; under storstykkets
ydre søjler er løgformede hængekugler.

Fig. 28. Helgengrav (s. 2287). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Reliqvary.
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Topstykkets rundbuede dobbeltarkade med
kannelerede pilastre og indskårne bladornamenter i sviklerne flankeres af to toskanske frisøjler
med glatte skaftringe. Herover en glat kronfrise,
hvorpå trekantgavl med tandsnit. Drejede kuglekronede småspir smykker henholdsvis hovedgesims og topgavl.
Altertavlens arkitektoniske dele står med en
broget staffering fra 1911, der omfatter en sort
bundfarve med rødbrune og olivengrønne farver samt forsølvede og forgyldte lister; vingernes
beslagværksornamentik er suppleret med blå og
rosa farver. Storstykkets sidefelter har ligesom de
tilhørende top-, fod- og frisefelter indskrifter med
gylden fraktur på sort bund; dog er i topgavlen et

Jesumonogram (»IHS«). I storstykkets sidefelter
gengives Luk. 23,44-48. I topfeltet ses Fadervor,
mens kron- og storfriserne har skriftstederne Fil.
2,10 og Sl. 103,1 og på postamentfrisen læses Es.
53,5, svarende til den ødelagte altertavle (jf. ndf.).
På bagsiden af tavlen anes en firelinjet kursivindskrift, der dog dækkes af kirkens pengeskab.
I storfeltet er siden 1911 indsat et altermaleri
(fig. 30), olie på træ, 115×75 cm (lysmål), udført 1911 af Poul S. Christiansen, København, og
signeret med monogram i nedre venstre hjørne.
Det viser Korsfæstelsen. Kristus, hvis overkrop er
let drejet mod venstre, hænger tungt i armene
med hovedet ludende over mod venstre skulder.
Ansigtet har lukkede øjne samt kort tvedelt fuld-

Fig. 29. †Alterparti (s. 2289). Foto E. Bayer 1904. – †Altar.
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Fig. 30. Altertavle (s. 2289). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altarpiece.

skæg; smalt lændeklæde med sidesnip, mens venstre fod er lagt over højre. Foroven på det enkle
kors er en hvidlig skriftseddel, hvorpå: »Inri« med
sorte versaler. Lys karnation med grønlige konturer, blodsdråber ved naglesår og sidevunder. I
baggrunden, der er holdt i mørkerøde og -brune
nuancer, anes nederst til venstre Jerusalem. Lyset
falder skråt fra højre på den korsfæstede, hvis hoved efterlader en skygge på midtstammen; samtidig synes et lysskær at udgå fra ham.

	En studie til maleriet var 1935 stadig i nevøen,
sognepræst J. Talleruphus’ besiddelse.34 Fremstillingen af Kristus, vist rolig og ophøjet, genfindes i en række af den Zahrtmann-skolede malers
værker, bl.a. i Opstandelsen (Påskemorgen), oprindelig udført som altermaleri 1897-98, men aldrig anvendt som sådan, nu i Statens Museum for
Kunst, og altertavlen Kristus og Nikodemus, Karby
Kirke (DK Tisted 838), 1910. I begge billeder synes et sakralt lys at stråle ud fra Kristusfiguren,
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Fig. 31. (†)Altertavle, 1639. To *søjlefragmenter (s. 2292). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – (†)Altarpiece, 1639.Two *fragments of pillars.

der er placeret centralt og dominerende i midteraksen.35
Som allerede nævnt følger altertavlen i hovedtræk den gamle tavles komposition, selvom den
dog ikke slavisk kopierer denne. Gennem den
dominerende skriftudsmykning, der ikke synes at
have været anvendt på forgængeren, har man desuden valgt at knytte sig typologisk til de lidt ældre
lutherske katekismus- eller skriftaltertavler fra tiden o. 1600 (jf. bl.a. altertavlerne i de nærliggende
Resen og Fabjerg kirker (s. 1146 og 1106)). Initiativet hertil skyldes efter alt at dømme et lokalt
ønske, der allerede fremsattes 1904 i forbindelse
med restaureringen af den gamle tavle (jf. ndf.).
Udførelsen af altertavlen som en skriftaltertavle
må være sket efter anmodning fra daværende sognepræst Julius Benedikt Estrup. Allerede forgængeren Thomas Chr. Møller ønskede øjensynligt
skriftsteder i sidefelterne, hvilket Chr. Axel Jensen
dog 1904 frarådede (jf. (†)altermalerier).36
Stafferingen blev istandsat 1971 ved E. B. Rosing Holm.

(†)Altertavle (fig. 29, 32), ifølge regnskaberne
færdiggjort 1639,17 med sekundære tilføjelser
i fyr; brændt 1911. Af tavlen er blot bevaret to
*søjlefragmenter (fig. 31), som s.å. af Niels J. Termansen blev indleveret til Nationalmuseet (inv.
nr. D1509-1961).
Tavlen, der i øvrigt kendes fra ældre fotografier
samt beskrivelser fra 188019 og 1904,37 var i renæssancestil og arkitektonisk opbygget med storstykke, trekantkronet topstykke samt postament. Det
tredelte storstykke indrammedes af fire korintiske
søjler med prydbælter, smykket med akantusbladværk. Postament og hovedgesims havde fremspring
mellem tværrektangulære friser samt hængekugler
under de yderste søjlepostamenter. En udkrag
et tandsnitsgesims dannede overgang til topstykkets tredelte postament. Topfeltet, der flankeredes
af to doriske søjler, kronedes af en tandsnitskantet trekantsgavl med en sekundær løbende hund.
Drejede kuglekronede småspir på høje piedestaler
smykkede hovedgesimsen; yderst stod to basunblæsende engle. Ifølge kunstmaler Erik Bayer, Ny-
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købing Mors, som undersøgte tavlen 1904, havde
den oprindelig haft stor- og topvinger, mens de
kartouchedannede topvinger opfattedes som sekundære.
1904 var der stadig ‘tydelige’ spor efter den oprindelige (†)staffering, rimeligvis den, som Jacob
Maler 1639 blev betalt for at udføre med egne
farver og guld.38 En senere bemaling er vel udført samtidig med tilføjelserne af sidevinger mv.39
1903 ønskedes stafferingen ‘for så vidt muligt’
ført tilbage til de oprindelige farver,7 men ifølge
Bayer havde en lokal malermester ‘sikkert med
megen kærlighed, men uden at finde de rette farver’ opmalet tavlen. Altertavlen stod da med en
broget staffering i blåt med detaljer i grønt, rødt,
blåt, sort og forgyldning.
†Altermalerier. I forbindelse med nystafferingen
1904 afdækkedes spor af figurmalerier på træ,
muligvis oprindelige, i både topfelt og storstyk-
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ke.40 1) Motivet på storfeltet lod sig ikke identificere. I sidefelterne sås hhv. Moses med Lovens Tavler
(nord) og Aron, vist som ypperstepræst med tilhørende attributter (syd). En flyvende engel med
guirlande sås i topfeltet.
2) Formentlig i 1800-tallets første halvdel, vel
samtidig med tilføjelsen af topstykkets vinger og
gavlens løbende hund, blev tavlens billeder overmalede, og et oliemaleri på lærred, Korsfæstelsen,
efter Anthonis van Dyck, blev indsat i storfeltet.
Kristus hang tungt i armene med himmelvendt
blik og stråleglorie; fødderne var fæstnet med to
nagler. Nederst i baggrunden sås Jerusalem under en tung himmel. Maleriet var beslægtet med
værker fra 1700-tallets anden halvdel, udført af
Thrane-dynastiet og deres efterfølgere (jf. f.eks.
Thrane-eleven J. Baltzar Reinats Korsfæstelses
fremstillinger i Mejrup (s. 1809, fig. 36) og
Hjerm (s. 2040, fig. 47) kirker), om end antagelig

Fig. 32. Indre set mod øst, før restaureringen 1911. Foto L. Poulsen,Vejen. – Interior looking east, before the restoration
in 1911.
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Fig. 33. Altersølv, 1911 (s. 2295), oblatæske nr. 1, o. 1929 (s. 2295) og alterkande nr.
1, 1911 (s. 2296). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate, 1911, wafer box no. 1, c.
1929, and altar jug no. 1, 1911.

yngre. Samme maler har udført altermalerierne
i Gimsing (s. 2138, fig. 30), Råsted og Madum
kirker (Ulfborg Hrd., sidstnævnte i Ringkøbing
Museum). 1880 blev maleriet karakteriseret som
‘slet malet’ og 1904 som ‘så dårligt malet, at det
nærmest skamskænder tavlen’.41 Begge sidefelter
blev udsmykket på samme tidspunkt, formentlig
med tilsvarende oliemalerier på lærred. Sidefelterne viste illusionistiske nicher, foroven prydet
med korsblomster; heri var kristne allegorier,42
placeret på piedestaler, hhv. en kalk (nord) samt
et kors, en bibel og et diminutivt anker (syd). 3) I
topfeltet var Jahves navn på hebraisk. Ved nystafferingen 1904 blev tavlen udsmykket med Guds
øje i trekantet glorie.
At dømme efter ældre fotografier har der været
†indskrift i postamentfrisens midtfelt, der vel var
samtidig med den sekundære staffering, som 1904
erstattedes med Es. 53,5, ledsaget af Joh. 19,30 på
gesimsen; alt i gylden fraktur på sort bund (jf. fig.

29). Sidefelterne havde indskriftssmykkede fodstykker, hvis tekst dog ikke lader sig tyde.
Altertavlen er tidligst nævnt 1639, da der blev
indkøbt jern til at fastgøre den og prædikestolen
(s.d.) med, mens en snedker betaltes for at lime og
færdiggøre de to inventarstykker, ‘som var falden
af limen‘.17 1768 omtaltes tavlen som forsynet
med nogle forgyldte lister og ‘lidt billedhuggerværk.21 1880 blev den karakteriseret som ‘et meget tarveligt snitværksarbejde’.19 1901 istandsattes
de to englefigurer.7 Tavlen gennemgik 1904 en
større både snedker- og malermæssig restaurering; herunder fjernedes et, vel sekundært, kors
fra gavlspidsen (jf. fig. 32). Altertavlemaleriernes
skæbne efter fremdragelsen 1904 lader sig ikke
nærmere belyse, men alt blev sandsynligvis stærkt
beskadiget ved branden 1911. Chr. Axel Jensen
afviste at lade sidefelternes malerier istandsætte,
da ‘de ikke havde den historiske betydning, at de
fortjente af den grund at blive bevaret’. Samtidig
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frarådede han at erstatte dem med gyldne skriftsprog på sort bund.43
Altersølv (fig. 33), 1911, omfattende kalk og disk.
Kalken, 19 cm høj, af sølvplet, er udført i historiserende stil, vel som gentagelse af den brændte †kalk
(jf. ndf.). Foden har seks buetunger; på den ene
er monteret et krucifiks. Den stiger pyramidalsk
mod det ligeledes sekssidede skaftled. Dette deles
af en midtknop med bosser, hvorpå keruber og
mellemfaldende buetunger. Bægeret er glat med
versalindgraveringen: »Ølby Kirke«. Forgyldt og
istandsat 2004 af Bent Exner, som det fremgår af
stempel på indsatsen. Disken, udført af Cohr, Fredericia,44 med tværmålet 13,7 cm, er sekstunget
med cirkelkors i bunden. På fanen er indgraverede
konturlinjer, der indrammer de enkelte felter. Under bunden ses fabriksmærke for Cohr, Københavnsmærke for 1911 og guardejnmærke for C. F.
Heise samt sikkerhedsmærkning fra 1997.7
Kirkens †altersølv er tidligst omtalt 1643 og
stammede antagelig fra renæssancen.17 1768 specificeredes det, at altersølvet ikke var forgyldt.21
Kalken, der ikke havde nogen indskrifter,19 ønskedes 1858 forgyldt indvendig, og året efter anbefaledes disken repareret; begge dele synes at
være sket 1860.18 1866 ønskedes disken forgyldt,
og 1898 blev den repareret.7 Kalken og disken
gik til i branden 1911.45
Oblatæsker. 1) (Fig. 33), o. 1929, udført af Cohr,
Fredericia. Den cylindriske æske er 10,5 cm i
tværmål, 6 cm høj og har et indgraveret kløver-

Fig. 34. Sygesæt nr. 1, kalk, 1862, og disk, o. 1932 (s.
2295). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Chalice, 1862,
and paten for the sick, c. 1932.
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Fig. 35. Oblatæske nr. 2, 1972 (s. 2295), alterkande nr.
2, 1967 (s. 2296) og ske, 1926 (s. 2296). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Wafer box no. 2, 1972, altar jug no. 2,
1967, and spoon, 1926.

bladskors på låget. Under bunden ses sikringsmærkning samt »I«, indgraveret med prikker.
Formentlig identisk med det ‘skrin’, der anbefaledes anskaffet 1929.7 2) (Fig. 35) 1972, udført
af Cohr, Fredericia og skænket af Elisabeth og
Johannes Nielsen på gården Dueholm. Den cylinderformede 4,5 cm høje æske med tværmålet
11 cm har vippelåg med reliefstøbt latinsk kors.
Under bunden giverindskrift i kursiv: »Skænket
Ølby Kirke/ i 1972/ af/ Elisabeth og Johannes/
Nielsen Dueholm«. Desuden ses fabriksmærke
samt lødighedsstempel (830). En †oblatæske anbefaledes anskaffet 1860;18 vel identisk med den
af blik, der er nævnt 1862.7
To sygesæt er fælles med Fovsing (s. 2339) og
Asp sogne. 1) (Fig. 34), omfattende kalk og yngre
disk i læderfutteral.46 Kalken, 1862, af sølv, 9,5 cm
høj, udført af guldsmeden Christen Christensen
(1861-85), København, har lav cirkulær fod drevet op mod skaftets midtknop, som har rudebosser; det hvælvede bæger er glat. Under foden er
mestermærke (Bøje nr. 1608), guardejnmærke
for Peter R. Hinnerup samt Københavnsmærke
for 1862. Den oprindelige †disk47 blev o. 1932
erstattet af en disk, af tin, med tværmålet 9 cm,
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Fig. 36. Alterstager, 1695 (s. 2296). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks, 1695.

udført af firmaet Brødrene Mylius, Norge. Langs
fanen løber et bølget mønster. Under bunden
ses fabriksmærke samt nummerering »691/3«. 2)
Moderne, af rustfri stål, udført af Martin Fischer
(model nr. 92). Sættet omfatter en 12,5 cm høj
kalk, en disk med tværmål 8 cm og indgraveret
Kristusmonogram i bunden, en glat, 4 cm høj
oblatæske, en glasflaske, otte særkalke og et fad. Alt
i lille kuffert.
Alterkander. 1) (Fig. 33), 1911, af sølvplet, 36,5
cm høj. På korpus er et dekoreret kløverbladskors,
mens der med skriveskrift er indgraveret: »Ølby
Kirke/ 1911« på låget; uden mærker. 2) (Fig. 35)
1967, af sølv, udført af Cohr, Fredericia og skænket af Kristine Lucie Nielsen på gården Dueholm. Den 25,5 cm høje kande har konisk korpus, hvorpå er monteret et reliefstøbt latinsk kors.
Under bunden ses fabriksmærke, lødighedsstempel (830) samt indgraveret giverindskrift i kursiv: »Skænket til Ølby Kirke/ af Kristine Lucie
Nielsen, Dueholm, Ølby, 1967«. †Alterkander. 1)
Nævnt 1862, af tin;7 ødelagt ved branden 1911.45
2) (Jf. fig. 32), o. 1880(?), af porcelæn, sort med
gyldent kors på korpus og formentlig ligeledes
tabt ved branden 1911.

Ske (fig. 35), 1926, udført af K. C. Hermann,
København. 15 cm. Laffet er glat, mens skaftet afsluttes med stavværksornamentik. På dets underside ses foruden det indridsede sikkerhedsmærke
tre stempler: Københavnsmærke for 1926, mestermærke og guardejnmærke for Christian Fr. Heise.
En tilsvarende ske er i Fovsing Kirke (s. 2339).
Alterstager (fig. 36), 1695, 35,5 cm høje (uden
lysetorn), skænket af kirkens præst Jens Johansen
Mogensen Paaskelanus og sognemændene. Stagerne har kraftig profileret fod og balusterskaft
med skiveled mellem vaselignende og kugleformet led. På fodens fladtrykte midtled en graveret
giverindskrift i kursiverede versaler: »Anno 1695
er ditte par Liusestager gieven til Øll bye/ Kirke
af Præsten Her: Jens Posscholan og Sognemændene«. Et par †lysestager af jern er nævnt 1643;17
antagelig identiske med de stager med enkelt cylinderskaft og flad lyseskål, der endnu fandtes o.
1900 (jf. fig. 32), men som må være gået tabt ved
branden 1911.
Syvstagen, 1932, 48,5 cm høj. Stagen, en såkaldt
‘Titusstage’, bærer på det nederste fodled giverindskriften: »Skænket Kir-/ken 1932 af lærerinde
ved Ølby Skole Frk. Kynde«.
†Alterbøger. Et eksemplar af Christian III’s bibel
med ‘doppers’ (dvs.†bogspænder i metal) er omtalt
1643; måske identisk med en gammel, ‘forslidt’
bibel, der 1649 blev solgt for 3 daler. I dens sted
anskaffedes for 10 daler en stor ny Christian IVbibel ‘af det sidste tryk, vel indbunden’.17
1641 blev et †graduale indbundet, og året efter anskaffedes for 5 mark en ny alterbog. 1643
er desuden nævnt en gammel alterbog samt en
†sangbog med noder (ovennævnte?).17
En ‘høj læsestol’ (†bogstol) blev 1862 anvendt af
kirkesangeren.7
Messehagler. Kirken har fire messehagler i de
liturgiske farver, anskaffet 1975 fra St. Martin
Vestment, Lutton Spalding, England. Alle i nygotisk form (model ‘St. Martin’) af mønstervævet
polyesterbrokade, designet af glasmosaikkunstner
Paul Quail og med påsyede guldbånd, der danner
gaffelkors på bryst og ryg.
†Messehagler. 1643 er nævnt en messehagel af
rødt fløjl, som formentlig er identisk med den,
der befandt sig i kirken 1650.17 1767 blev oplyst,
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at der siden sidste syn var tilkommet ‘en meget
smuk’ hagel af grønt fløjl,22 som ifølge oplysning
fra det følgende år havde kors af sølvtråd omgivet af blomster i guldtråd og flankeret af støbte
sølvbogstaver, hhv. »B H« og »C M« for givernes
navne, kirkeejer siden 1766, kancelliråd Balthazar
(Jensen) Halse til Kvistrup og hustru Christiana
Stivart Moth (jf. DK Århus 900).21 På dette tidspunkt ejede kirken endvidere en ‘gammel’ hagel,
muligvis ovennævnte røde.21 1791 fandtes messeklæderne i god stand.33 1862 beskrives messehaglen som værende af grønt fløjl med et kors af
ægte sølv bagpå, dvs. rimeligvis ovennævnte hagel. 1877 ønskedes anskaffet en ny messehagel af
rødt silkefløjl med kors af guldbrokade og kantet
med guldgaloner.7
Alterskranken (jf. fig. 24-25), af fyr, stammer
fra korets istandsættelse 1911. Den er tegnet af
Niels J. Termansen og udført af snedkermester
I. M. Christensen, Struer, billedskærer L. Petersen, Holstebro og malermester N. Larsen, ligeledes Struer.30 I skranken, der omfatter fem fag,
udgøres de fire af flade, udskårne balustre i gennembrudt arbejde. I midtfaget er Kristusmonogram med alfa og omega i laurbærkrans flankeret
af højrektangulære felter. Profileret håndliste og
firkantede, kannelerede mæglere med cirkelkors
kronet af reliefskåret bladornament. Skranken
står i en rødbrun staffering fra 1911 med detaljer
i gråt og olivengrønt samt gyldent monogram.
Senest istandsat af E. B. Rosing Holm 1968-72.
Termansen har rimeligvis fundet inspiration til
skrankens udformning i den nærliggende Måbjerg Kirke, jf. især de udskårne balustre (s. 1754).
Knæfald og alterskammel er betrukket med grønlig
uld i forbindelse med restaureringen 1968-72.
Kirkens antagelig første †alterskranke er tidligst
omtalt 1791, hvor den var i god stand.33 Denne var 1862 placeret to alen fra †alterbordet og
blev beskrevet som en trærække foran knæfaldet,
hvoraf en tredjedel kunne åbnes;7 rimeligvis opstillet i lige forløb mellem korets nord- og sydvæg. O. 1881 anskaffedes en halvcirkulær skranke
med drejede balustre og polstret †knæfald (fig.
32) formet efter forbillede i Lemvigs alterskranke
(‘Lemvigmodellen’) fra 1876, der hyppigt benyttedes i området, jf. s. 369 og s. 1975. Denne øn-
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skedes 1904 opmalet ‘i smag med altertavlen’.7
1862 stod †alterskamlen med †beklædning af rødt
klæde.7
Døbefont (fig. 37), romansk, af rødlig granit, 96
cm høj, tilhørende den såkaldte nordvestjyske
bægerbladsgruppe (Mackeprang, Døbefonte 156
ff.). Den firsidede fod har form som en søjlebase
med skarpryggede hjørneblade, hvorimellem en
rundstav. En kraftig vulst formidler overgangen
til kummen, der måler 73 cm i tværmål. Denne
har nederst en bægerbladskrans i lavt relief; derover er den glat og med kraftig attisk mundingsprofil, hvis øvre rundstav er erstattet af platte.
Den regelmæssige fordybning har cirkulært afløbshul i bunden, 2 cm i diameter. På mundingsranden anes et enkelt indvielseskors.48 Opstillet
mod nord i triumfbuen.
1861 anbefaledes fonten flyttet til nordre pille
‘af korsdøren’ (dvs. ved triumfbuens nordvange),18 hvilket var sket det påfølgende år. Svarende til normen afrensedes fonten 1882, for-

Fig. 37. Døbefont, romansk (s. 2297). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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Fig. 40. Prædikestol, 1639 (s. 2298). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1639.

Fig. 38. Dåbsfad, o. 1900 (s. 2298). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, c. 1900.

mentlig for sekundær bemaling. I forbindelse
med fjernelsen af †degnestolen (s.d.) 1959 blev
døbefonten overflyttet til dennes plads, omtalt
‘hjørnerummet’ (jf. fig. 43). Ved restaureringen
1968-72 blev den flyttet til sin nuværende placering, og samtidig fjernedes en cementkant i
kummen under konservator Vitus Nielsens tilsyn.

Fig. 39. Dåbskande, erhvervet 1865 (s. 2298). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal jug, 1865.

Dåbsfad (fig. 38), antagelig o. 1900, tværmål 49
cm, af blankpoleret tin. I bunden er en drevet,
springende hjort på punslet grund, der kantes
af en perlebort; skråkanten er kanneleret. Fanen
prydes af svungen godronnering indrammet af
en tovsnoning. Under bunden ses en sikkerhedsmærkning fra 1997;7 på fanens bagside er en påloddet ring til ophængning.
†Dåbsfade. Et dåbsfad er omtalt 1767, om end
det året efter oplyses, at der ‘intet døbefad har
været eller er i fonten’. 1770 var anskaffet et nyt
dåbsfad af kobber,22 som endnu var i brug 1862.7
Dåbskande (fig. 39), anskaffet 1865,7 af tin. Den
33,5 cm høje kande har slankt, ægformet korpus
med godronnering foroven og forneden, mens
foden er cirkulær med perlestave og hanken svun
gen. 1997 anbefaledes den sikkerhedsmærket.7
†Fontelåg. Et ‘trædække’, der kunne løftes af
fonten ved dåb, er nævnt 1768.21
Prædikestol (fig. 40-41), ifølge regnskaberne
færdiggjort 1639,17 rimeligvis anskaffet samtidig
med (†)altertavlen; enkelte nyere dele i fyr. Stolen
omfatter en kurv med fire fag, formentlig samtidig hængebaldakin og himmel, mens den nyere
opgang med kugleprydet mægler ændredes ved
hovedrestaureringen 1968-72.
Kurvens fag er adskilt af lavstammede frisøjler
med kompositkapitæler og varierede, reliefskårne
prydbælter; heraf er et enkelt maskeprydet (fig.
41), mens det yderste ved sydmuren er glat. Storfelterne har arkadefyldinger med pilastre og bueslag, smykket med slyngbånd og dukatmønster; i
sviklerne rosetter og blade. Postament og gesims
er begge profilerede med æggestav, frise og hjørnefremspring. Under postamentfremspringene er
løgformede hængekugler; derimellem hængestykker i form af dobbeltvolutter. En delvis fornyet hængebaldakin af svungen form med flad
hængeknop afslutter stolen.
Lydhimlen er formentlig oprindelig, men gennemgribende restaureret hhv. 1911 og 1968-72.
Den rektangulære himmel har kraftigt profileret
kassetteloft og er foroven prydet med profilere-
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Fig. 41. Detalje af prædikestol, 1639, prydbælte (s.
2298). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Detail of pulpit,
1639, decorative detail of column.

de spidsgavle mellem opstandere; herpå drejede
kugler. Tilsvarende hængekugler under himlens
midtbræt samt under kantsidernes fremspring;
imellem disse er flade, nyere hængestykker, der er
formet som modstillede volutled.
Opgangen, der er ført langs triumfmuren, har
panelværk, antagelig fra 1881,49 med højrektangulære fyldingsfelter, profileret håndliste samt
kugleprydet mægler. Kurvens håndliste og bogstolen er fra 19077 og forsynet med en nyere prædikestolsbeklædning af rødt fløjl kantet med guldgaloner.
Stol og himmel står i en staffering fra 1911 ved S.
Mehlsen og er senest opfrisket 1971.50 Den omfatter en rødbrun bundfarve med rig anvendelse
af forgyldning på pilastre, bueslag, prydbælter, kapitæler samt på profilerne, afvekslende med rødt
og grønt. Søjlerne er hvide, mens kapitælerne

ligesom bladværket i arkadernes svikler og hængestykkerne står med grøn lasering. I storfelterne
er malede akantusmontanter i grønt og rødt på
blå bund. Malede indskrifter i gylden fraktur på
sort bund ses i gesims- og postamentfriserne; på
førstnævnte læses (fra øst): 1) »Land! Land!«. 2)
»Land! hør«. 3) »Herrens Ord.«. 4) »Jer. 22,29«. På
postamentet læses (fra øst): 1) »Vi saa hans/ Herlighed;«. 2) »en Herlighed som/ den Eenbaarnes«.
3) »af Faderen,/ fuld af Naade«. 4) »og Sandhed/
Joh. Ev. 1,14«. Opgangens farvesætning, ligeledes
fra 1911 og 1971, er rødbrun med malet tandsnit
samt sorte og grønne profillister.
1639 blev en svelle (dvs. en bjælke) brugt som
underlag i prædikestolen, der fastgjordes med
jern, mens en snedker færdiggjorde den og (†)
altertavlen (s.d.).51 1862 var ved trappeopgangen
anbragt et ‘holdetræ’ (†gelænder), der rimeligvis
blev erstattet af det nuværende panelværk efter
1875, da prædikestolen blev anbefalet sænket ½
alen i forbindelse med indsættelsen af nye vinduer (s. 2280). 1959 og igen 1965 ønskedes stolen
restaureret, hvilket først blev udført ved hovedrestaureringen 1968-72. Den gennemgribende
istandsættelse og konservering, udført af snedkermester Henry Jensen og E. B. Rosing Holm, omfattede en fuldstændig adskillelse af såvel kurven
som himlen, der begge var ormeangrebet, og en
udskiftning af lister og andre enkeltdele. Opgangen blev gjort 10 cm smallere.
De sporadiske fragmenter af ældre †stafferinger
blev undersøgt 1971 af E. B. Rosing Holm. Det
ældste og vel oprindelige lag var en grøn kridtgrundsstaffering af rammeværket, mens grågul
indskrift på sort bund var malet direkte på postamentfelternes fyldinger; antagelig udført af Jacob
Maler (jf. †altertavle), der 1639 blev betalt for at
‘udpynte’ prædikestolen.17 Herover konstateredes et gråt farvelag, en 1700-talsbemaling(?) med
grågul marmorering eller ornamentik på mørk,
grønliggrå bundfarve i storfelterne samt pletvise
rester af lysegråt. Denne bemaling blev formentlig 1889 dækket af en egetræsådring.52 1904 blev
arkadefelternes nyere farvelag afrenset, og der
konstateredes malede †indskrifter i friserne samt
†evangelistmalerier i felterne. Det er tænkeligt, at
malerierne var samtidige med †altermalerierne nr.

ølby kirke

1 og således de oprindelige udført af ovennævnte
Jacob Maler. De blev formentlig overmalet med
førnævnte 1700-tals staffering og stod efter afætsningen af disse nyere farvelag ikke til at redde. I
stedet blev hele stolen stafferet af samme lokale
maler, der også afrensede og stafferede †altertavlen
(s. 2292). Bemalingen svarede til †altertavlens brogede staffering med blå bundfarve, gråhvide søjler
samt detaljer i grønt, rødt, blåt, sort og forgyldning.
Stolestader (jf. fig. 24-25, 32, 44), fornyet 1862,
dog med bevaring af enkelte ældre dele; endvidere delvist fornyet 1881 og efter branden 1911.
Staderne omfatter i alt 15 stole i nord og 14 i syd.
Stolene har glatte plankegavle med buet og svejfet
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topstykke samt let skrånende ryglæn med rektangulære fyldingsprofiler, bortset fra en lukket stol
forrest i den nordre stoleblok, der tidligere blev
benyttet af degnen (jf. ndf. samt †degnestol). Denne (fig. 42), der formentlig er ældre end 1862, har
gavle udsmykket med høje udsvejfede topstykker
over obeliskformede pilasterled på højt postament,
kronet af en profileret segmentbue, fyldingsprofileret låge og vægpanel. Stafferingen fra 1911
omfatter topstykkernes påmalede gyldne bladornamenter over tandsnitsfrise i sort og hvid, mens
resten af stoleværket er holdt i rødbrunt med detaljer i olivengrøn. Gavldekorationerne blev 1971
istandsat og opmalet ved E. B. Rosing Holm.

Fig. 42. Lukket stol, tidligere anvendt af degnen (s. 2301). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Closed pew, formerly used by the parish clerk.
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1862 beskrives stolene som nye, af fyrretræ
og uden døre; der fandtes 13 mandsstole og 14
kvindestole. Ved istandsættelsen 1881 blev stolene
ombygget og forsynet med fyldingsdekorerede
ryglæn. 1896 skulle fodskamlerne efterses og repareres.7 Ved istandsættelsen efter branden 1911 må
stolegavlenes topstykker være blevet omdannet til
deres nuværende form. 1959 fjernedes det øverste stade i nordrækken, den daværende degnestol7
med de ovf. beskrevne høje gavle og lågen. Disse
henlagdes på loftet, formentlig sammen med lågen
fra den forreste stol i sydrækken samt to gavle og

en låge fra stadet bag degnestolen, der må være
blevet fjernet samtidig for at gøre plads til det såkaldte ‘hjørnerum’, hvor døbefonten placeredes
(jf. fig. 43). Ved restaureringen 1968-72 ved arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm indrettedes
staderne med bredere sæder, og opstillingen blev
søgt ført tilbage til status fra 1911 med genopsætning af degnestolens gavle (jf. ovf.) og genanvendelsen af prædikestolopgangens (s.d.) panelværk i
samme. På loftet er henlagt to gavle samt to låger.
†Stolestader, nævnt 1635, da der betaltes for fyrretræ langs væggen i karlestolene.17 1768 var der

Fig. 43. Indre set mod nordøst med døbefontens midlertidige placering 1959-68 (s. 2298). Foto i Struer
Museum – Interior looking northeast, showing the temporary (1959-68) placement of the font.
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Fig. 44. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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Fig. 45. †Orgel, 1916 (s. 2305). Foto i Struer Museum. – †Organ, 1916.

indrettet 15 mandsstole og 15 kvindestole, hver
med fem sæder undtagen de to forreste stole i
‘korsdøren’, hvor der var hhv. et og tre sæder.21
Mellem 1768 og 1774 blev det gentagne gange
påpeget, at stolenes fodstykker var i stykker.22 1861
ønskedes ‘de to kvindestole i koret’ fjernet og flyttet ned i kirken, antagelig de to i korsdøren.18 Man
valgte dog i stedet at forny hele stoleværket.7
Præstestol, o. 1900, i historiserende stil. Hjørnestol, af mørkbejset eg, kugledrejede ben, arme og
stivere, med grøn polstring. I koret.
†Skrifte- og degnestole er tidligst nævnt 1803.23
Begge beskrives 1862 som firkantede og lukkede
samt forsynede med bræddegulv, idet skriftestolen i korets nordøsthjørne endvidere havde loft
af fyrretræ.7 1864 blev gulvet i både præste- og
degnestolen omlagt med brædder.7 Det forreste
lukkede stolestade i skibets nordside var senere
og frem til 1959 omdannet til sæde for degnen
(jf. fig. 42).

Skabe og kister. Et nyere skab, stafferet i rødbrun og blålige nuancer med detaljer i guld, er
opstillet i korets sydvestre hjørne. Et lille †træskab benyttedes 1862 til opbevaring af messetøjet.7 En gammel †kiste er nævnt 1650.17
Kirken har to pengebøsser fra 1972, af messing; ottekantede med bredt, græsk kors i relief,
hvorunder »Ølby Kirke 1972« er indgraveret
med versaler; pengeslids i toppen. Opsat på hver
side af indgangsdøren. En †pengebøsse (jf. fig.
46) til de fattige, af blik, var 1862 anbragt ved
‘mandsstolene lige for indgangen af kirken’ (dvs.
syd for indgangsdøren), 1916 på nordsiden.7
Dørfløje. 1-3) 1972(?). Dobbeltfløje, af planker
og brunbejsede. Hhv. indgangsdør, mellem tårnrum og skib og i ligkapellet. Nr. 2 er rødmalet
mod skibet. †Dørfløj (jf. fig. 46), o. 1905. Dobbeltfløjet dør med fyldinger, hvoraf de øverste var
erstattet af fladbuede ruder. Mellem tårnrum og
skib, mørkstafferet.
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Orgel (jf. fig. 44), 1972, med syv stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual: Rørfløjte
8', Quintatøn 8', Principal 4', Gedakt 4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P.
Manualværket er udformet som et brystningspositiv, med spillebord i orgelhusets bagklædning.
Orglet og det samtidige orgelpulpitur i kirkens
vestende er tegnet af arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm. Pulpituret blev 2008 omdannet
og udvidet med et fag i hver side. Fyldingsbrystværk med rødbrun bemaling.
†Orgel (fig. 45-46), 1916,7 med fem stemmer
og oktavkoppel, bygget af Horsens Orgelbyggeri
ved M. Sørensen.53 Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade. På samtidigt †orgelpulpitur i tårnrummet (jf. fig. 45-46).7
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Salmenummertavler, 1971, tegnet af arkitekterne
Poul Hansen og Ib Lydholm. Enkle, rektangulære med hængetal i messing, rødbrun staffering.
Salmenummertavler (jf. fig. 43), o. 1862, med buet
overkant. Sortstafferede og beregnet til skrivning
med kridt. På loftet.
Den store præsterækketavle (fig. 47), o. 1911,54 i
nyrenæssancestil, har profileret ramme med topstykke, der krones af en brudt trekantgavl med
vase. Staffering i rødbrunt med detaljer i violet,
olivengrønt og orange, mens fortegnelsen over i
alt 32 præster,55 heraf otte i Ølby og Fovsing samt
24 i Ølby, Asp og Fovsing (jf. anneksforhold), er anført med gylden antikva på sort bund i to spalter.
På skibets nordvæg.
†Præsterækketavle, o. 1687. Som en videreførelse
af den kalkmalede præstefortegnelse (s. 2284) har

Fig. 46. †Orgelpulpitur, 1916 (s. 2305). Foto i Struer Museum. – Organ loft, 1916.
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Fig. 47. Præsterækketavle, o. 1911 (s. 2305). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Board
listing incumbents, c. 1911.

antagelig eksisteret en tavle med registrering af
kirkens præster efter tilføjelsen af Asp Kirke som
anneks.
Lysekroner. 1) (Jf. fig. 25), skænket 1905 af Ingeborg Cathrine Dahl. 3×8 s-svungne prydarme
med oprullede volutter; hvoraf armene på neder
ste krans har muslingeskalsprydede sidearme med
to lys. Hængekuglen er midtdelt af indskriftsbånd
med fordybede versaler: »Aar 1905 Skænkedes

Denne Lysekrone Til Ølby Kirke Af Gaardmands
enke Ingeborg Cathrine Dahl/ Til Minde Om
Hende Og Hendes Afdøde Mand Gaardmand
Christen Laursen Af Brasholm i Ølby«. På den
nederste del af kuglen er med versaler anført Joh.
8,12. Ophængt østligst i skibet.
2) (Jf. fig. 25) skænket 1935 af ægteparret Jens
Christian og Hanne Mølbjerg. Kronen har balusterskaft, 2×8 s-svungne arme over en krans af
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Fig. 48-49. Klokker. 48. Nr. 1, 1924 (s. 2307). 49. Nr. 2, 1974 (s. 2307). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bells. 48.
No. 1, 1924. 49. No. 2, 1974.

16 tilsvarende arme. På hængekuglen står med
versaler: »Skænket til Ølby Kirke 1935 af Jens
Christian Mølbjerg og hustru Hanne Mølbjerg«.
Ophængt vestligst i skibet.
Lampetter. 1) (Jf. fig. 43), 1945, med tre volutsvungne arme. Ophængt i våbenhuset, men
oprindelig beregnet til en placering ved døbefonten.7 2-3) Anskaffet 1967-68,56 med tre dobbeltarme, hver med to lys; opsat på hhv. søndre og
nordre korvæg.
	En †hatteknage var 1862 opsat over mandsstaderne (dvs. skibets sydvæg).7
†Ligbåre. Omtalt 1650.17
Klokker. Kirken har to klokker. 1) (Fig. 48), omstøbt 1924 (jf. †klokke) af De Smithske Støberier, Aalborg, med tværmålet 73,5 cm. Om halsen

løber en listeindrammet indskrift i reliefversaler:
»For Ølby Kirke Gjorde De Smithske Støberier i
Aalborg Mig Om Aar 1924«. På selve legemet er
en omløbende reliefstøbt indskrift i versaler: »Saligt er det folk, hvis Gud Herren er« (Sl. 144,15).
Ophængt i ældre slyngebom af eg, østligst i en
dobbelt klokkestol i tårnets klokkestokværk. Restaureret 1971/72 af Thubalka.
2) (Fig. 49), 1974, tværmål 79,5 cm, udført af
støberiet Alfred Paccard, Frankrig. Om halsen løber en listeindrammet trekløverbort, hvorover et
nummereringsmærke: »197A«. Umiddelbart under
borten er en omløbende indskrift i reliefversaler:
»Jeg blev støbt til Ølby Kirke i året 1974 af Alfred
Paccard, Annecy-le-Vieux, Frankrig«, og midt på
legemet en tilsvarende, dog større, indskrift: »Syng
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Herren en ny sang«. Om slagringen er en palmetbort. Ophængt i slyngebom, af eg, vestligst i en
dobbelt klokkestol i tårnets klokkestokværk.
†Klokke (fig. 50), 1300-25,57 tværmål 73,7 cm,
uden indskrifter, med randlinjer ved hals og slagring. Klokken nævnes første gang 1633, da der
blev betalt for en lægte til at hænge knebelen i.17
Denne var tungeformet og ifølge Uldall den oprindelige.57 Fra 1642 hang klokken i en †klokkestabel, måske identisk med den murede udbygning, der dette år opførtes på kirkens vestgavl og
som endnu omtaltes 1768 (s. 2276).21 Ved nedtagningen af denne 1808 ophængt i selve vestgavlen.58 1924 blev klokken, der var revnet, men
alligevel karakteriseredes som »smuk og velstøbt«,
sendt til De Smithske Støberier for at blive omstøbt. Til trods for indsigelser fra Nationalmuseet
blev den alligevel omstøbt.59
	En dobbelt klokkestol, tegnet af arkitekt Ib
Lydholm, blev 1973/74 opsat i forbindelse med
anskaffelsen af klokke nr. 2 og installeringen af
elektrisk klokkeringning. Arbejdet blev forestået
af Thubalka.60 En †klokkestol, fjernet 1974 (jf.
ovf.), hidrørte formentlig fra klokkeophængningen i vestgavlen 1808.

gravminder
†Præsteepitafium, 1666 ifølge påskrift, over sognepræst Severin Sørensen (Gjørding), *1606 i Gjørding Præstegård, ordineret 1637, 10 g.m. Marie
Olufs Datter (†1645), med hvem han havde en
søn og en datter, 20 g.m. Giertrud Peders Datter
Limb (Gertrud Pedersdatter Lime) (†1684), som
han havde seks sønner og fem døtre med. †1685.
Epitafiet viste et familieportræt af præsten med
sine to hustruer og 13 børn61 og var forsynet med
følgende indskrift:
»Hr Severin Sørensen Sogne-Præst til Ølbye og
Foussing, blev fød i Giørding Præstegaard 1606(,)
ordineret 1637(,) døde 1685(.) hans første hustru
Marie Olufs Datter levede med han(n)em 8 Aar(,)
føde han(n)em 1 Søn og 1 Datter(,) døde 1645 i
hendes 37 Aar(,) hviler i Alter-Gulvet, og hans anden
Hustrue Giertrud Peders Datter Limb som hand
befriede 1646. De avlede tilsammen 6 Sønner og 5
Døttre. Hun døde 1684. Gud give dennem alle en
Ærefuld Opstandelse«.21

Endvidere fandtes sognepræstens og hans anden
hustrus initialer (»HSS« og »GPDL«) og årstallet »1666« på tavlen, formentlig på hængestykket.
Epitafiet var 1766 ophængt på skibets nordvæg,
østligst,21 hvor det stadig hang 1862, om end det
nu omtales som ‘en gammel tavle’.7 1895 henlå
rester af epitafiet på skibets loft.62
†Gravsten, o. 1592, over den 102 år gamle præst
Christianus Christiani (Christen Christensen).
Stenen lå ifølge Resen i korgulvet og havde følgende indskrift:
»D(omi)n(u)s Christianus Christiani Regis Christierni Secundi regno extorris Cantor, qvem Episcopus
Ivarus Munchius ad sacrum ordinavit munus; Mortuus est anno 1592, annum ætatis agens 102
(Hr. Christen Christensen, kantor hos den landflygtige kong Christian II, som blev præsteviet af biskop
Ivar Munk, døde i 1592 i en alder af 102 år)«.63

Fig. 50. †Klokke, 1300-25 (s. 2308). Ældre foto i NM.
– †Bell, 1300-25.

To †begravelsesskjolde (lyseskjolde), var o. 1900 (jf.
fig. 32) opsat på kirkens †jernlysestager.
Kirkegårdsmonumenter. Gravsten (fig. 51), o. 1821,
over Jeppe Gundorph, sognepræst for Ølby kirke, (*31. juli 1774),64 g.m. Sophia Magdalene f.
Bondorph, †19. marts 1821. Af grålig kalksten,
164×85 cm, med hjørnerosetter, øverst kors og
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Støbejernskors. I kirkegårdens lapidarium øst for
kirken er opstillet to ensartede, rundbuede kløverbladskors. Højde uden sokkel 86 cm. Indskrifter i reliefantikva. Korsene er sat over ægtefolk og
ejere af Vester Dalgaard. 1) (Fig. 52), o. 1867, over
Marie Catrine Mikkelsdatter, *i Vester Ølbygaard
18. jan. 1799, †i Vester Dalgaard 30. marts 1867.
Sommerfugl øverst på stammen; nederst kors, anker og hjerte samt laurbærkrans bag på korset. 2)
O. 1870, over Frands Jensen Dahl, *i Vester Dalgård 17. maj 1783, †smst. 17. jun. 1870. Tilsvarer
nr. 1, dog med kornneg på bagsiden.65

Fig. 51. Gravsten over sognepræst Jeppe Gundorph
(†1821) (s. 2308). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Tombstone. for the vicar, Jeppe Gundorph (†1821).

bog samt palmegren og kvist nederst; begge felter i relief. Den fordybede indskrift i skriveskrift
lyder:
»Herunder hviler
det Jordiske af Sognepræst
Jeppe Gundorph
hvis Hele Virksomhed var tilegnet denne Menighed
i hvilken han døde d. 19. Martii 1821
begrædt og savnet
af hans Enke
Sophia Magdalene født Bondorph
Samt 6 Børn: 5 Sønner og 1 Datter
Hans Alders Dage bleve [4]7 Aar
Kan nogen Vandring være bedre
End den til Himlens Salighed«.

Placeret ved nordre kirkegårdsport.

Fig. 52. Støbejernskors nr. 1, o. 1867, over Marie
Catrine Mikkelsdatter (s. 2309). Foto Kristoffer E.
Christensen 2014. – Wrought-iron cross no. 1, c. 1867, for
Marie Catrine Mikkelsdatter.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 ff. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862ff. (Synsprot.).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Ølby Kirkes
regnskaber 1632-53 (C-KRB-531); Viborg landstings
skøde- og panteprotokoller. Hjerm-Ginding herreders
skøde- og panteprotokoller 1808-13 (B78a-13), lyst
15. maj 1813; samme, fol. 562 (uden dato).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1879, 135 (Uldall 1879). Indberetninger. J. B.
Løffler 1880 (bygning og inventar, Løffler 1880); E.
Rothe 1904 (kalkmalerier, Rothe 1904); Chr. Axel
Jensen 1904 (altertavle, Chr. Axel Jensen 1904); E. Bayer
1904 (altertavle og prædikestol, Bayer 1904); Thomas
Chr. Møller 1904 (altertavle m.m., Møller 1904); E. B.
Rosing Holm 1968 (prædikestol); H. Jensen (udateret,
prædikestol); Laumann udateret (o. 1911(?)), (inventar).
Tegninger. NM. E. Rothe 1904 (kalkmalerier); F. L.
Sørensen 1924 (klokke); fn-tegnestuen 2007-08 (vinduer, pulpitur); Poul Hansen og Ib Lydholm 1967
(situationsplan, plan, snit, facader, kopier). Poulsen og
Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm 1967
(situationsplan, plan, snit, facader); samme 1968 (orgel,
pulpitur); samme 1970-73 (orgel, trappe, knæfald, bord,
skab, stole, nummertavle, fløjdør, klokkestol); samme
1981 (opstalt); Ib Lydholm og Asger Thomsen 1995
(luger i klokkestokværk).
Litteratur. Peder Christensen, Ølby, Asp og Fousing Sog
ne. En historisk beretning om skole og hjem, Struer 1959
(Christensen 1959).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, inventar og
gravminder ved Line M. Bonde, orgler ved Ole Olesen
og kirkegårdsmonumenter ved Anders C. Christensen. Oversættelser ved Peter Zeeberg (latin) og James
Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet 2016.
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Fig. 53. Romansk vinduesoverligger (s. 2273). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Romanesque perpend.
rede skab. Stenen har dækket selve graven, men ikke
hele øverste aftapning; formentlig har denne del været
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32
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33
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34
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(red.), Herning 1990, 144-47.
39
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40
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afætset tidligere’. Efter tavlens brand lader spørgsmålet
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41
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42
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43
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44
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45
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46
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50
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60
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61
1862 oplyses fejlagtigt, at der er gengivet 13 personer i alt. Synsprot.
62
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64
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ØLBY CHURCH
The church lies to the south in the parish, whose
northern boundary is formed by the steep slopes
of the fjord arm Kilen. Originally the church
stood in isolation in the landscape, but it is now
surrounded by more recent built-up areas. Towards the north and east the churchyard has retained the old boundaries, but an expansion was
made in 1963 to the south and west. The older
area is marked by a stone-marked rise in the
churchyard level.
Building. The Romanesque church consists of a
rectangular nave, with a narrow, almost square
chancel towards the east. The facades are built of
granite ashlars over a chamfered footing, which
is replaced, however, beneath the north east corner of the chancel, by an astragal-profiled stone
which may come from the south door of the
nave.The ashlars are often reset on the south side,
the east side and parts of the north side of the
nave, while the north side of the chancel is to a
great extent intact. None of the church’s original doors is preserved, but of the Romanesque

windows one still sees four, two of these in the
chancel (east and north side) as well as two on
the north side of the nave (figs. 8-13).
	In the interior, which is covered by flat beamed
ceilings, the plastered and limewashed walls are
mainly of raw fieldstone.The chancel arch and to
some extent the chancel wall are however built
in ashlars.
The (†)porch on the north side of the nave
is of red brick and was built in 1857, when it
replaced a †porch in half-timbering. The building is now used as a mortuary chapel. From the
porch there was access to the church interior, but
in 1905 this access was moved to the tower interior in the newly-built tower at the west gable of
the nave. From 1642 until 1808 there was a †belfry projection here, but this had to be removed
because of its dilapidation.

Fig. 54. Kirkegården med bl.a. støbejernskors nr. 1 og
2 (jf. fig. 52). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Church
yard.
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†Wall paintings. In 1904 all the walls of the
church were registered as parts of a wall-painted
decoration that once extended over the upper
third of the wall surfaces in the two sections of
the building. In addition, on the north wall of
the nave, there were remains of an unspecified
lower frieze (figs. 20-23).The painting fragments
from c. 1300-50 were whitewashed over again
after registration. The decorations were done in
red and black and consisted of a high frieze with
a round-arched arcade gallery, perhaps a framing of a picture series. The decorations correspond closely to †paintings in Mejrup Church
(p. 1798).
On the north wall of the nave in 1766 there
was a wall-painted †list of incumbents made before 1687 and flanked by two †inscriptions in
verse.
Furnishings. The oldest items of furnishing in the
church comprise a saint’s tomb with a covering
stone from the original masonry †altar, now embedded in the south wall of the chancel, as well as
a Romanesque font of the northwestern Jutland
‘sepal’ type (figs. 27-28, 37).
While nothing is preserved from the later Middle Ages, the *(†)altarpiece, of which only a few
fragments are preserved, and the pulpit, are from
the Late Renaissance (figs. 31, 40). Both were ornamented by Jacob Maler from Ribe in 1639.
In 1695 the then incumbent Jens Johansen Mogensen Paaskelanus, along with the parishioners, donated the church’s altar candlesticks (fig.
36). The eighteenth century has left no traces in
the furnishings, while the nineteenth century

is represented by the pews from 1862 (changed
in 1881 and 1991), the baptismal jug of pewter
from 1865, the baptismal dish and the goldsmith
Christen Christensen’s Communion set for the
sick from 1862 (paten renewed), which are shared
with the Fovsing and Asp churches (figs. 34, 3839). The church’s oldest chandelier was donated
in 1905 by Ingeborg Cathrine Dahl.The destructive fire in the chancel of 26 February 1911 (cf.
below) necessitated a renewal of the altar section
(altar, altar rail and altarpiece, designed by Niels
J. Termansen, the last of these with a Crucifixion painting by Poul S. Christiansen) (fig. 30). In
addition a (large) board listing incumbents and
an altar set were acquired, while Kristine Lucie
Nielsen of the farm Dueholm donated an altar
jug. Among the more recent furnishings is bell
no. 1, founded by De Smithske Støberier, Aalborg, in 1924 by melting down a †bell from the
early 1300s, while a younger bell (no. 2) is from
1974 (figs. 48-49). Chandelier no. 2 was donated
in 1935 by Jens Christian and Hanne Mølbjerg,
while four chasubles, acquired in 1975, were
funded by an anonymous donation. In 2008 a
new organ was acquired (fig. 44).
The colours of the furnishings were established in 1911 in a major restoration (retouched
in 1968-72).
†Sepulchral monuments. A sepulchral tablet from
1666 commemorating the incumbent Severin
Sørensen was hung up in 1766 on the north
wall of the nave. The tombstone, c. 1592, of the
102-year-old incumbent Christen Christensen
was earlier to be found in the chancel floor.
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Exterior seen from the south east.

Fovsing Kirke
hjerm herred
Kirken (»foxingh«) var o. 1350 i Ribe Oldemoder takseret til 3 skilling sølv, hvilket lå 1 skilling under herredets middelansættelse.1 Ifølge præsteindberetningen
1638 til Ole Worm var den indviet til Skt. Katharina
(værnehelgen). Kirken svarede 1524-26 5 mark i landehjælp (jf.Vejrum og Ølby, s. 2177 og 2267).2
1720 blev Fovsing Kirke, antagelig sammen med
Måbjerg (s. 1729), solgt på auktion, dog uden kaldsret,3 til Jens Henriksen Jermiin, sognepræst i Hjerm
og Gimsing og ejer af Avsumgård i Vejrum Sogn (jf.
s. 2178). 1738 videresolgte han imidlertid kirken til
gårdmand Niels Christensen (†17634) på Bjerg i Fovsing Sogn,5 hvis enke, Ane Kirstine Christensdatter
(†1788), 1765 valgte at bortauktionere den til provst
Thomas Just Jermiin, søn af Jens Jermiin (jf. †altertavle
nr. 3 og †alterskranke). Thomas Jermiin var selv siden
1746 ejer af Avsumgård. Dermed kom kirken atter
under denne gård, der 1777 blev omdannet til stamhuset Avsumgård. 1912 overgik den til selveje.6

Anneksforhold. Frem til 1687 udgjorde sognet ét
pastorat sammen med Ølby; ved reskript af 9. juli 1687
blev Asp tillagt (s. 2267).

Kirken ligger på fladt terræn nordvestligt i sognet, i den nordlige udkant af den nyere bebyggelse, Fovsing Kirkeby. Sognets grænse mod vest, der
tillige markerer overgangen til Skodborg Herred,
udgøres omtrent af Bredkær Bæk, som løber ud i
fjordarmen Kilen. Vandløbet markerer endvidere
skellet mellem Hjerm Herreds frugtbare moræneler og hedesletten vest herfor, hvorpå Klosterog Kronhedens skove strækker sig.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
formentlig bevaret de gamle grænser. Den hegnes af jorddiger med stenklædte fronter. De lave
diger suppleres indvendigt mod øst af bøgehæk,
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Ålborg Luftfoto o. 1950. KglBibl. – Aerial photograph of the church
seen from the south east.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1787 af D. Wesenberg. Tegnet af
Merete Rude 2015. – Cadastral map.
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mod nord og vest af tuja; på vestdiget er desuden
et plankeværk og en række lave buske. Som et
ekstra værn mod den udsatte vestside er uden for
diget et lægivende bælte af høje hvidgraner. Tidligere kronedes digerne af †graner (jf. fig. 2).
Til kirkegården hører tre indgange, der er placeret i øst- (køreport), vest- og syddiget; dertil
kommer en låge i plankeværkets sydvesthjørne
til bortskaffelse af haveaffald. De to førstnævnte
indgange har gammel hævd, mens den søndre
blev etableret 1995 med det formål at forbinde
kirken med den 1990 anlagte parkerings- og materialeplads syd herfor. Indgangenes hvidmalede
teglstenspiller med trinpyramider, der er repareret adskillige gange, kendes fra flere kirker på
egnen (f.eks. Handbjerg og Asp, s. 1943) og kan i
den ældste form formentlig henføres til 1800-tallet. Åbningerne lukkes nu af sortmalede jern
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tremmefløje. Et smalt stykke jord syd for diget
blev 1971 indlemmet til etablering af et lapidarium.7 †Hegn. Digerne blev i 1600- og 1700-tallet
gentagne gange suppleret med græstørv og sten,
1707 under medvirken af ‘det hele sogn’.8 †Indgange. De ældste indgange var af træ og krævede
hyppige reparationer. 1592 indkøbtes tømmer til
bl.a. den ‘nørre stette’, hvis nærmere placering
dog ikke kendes. I disse år anskaffedes betydelige
mængder træ til de tømrede indgange og låger,
og 1653 betaltes en tømrer for at ophugge, rejse
og tække to stetter.9 †Kirkeriste er nævnt 1620.9
En planering af kirkegården ønskedes udført 1871,
så kirken kunne komme til at ‘ligge frit’,10 og
1894 udvidedes kirkegårdens gange. 1900 blev
på sydsiden af kirken anlagt en gang i 3 alens
bredde.7 1922, hvor kirken i øvrigt blev istandsat
(jf. s. 2326), blev også omgivelserne renoveret, så

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Lis Helles Olesen 2015. – Aerial photograph of the church seen from the
south.
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Bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil o. 1500
er føjet et våbenhus mod nord og o. 1550 et smalt tårn
mod vest. Orienteringen har en sydlig afvigelse.

Fig. 5. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt
og tegnet af Anders C. Christensen 2015. – Cross-section through the nave looking east.

at kirkegården året efter karakteriseredes som ‘reguleret og smukt anlagt’.7
Bygninger på og ved kirkegården. Ved kirkegårdens
sydøsthjørne opførtes 1955 det teglsatte og hvidtede ligkapel (arkitekt H. Møller Nielsen, Struer),
hvis sadeltag er belagt med vingetegl; bygningen
blev 1990 udvidet med et afsnit til personalefaciliteter mod syd (arkitekterne Olaf Brusch, Johan Duelund og Ib Lydholm, Thisted). En †stald
med tag af tagpap, der tjæredes 1936, eksisterede
formentlig helt indtil 1955 på et ikke nærmere
angivet sted. Muligvis lå den, hvor nu ligkapellet
er placeret (jf. fig. 3).11

Kirkens grundplan er overordnet disponeret over
tre kvadrater: et ret afsluttet kor i øst, hvortil knytter sig et skib af dobbelt længde mod vest. Skibets
flankemure, hvis indbyrdes afstand svagt forøges
vestover, springer en halv murtykkelse frem for
korets. De jævnhøje bygningsafsnit rejser sig over
soklen i ti skifter, der opefter aftager i højden.
Materiale og teknik. Koret og de østligste ca. tre
meter af skibet tilhører første byggefase og er opført af granitkvadre over en skråkantsokkel (s. 1728
fig. 33). I murværket vest herfor (anden fase) er
kvadre anvendt blot i de nederste to skifter samt
til hjørnekæden mod nordvest, mens den øvrige
del af murværket er af rå kamp. Materialeskiftet
er betinget af et byggestop, der på nordsiden er
markeret ved en stejlt faldende fortanding samt en
lavere skråkantsokkel. På sydsiden, der som de øvrige kvadersatte dele er omsat adskillige gange, har
lignende forhold gjort sig gældende (jf. fig. 7a). På
enkelte af kvadrene, herunder en hjørnekvader på
koret (fig. 9), er indhugget rektangulære stenhuggermærker (jf. f.eks. Fjaltring og Hjerm, s. 1636,
2004). Bagmurene, der er pudsede og hvidtede, er
i begge afsnit af rå kamp undtagen triumfmuren,
der til begge sider er beklædt med kvadre, idet
dennes vestmur en tid var facade (jf. den etape-

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Emanuel Fleischer 1893, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2015. – Plan.
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Fig. 7a-b. Plan og opstalt. 1:300. Målt og tegnet af Emanuel Fleischer 1893. – Plan and
elevation.

vise opførelse af kirken). To »sjældne granitsten«,
der ikke nærmere kan identificeres, og som mentes oprindelig at være anvendt i kirken, var indtil
1991 anbragt i kirkegårdsdiget.12
Døre og vinduer. Kun kirkens norddør er bevaret. Den rektangulære åbning, der efter normen
er placeret vestligt i skibet, måler 207×94 cm
og er opført med retvinklede karme, der mod
våbenhuset er senere omsat med munkesten.13
†Syddøren erkendtes 1880 som en forstyrrelse i

soklen,14 men var endnu i brug 1592, hvor en ny
fløj ophængtes.9
Af de oprindelige vinduer er korets vinduer i
øst- og nordmuren endnu eksisterende, men er
begge ombyggede indvendig og i lysningerne;
østvinduet er blændet før 1880.14 De rundbuede
åbninger, hvoraf den nordre i facaden er et skifte
højere end den østre (hhv. 144×70 og 110×70
cm), indrammes af pudsede sålbænke, smigsten,
der følger facadernes skiftehøjde, og retkantede
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Fig. 8. Korets ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – Exterior of the
chancel seen from the south east.

monolitoverliggere. I det indre er anvendt enkelte kvadre i østvinduet, der som nævnt dog er
ombygget. Nordvinduet var blændet indtil 2005,
hvor det blev genåbnet i forbindelse med indsættelsen af et glasmaleri (s. 2329). Et blændet,
romansk †vindue i skibets nordmur registreredes
1893, men kan ikke længere iagttages (jf. fig. 7b).
Værd at bemærke vedr. dette vindue er den noget
atypiske placering omtrent midt på skibets mur,
som formentlig er betinget af, at man har villet

undgå at indsætte vinduet længere mod øst, ved
materialeskiftet mellem kvadre og rå kamp.15
I det indre dækkes kirken af fladt bjælkeloft,
hvoraf dele er udskiftet senest 1896; 1905 forsynedes bjælkerne med hulkellister.7 En rundbuet korbue danner overgang mellem skibet og det ét trin
højere liggende kor (jf. fig. 21). Buen, hvis bredde
omtrent svarer til en tredjedel af triumfmuren,
har vanger af hjørnehugne kvadre. De profilerede
kragsten, der griber om vangerne, er afvekslende
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udført (s. 1726, fig. 6-7). Det bemærkes, at buens
højde stiger med ca. 10 cm mod øst, hvilket øger
indsigten i koret. Korbuen har formentlig siden
1871, hvor fugerne ønskedes ‘udsat med portlandcement’ og i øvrigt ‘afrenset for kalken’, stået
med stærkt fremspringende, retkantede fuger.7
Taggavle. Korets østre trekantgavl er bevaret i det
nedre og består af rå kamp suppleret med enkelte
kvadre. Spidsen er ommuret med røde teglsten i
nyere tid. Gavlen mellem kor og skib er opført
af rå kamp og er intakt, mod koret dog suppleret
med cementmørtel iblandet teglstumper. De to
loftsrum forbindes gennem en sekundær og irregulær åbning (ca. 75×75 cm), der vel er etableret med skibets færdiggørelse. Skibets vestgavl er
stærkt ombygget, men ses i det nedre ligeledes at
have været af rå kamp. Herover er spidsen af røde teglsten i munkestensformat, mens flere nyere
ombygninger af røde teglsten i normalformat ses
langs taglinjerne.
Senmiddelalderlige tilføjelser. Det hvidkalkede våbenhus af tegl ud for skibets norddør er formentlig
opført o. 1500 (jf. ndf.) på et fundament af rå kamp
og er i kraft af de arkitektoniske detaljer beslægtet
med en række af egnens våbenhuse (fig. 13), i det
ydre således ved gavlens rundbuede blændingsfelt,
der har paralleller i f.eks. Måbjerg og Hjerm (s.
1740, 2011). Buen, der har to affasede led som vederlag, ledsages af en båndfrise af radiært stillede
løbere, hvoraf hver anden er forsænket; motivet er

Fig. 9. Stenhuggermærke på korets nordøsthjørne (s.
2318). Foto Anders C. Christensen 2014. – Stone-cutter’s mark in the northeastern corner of the chancel.
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Fig. 10. Korets nordvindue (s. 2319, sml. fig. 20). Foto
Anders C. Christensen 2014. – North window of the
chancel.

inspireret af †Holstebro Kirkes sydkapel, der opførtes o. 1468 (s. 192), og kan i egnens kirker iagttages i flere variationer (f.eks. i Lomborg, Mejrup
og Hjerm, s. 732, 1783, 2011). Den fladbuede dør
blev udvidet 1873.7 Rummet belyses gennem et
sekundært vindue i østmuren. Også i det indre er
indretningen egnstypisk, idet begge flankemure
er udstyret med seks nicher, oprindelig adskilt af
halvstensbrede piller; nicherne er dog nu borthugget i det nedre (fig. 11, jf. Måbjerg, Gimsing
og Asp, s. 1740, 2122).
Tårn. Det smalle tårn med kvadratisk grundplan
ved skibets vestgavl er opført i tiden o. 1550 i tre
stokværk, men er siden ombygget og nedskåret
(jf. ndf.). Murene er rejst over et fundament af
svære kampesten og dækket af sadeltag med gavle
i nord og syd. De nederste to til fire skifter er opført af skibets udflyttede kvadre, heriblandt skråkantsoklen under vestgavlen. Herover er tårnet af
røde teglsten i renæssanceformat (25×11×7 cm),
der i facaderne er lagt i krydsskifte, i bagmurene i
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munkeskifte med ryggede fuger, i det nedre dog
med enkelte partier af rå kamp. Tårnets østmur
hviler på skibets vestgavl, og til aflastning af denne er opført en med muren jævnbred rundbue
med dobbelt halvstensstik, der danner overgang
mellem skibets gavl af rå kamp og tårnets teglmur
herover (fig. 14). I sydmuren er før 1880 indmuret en romansk olielampe (s. 2339).
Tårnrummet var oprindelig forbundet med
skibet gennem den høje, spidsbuede arkade med
kragbånd af halvstaf, der 1922 blev blændet med
en lukkemur, hvori nu er en retkantet dør.16
Rummet blev i forbindelse med lukkemurens
opførelse overspændt af et tøndehvælv, som skærer det rundbuede vindue i vest,17 og som dermed reducerer højden på det oprindelige rum;
igennem hvælvet er adgang til mellemstokværket
via en trætrappe. Herfra fører en trappestige til
det høje klokkestokværk, hvor en lav, fladbuet
åbning forbinder stokværket med skibets loft.
Klokken er ophængt i det enlige, svagt spidsbuede og ufalsede glamhul i nordmuren, og i trekantgavlene, hvis glatte kamme og pinakler senest er omsat o. 1976, er i nord en cirkulær glug, i
syd en spidsbuet. På alle facader er i tagfodshøjde
bomhuller til hængestillads.

Ganske usædvanligt var både tårnrum og stokværket herover formodentlig overhvælvet, om
end det dog må forblive et åbent spørgsmål, om
begge hvælv faktisk blev realiseret. Herfor taler de
irregulært afhuggede kappevederlag til tårnrummets †krydshvælv (fig. 15), hvis østkappe hvilede
på en regulær skjoldbue. Af †krydshvælvet over andet stokværk er tre skifter høje ribbeudspring bevaret i rummets hjørner, mens kappevederlagene
er forsvundet med tårnets nedskæring; færdiggørelsen af dette hvælv er til gengæld mere usikker,
men kan ikke udelukkes (fig. 16). Til ‘hvælvenes’
vedligeholdelse udførtes 1686 smedearbejde, d.e.
formentlig indsættelse af kiler til opstramning af
kapperne på oversiden.8 Hvælvenes nedbrydning
er ikke beskrevet i kilderne, men de var tilsyneladende væk 1811, hvor fuglene havde fri adgang
til kirkerummet via glamhullet (jf. ndf.). 1860
ønskedes tårnet aflukket fra kirken,18 hvilket dog
først, som ovf. nævnt, skete 1922.
Udformningen af det oprindelige †klokkestokværk kendes ikke, men det var dækket af et
†spir eller et †pyramidetag.19 Placeringen af den
oprindelige adgang til de øvre stokværk kan have
været via en †fritrappe(?) til det nuværende, høje
glamhul på nordsiden. Hvornår tårnet blev skåret

Fig. 11.Våbenhusets indre set mod sydøst (s. 2321). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Interior of the porch looking south east.
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Fig. 12.Våbenhusets gavl set fra loftet (s. 2321). Foto Anders C. Christensen 2015. –
Gable of the porch seen from the ceiling.

ned er usikkert, men det skete muligvis vinteren
1719-20, hvor tårnet var »gandske nedslagen paa
Jorden.«20 1766 havde kirken et ‘lavt, teglhængt

tårn’.21 Nedskæringen kan dog også være foretaget ved en tårnrestaurering(?) 1783, jf. ankre på
sydsiden.

Fig. 13.Våbenhuset set fra nordøst (s. 2321). Foto Anders C. Christensen 2014. – Porch seen from the north east.
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Fig. 14. Udsnit af tårnmurens aflastningsbue set fra vest (s. 2322). Foto Anders C. Christensen 2015. – Detail of
relieving arch of tower wall seen from the west.

Fig. 15. Tårnrummets hvælvvederlag set fra øst (s. 2322). Foto Anders C. Christensen
2015. – Vault extension of tower seen from the east.
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Fig. 16. Ribbeudspring i tårnets sydvesthjørne (s. 2322). Foto Anders C. Christensen
2015. – Rib projection in the south west corner of the tower.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens eftermiddelalderlige vedligeholdelseshistorie er velbelyst, idet regnskaber og protokoller
er bevaret med få lakuner fra 1584 og frem.Talrige
poster vidner om småreparationer af kirkegårdens
indgange og diger samt af kirkens murværk,22
lofter, tagværker og -beklædninger. Større arbejder udførtes bl.a. 1606, hvor kvaderbeklædningen måtte omsættes af to murermestre i ni dage,
og 1629, hvor et ‘stort stykke mur af hugne sten’
omsattes i kirkens østende.9 Den løbende vedligeholdelse af alle kirkens bygningsafsnit intensiveredes i løbet af 1600-tallet, f.eks. 1631, hvor kirkens
sydside samt tårnet blev udbedret med mursten
og mørtel.9 Det forhindrede dog ikke, at forfaldet
1696 var så fremskredent, at en istandsættelse ‘overalt ind- og udvendigt’ blev udført.8 Reparationer
på det ‘brøstfældige’ tårn var blevet foretaget tre
år tidligere, men suppleredes 1697. De indvendige

arbejder fortsatte 1700, hvor murkronen ved loftets bjælkelag blev genopmuret, idet den var ‘helt
borte på begge sider’.8 To år senere var situationen
yderligere fortvivlende, da der ikke kunne findes
midler til at udbedre den ‘meget forfaldne’ kirke;
gulvet var således overalt optrådt, fuldt af huller
og brækkede sten, mens man i tårnet, der var ‘fordærvet’ og ganske manglede blytaget, kun kunne
ringe med klokken ‘med fare’.23 Elendighederne
fortsatte de følgende år, hvor kirkens ydermure var
‘brækket og skilt ad’, tømmeret råddent og tårnets
tilstand så kritisk, at ingen af de fire synsmænd turde vove sig derop.23 1766 meddeltes kirken at være
midt i en ‘stor reparation’, der afsluttedes året efter,
men som for bygningens vedkommende ikke blev
nærmere beskrevet.24 Herefter rapporteredes kirken overordnet at være i god stand; 1811 var der
via tårnets glamhul dog adgang for fugle i kirkerummet, og det var ‘et for velanstændigheden stø-
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Fig. 17.Ydre set fra syd. Foto i NM,1924. – Exterior seen from the south.

dende syn at se alteret og dets gulv og prædikestolen så vederstyggeligt tilredt med urenlighed, som
vi har set det i denne kirke’.25 1859 bemærkedes,
at hældningen på korets østgavl var ‘uforandret’.18
	En restaurering af kirkens sydside samt indsættelsen af vinduer (jf. s. 2327) samme sted må have
fundet sted i slutningen af 1800-tallet (arkitekt
Emanuel Fleischer, jf. fig. 7a-b), men eventuelle
skriftlige vidnesbyrd om denne ombygning er
ikke bevaret.
1918 overvejede menighedsrådet at sælge kirkens blytage og erstatte dem med mindre bekostelige tagdækninger, således at midler kunne frigives til kirkens vedligehold i øvrigt eller til ‘en
flytning af kirken ind midt i sognet’.7
	En istandsættelse 1922 omfattede en fornyelse af
våbenhusets tag, nyt gulv under stolene og en ‘afrensning’ og istandsættelse af korbuen; tårnrummet overhvælvedes, og kakkelovnen blev flyttet
ind i kirken.7
1959 foretoges endnu en istandsættelse, denne
gang omfattende gulvene i tårn og midtergang

samt udskiftning af kirkens varmeanlæg, der betingedes af en fornyelse af de elektriske installa
tioner (arkitekterne K. Hansen-Møller og Kristian Jensen, Holstebro).
Loftet isoleredes med mineraluld, der 1977 erstattede en isolering af ler, som imidlertid dryssede.7
	En hovedistandsættelse 1986-87 (arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm, Thisted) omfattede omsætning af kvadrene på korets østgavl, omstøbning af et parti af tagbeklædningen, omlægning af
gulvene og istandsættelse af væggene. Endvidere
blev nyt varmeanlæg installeret (jf. s. 2328), og
dele af inventaret istandsat (s. 2330).
Gulve. Korgulvet er siden 1986 belagt med seks
kantede, gule teglfliser, mens alterets bræddegulv,
der er repareret og omlagt adskillige gange, senest 1986, formentlig har gammel hævd (jf. ndf.).7
Skibets gulv, der består af skiftevis røde og gule
teglsten i tværgående bånd, kantet af en bort af
gule sten, er fra 1959. Trægulvene ved alteret og
under stolene er senest fornyet 1986. I våbenhu-
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set er skiferfliser, i tårnrummet støbt cementgulv.
†Gulve. 1585 lagde en snedker ‘fjæl’ på ‘kirkens’
gulv,9 og 1628 indkøbtes to læs kampesten til ‘kirkegulvet’.9 ‘Lægter’ blev 1649 lagt i altergulvet og
‘kvindestolene’.9 1791 var gulvet under stolene
belagt med natursten, resten med mursten.26 1862
var gulvet af teglsten.7 Det nuværende korgulv
erstattede et ældre af store, kvadratiske fliser af
farvet cement fra o. 1900.7 Et nyt, ferniseret gulv
ønskedes 1892-93 lagt ved alteret.7
Vinduer. Kirkens granitindfattede vinduer i syd
stammer formentlig fra en restaurering i slutningen af 1800-tallet, hvortil opmålinger udarbejdedes 1893 af arkitekt Emanuel Fleischer (fig.
7a-b). De ret betydelige arbejder er dog ikke
nævnt i Synsprotokollen. †Vinduer. 1592 indkøbtes
stål til en vinduesstang.9 Et nyt vindue (på sydsiden?) blev indsat over to dage 1629, hvorefter
en murermester ‘sømmede’ omkring det.9 1869
blev sydsidens vinduer fornyet i tegl og gjort ½
alen højere til en højde af 2½ alen, samt kraftigt udvidet i bagmurens smig (jf. fig. 7a-b). De
rundbuede og falsede åbninger blev forsynet med
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jernrammer og rudestillede sprosser, trækruder
og ståltrådsgitter.7 To tagvinduer over hhv. kor og
skib blev anbragt 1903.7 Tårnrummets vindue,
der 1893 var blændet, blev genåbnet 1906.7 2000
ønskedes korets nordvindue genåbnet, og vangerne blev i den forbindelse undersøgt for kalkmalerier.Vinduet genåbnedes 2005 (jf. s. 2329).
Tagværker. Korets egetagværk består af otte spærfag uden stivere og et lag hanebånd; desuden ses
enkelte stormlægter. Træet er meget frønnet og
sprukket og bærer enkelte steder spor af fugtskader. En stregnummerering, regnet fra vest, er angivet på spærene. Tagværket over skibet består af
14 spærfag med to lag hanebånd og korte spærstivere. Hovedparten er af fyr, enkelte hanebånd af
eg.Tårnets fem spærfag er ligeledes overvejende af
fyr og har et hanebånd samt korte stivere, hvoraf
enkelte er af eg.Våbenhusets er helt af fyr og består
af seks spærfag med et hanebånd og korte stivere.
Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af blytage,
mens tårn og våbenhus siden 1976 er belagt med
eternitskifer. For korets vedkommende er taget
senest repareret 1968, jf. indskrifter i støbte re-

Fig. 18.Ydre set fra nord. Ældre foto i Struer Museum. – Exterior seen from the north.
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Fig. 19. Indre set mod øst. Foto i NM, 1924 – Interior looking east, 1924.

liefversaler: »H H Michaelsen 1968 Hvidbjerg«.
En indskrift fra samme firma på skibets nordside
daterer sig til 1972, mens belægningen på sydsiden senest er repareret 1986 (»Stoffregen Struer
1986«). †Tagbeklædning. Udbedringer af korets
og skibets blytage optræder hyppigt i de ældste
regnskaber, ofte i forbindelse med udskiftninger
af blybrædder.9 1862 havde koret og ‘størstedelen’ af skibet blytag.7 Den vestligste del af skibets
tag på nordsiden var indtil 1972 tegldækket (jf.
fig. 18). Det stråtækte våbenhustag blev 1592 repareret med ‘6 traver tagrør’ indkøbt til formålet,
hvilket gentoges flere gange indtil 1625, hvor et
nyt stråtag blev lagt op.9 Reparationer af dette
tag optræder i regnskaberne indtil 1719, hvor en
blymester med karle bragtes fra Madum og retur for at lægge bly på våbenhuset.23 1862 var
våbenhuset tegldækket,7 men beklædningen blev
o. 1951 udskiftet, formentlig med skifer. Tårnets
blytag blev repareret 1693,8 men allerede 1701
var taget på et område svarende til 14 opgange
bly kun belagt med træplanker, der blev udskiftet

1707.23 1862 dækkedes det af tegl, der 1881 udskiftedes med skifer;7 dette materiale lå på tårnet
indtil 1976.27
Farveholdning. Kirkens kvadersatte dele står i
blank mur, mens partierne af rå kamp og tegl er
kalkede. I det indre er lofterne malet i en lys, grå
farve. 1889 ønskedes våbenhusets loft malet i perlefarve,7 sugfjælene 1915 med mørkebrun farve.7
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1986 af
en kalorifer i kirkens sydvesthjørne. †Opvarmning.
1888 installeredes en †kakkelovn i et dertil indrettet rum i tårnets sydøsthjørne, hvortil opførtes en
skorsten langs tårnets sydvæg; kakkelovnen fornyedes 1909 og igen 1934.7 1959 installeredes nyt,
elektrisk varmeanlæg med rørovne under stolene.
†Vindfløj. 1610 indkøbtes en vindfløj til kirken.9
1693 var den ‘rustne vindfløj’ blæst ned og slået i
stykker, men samme år udbedret og genopsat.8
Kirkens brolægning stammer fra 1983, hvor den
afløste et †cementfortov; dette erstattede formentlig den †brolægning, der 1896 anlagdes i 1 alens
bredde omkring kirken. 7
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glasmalerier
2005 indsattes et glasmaleri i korets nordvindue
(fig. 20, jf. fig. 10), tegnet af Bodil Kaalund og
udført af glasmester Per Hebsgaard. Maleriet viser Bebudelsen med den siddende, blåklædte Maria og en svævende engel over hendes hoved, jf.
kunstnerens anvendelse af motivet på malet stolestadegavl i Måbjerg Kirke (s. 1761).28 †Glasmaleri, o.1500. Et våbenskjold for Sortslægten med
to røde sparrer i et blåt felt, omgivet af tre sorte
liljer og med en sort lilje mellem et hhv. rødt og
blåt vesselhorn (fig. 44) registreredes i midten af
1700-tallet i et vindue i kirken.29 Våbenet tilhørte væbner Oluf Nielsen Sort, der ejede Fovsing
Hovgård. 30 Han er antagelig ligeledes identisk
med Stubber Klosters forstander, der 1500 skænkede sin ejendom Lille Holmgård til Borbjerg
Kirkes præstekald til gengæld for en sjælemesse
(s. 1839). Markeringen af Oluf Nielsens våbenskjold i Fovsing har formentlig ligeledes haft
sammenhæng med en sjælestiftelse.
†kalkmalerier
I forbindelse med en renovering af kirkens vægge
1986 (jf. s. 2326) registrerede Robert Smalley på
korets østvæg og skibets nordvæg fragmenter af
kalkmalede dekorationer, både middelalderlige
og eftermiddelalderlige. Disse blev efter undersøgelsen atter overkalket.31
1) O. 1300-50. På skibets nordvæg var angivet
en spinkel fodlinje, hvorfra udgik stilke med omvendte, hjerteformede blade. Fragmenterne i rødt
og sort var lokaliseret 5 m vest for triumfvæggen
og 3,4 m over gulvniveau. Sandsynligvis har de
udgjort de nedre dele af et arkadegalleri, der har
strakt sig hen over de øvre partier af alle skibets
vægflader. Lignende †udsmykninger er registreret
i Mejrup og Ølby kirker (s. 1798, 2282), hvor de
dog var væsentligt bedre bevarede. Fodlinjen med
de opgående stilke svarer således nøje til frisernes
nedre afgrænsning mellem søjlerne. Dekorationer
af denne art kendes ud over disse tre kirker ikke i
det nordvestjyske område.
2) Eftermiddelalderlig(?). En skravering med
pileformede og skråtstillede streger registrere-

Fig. 20. Glasmaleri, 2005, Bebudelsen, af Bodil Kaalund
(s. 2329, jf. fig. 10). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Stained glass window, 2005.

des på korets østvæg ca. 1,7 m over gulvet tæt
ved sydvæggen. Dekorationen, der dog ikke blev
nærmere beskrevet eller fotograferet, dateredes af
konservatoren til 1700-tallet, men at dømme efter
udsmykningens karakter kan det vel ikke udelukkes, at denne var middelalderlig og måske indgik i
en gallerifrise, svarende til Ølby Kirke (s. 2282).
3) O. 1696. »Over Kors Dören paa Muuren
ned ad Kirken«, dvs. på triumfvæggens vestside
og måske videreført på skibets nord- eller sydvæg fandtes årstallet 1696 og de sammenskrevne
initialer for kirkens daværende værger: »MD«
og »LD«, nemlig Morten og Laurids Dal.32 Listen over kirkeværger blev 1704 videreført på en
†trætavle (s. 2345) ved prædikestolen.
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Fig. 21. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande omfatter en
romansk olielampe, indmuret i tårnets sydside, og en
døbefont, begge dele af granit, og for sidstnævntes vedkommende tilhørende egnens vanlige bægerbladstype.
Fra senmiddelalderen, o. 1500, stammer en udskåret
Golgathascene og fem helgenfigurer, alt hidrørende fra
den oprindelige †altertavle (nr. 1).
Fra de sidste år af Frederik II’s regeringstid hidrører alterstagerne, der blev erhvervet 1587 samt kirkens
klokke, dateret 1581/87; denne bærer bogstaverne »r« og
»l« for klokkestøberen Rasmus Lausen eller Peter Lauridsen. Fra 1700-tallets første årtier er bevaret følgende
genstande: Kirkens alterkalk (nr. 1), støbt af guldsmed
Johan Frederik Altevelt, Holstebro og 1746 fornyet
sammen med disken på sognepræst Hans Matias Linds
bekostning, dåbsfadet fra 1768 og oblatæsken, udført af
Viborgmesteren Søren Christensen Wendelin (173289), om end først anskaffet 1892. 1800-tallet er repræsenteret ved flere inventargenstande, således kalk nr. 2 fra
1850, guldsmed Christen Christensens sygesæt fra 1862
(disken fornyet), prædikestolen med himmel fra 188081, tegnet af arkitekt Frits Uldall, samt altertavle og
-skranke, begge hidrørende fra hovedrestaureringen o.
1890; i altertavlen er genanvendt de senmiddelalderlige

figurer. Stolestaderne med genanvendelse af ældre dele
stammer fra istandsættelsen 1922, syvstagen er skænket
1927 af Lauritz Nielsen Gade, mens lysekronerne (nr.
2-3) er foræret 1949 af hhv. Carl Pedersen, Fovsing og
søsteren Kirstine Pedersen Linde samt af Christen Bjerg
og søsteren Anne Bjerg. De fire messehagler, anskaffet 1975, finansieredes ved en anonym donation. 1980
anskaffedes et nyt orgel og 2011 et nyt alterbord.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farveholdning med dominans af mat- og grågrønne nuancer
samt mørkerøde detaljer, blev fastlagt ved restaureringen 1985-87 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm) (s. 2326).
Inventaret blev gennemgribende fornyet 1609, da
kirkens daværende to †sidealterborde blev nedbrudt
og †sidealtertavler samt †altertavle nr. 1 blev solgt.
Dele af den middelalderlige tavle blev dog indføjet i
de efterfølgende altertavler, den ældste fra det førstnævnte tidspunkt og den efterfølgende fra o. 1765,
skænket af kirkens ejer Thomas Just Jermiin, der tillige
sammen med hustruen, Karen Poulson, forærede en
†alterskranke. Også prædikestolen blev udskiftet et par
gange før opsætningen af den nuværende o. 1888-90,
tidligst 1612 og sidenhen i 1704, idet den forrige stol
kasseredes til fordel for en – på daværende tidspunkt
– udrangeret stol fra Ejsing Kirke. Kirken karakterise-
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Fig. 22. Alterbord, 2011 og altertavle, o. 1890, med genanvendte senmiddelalderlige
figurer fra †altertavle nr. 1 (s. 2335). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar 2011, and
altarpiece, c. 1890, with reused Late-Medieval figures from †altarpiece no. 1.
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Fig. 23. Golgatascene og to helgeninder, o. 1500 (s. 2335). Detalje af figurudsmykning
fra †altertavle nr. 1, genanvendt på altertavle, o. 1890. Foto Arnold Mikkelsen 2014.
– Calvary scene and two female saints, c. 1500.
redes omsider 1767 som ‘værende i god og forsvarlig
stand’,24 men forfaldet tiltog atter hurtigt i løbet af de
følgende årtier. Således klagedes 1811 over det ‘for velanstændigheden stødende syn’ ved altertavle og prædikestol, der begge var tilsmudset, fordi ‘fuglene her har
fri fart ind i kirken’ gennem en åbning i tårnrummet.25

Alterbordet (jf. fig. 22), 2011, er et panelværk af
eg, tegnet af arkitektfirmaet Mortensen, Vejen;
135×82,5 cm, 95 cm højt. Bordet har konkave
hjørner og enkle tvær- og højrektangulære pro-

filfyldinger, der gentager udformningen af panelværket fra det ældre †alterbord (nr. 2).7
†Alterborde. 1) Et middelalderligt, muret alterbord er omtalt 1862,7 men blev antagelig delvis
nedbrudt o. 1888-90 (jf. †alterbord nr. 2).33
2) Panelværk, antagelig udført o. 1888-90 samtidig med altertavlens istandsættelse.7
†Sidealterborde, nævnt 1609 da kirkeværgerne,
Christen Matsen og Jacob Nielsen fra gården
Bjerg, blev pålagt at sørge for at fjerne ‘to gamle
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Fig. 24-25. Detaljer af figurudsmykning fra †altertavle nr. 1. 24. Skt. Katharina (s. 2336). 25. Skt. Dorothea (s. 2336). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 24. St. Catherine. 25. St. Dorothea.
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Fig. 26-27. Detaljer af figurudsmykning fra †altertavle nr. 1. 26. Skt. Leonhard (s. 2336). 27. Skt. Jørgen (s. 2336).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 26. St. Leonardus. 27. St. George.

altre’, dvs. kirkens †sidealterborde i nord og syd,
og genanvende stenene til forbedring af tårnet (jf.
†sidealtertavler).9
†Alterklæder. 1590 er nævnt et alterklæde; vel
det samme, der 1602 blev repareret med lærred.9 1638 er omtalt et alterklæde af lærred med
påtrykte sorte blomster.8 1687 skænkede kirke-

værge Anders Olufsen på gården Sejbjerg et nyt
lærredsalterklæde.8 1768 noteredes alterklædet
som værende af kattun (dvs. bomuld),21 antagelig
identisk med det klæde, der 1791 ‘begyndte at
ældes’.26 1856 og 1858 omtales et falmet alterklæde, og det anbefaledes at indkøbe et nyt af
rødt fløjl, klæde eller silke med et kors af brede
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guldgaloner.18 1873 og 1878 ønskedes alterdugen
fornyet med sort drejl og kniplinger. 1903 anskaffedes et nyt alterklæde af rødt fløjl med guldkant og guldkors (jf. fig. 19); 1913 fornyedes fløjlet. 7 1985 købtes et alterklæde i grønne nuancer,
svarende til inventarets bemaling.34
	Et †kortæppe, 1952, gråt med vinrødt kors, blev
leveret af »Brunholdt i Resen«.7
Altertavle, (fig. 22-28), o. 1890, i nygotisk stil
med genanvendte figurer fra den senmiddelalderlige †altertavle (nr. 1, jf. ndf.). Tavlens opbygning
har mindelser om gavlpartiet i et højgotisk helgenskrin.35 Den høje spidsgavl med lavere, taglignende sidepartier krones af en palmetopstander
og på siderne af mindre topspir. Tovsnoede bånd
smykker overbygningen, den centrale tilspidsede
trepasniche herunder og hjørnepartiet. Et fordybet trepas og to cirkelkors flankerer nichen. Det
høje, fremspringende fodstykke har indskrift i
fordybede versaler (1 Pet. 2,24).
Den senmiddelalderlige skulpturudsmykning, o.
1500, omfatter en figurrig Golgatascene, indsat i
tavlens niche, og fem enkeltstående helgenfigurer.
Af disse er to ligeledes placeret i nichen, to andre, opsat på fremspringende konsoller, flankerer
denne, mens den sidste er anbragt på tavlens bagside. Alle figurer er skåret i højt relief. Figurscenen måler 67×57 cm, idet Kristus på det delvis
fornyede korstræ måler 73 cm. Helgenfigurernes
mål er 47-48 cm; dog er bagsidens figur kun 45
cm høj. Konstruktions- og fæstningshuller ses på
alle figurer.
Golgatascenen (fig. 23-25) viser Kristus på korset, flankeret af to figurgrupper. Frelseren hænger
omtrent frontalt i udstrakte, påbladede arme med
hovedet ludende mod højre skulder. Han bærer
tovsnoet tornekrone og har lukkede øjne samt
fuldskæg, mens det bølgede skulderlange hår ligger i en lok, dels foran armhulen, dels bag venstre
skulder. Brystkassen er hvælvet med svagt markerede ribben og sidevunde. Slank talje og smalt
lændeklæde, der med en snip er ført mellem benene. Højre fod er lagt over venstre. Korstræet,
hvis øvre del er fornyet, har afhuggede grene og
en skriftseddel. Sidefigurerne, der er placeret på
et fælles jordsmon, er udskåret i én blok tillige
med den nedre del af korstræet. Den knælende
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Fig. 28. Skt. Pantaleon (s. 2336). Detalje af figurudsmykning fra †altertavle nr. 1. Foto Arnold Mikkelsen
2014. – St. Pantaleon.

Maria Magdalene, der bærer en stor turban over
det udslåede hår, omfavner den nederste del af
korstræet. Tv. støttes den dånende Maria af Johannes og en kvinde med hovedlin (formentlig
en af de tre Maria’er). Begge kvinder er iklædt
fodsid kjole med høj kravehals; Marias opsatte
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hår anes endvidere under en kappe, mens Johannes har lang kjortel og kappe med nedfaldskrave.
Bagerst i venstre side er Longinus, der ser op
mod Kristus. Han bærer tilspidset jødehat og har
fuldskæg; en mindre hjælper har med opstrakt
arm støttet den nu manglende lanse. Th. står ypperstepræsten med fuldskæg, knækort kofte og
jødehat. Over skulderen peger han bagud mod
kvinderne, mens han taler med den romerske officer, som viser op mod den korsfæstede; han har
fuldskæg og hat med opkrammet skygge. Mellem dem står en uidentificeret36 skægløs mand
med skulderlangt hår og blød hat, og ved siden af
ham Pontius Pilatus med tvedelt fuldskæg og hat,
ligeledes med opkrammet skygge. Bagerst anes
yderligere to soldaterhoveder med middelalderhjelme.
Korsfæstelsesscenen flankeres af to helgeninder
(fig. 24-25), hhv. Skt. Katharina med åben bog
(nord) og Skt. Dorothea med hankekurv (syd).
Begge har krone på det udslåede hår og kappe
over kjolen. Katharina, der var kirkens navnehelgen, har fattet om en genstand med højre hånd,
vel sit sværd, mens Dorothea kan have holdt en
gren i venstre, måske en spiret (æble)gren eller
en rosenkvist.37 På rammeværkets nordlige konsol
ses Skt. Jørgen og dragen (fig. 27). Den skægløse Skt.
Jørgen, iført fuld rustning med kappe over, presser
skjoldet mod dragen. Højre hånd, der formentlig
har holdt et, nu tabt, sværd, er hævet til slag. På
den sydlige konsol står en mandlig helgen, antagelig Skt. Leonhard (fig. 26);38 han er skægløs og
iført rustning med kappe over samt udstyret med
en baret med blød puld og opkrammet skygge. I
højre hånd holder han et hestehoved, mens venstre har fattet om en genstand, formentlig et spyd.
På bagsiden af tavlen er fæstnet Skt. Pantaleon (fig.
28). Han er iført knælang kjortel og har hænderne naglet til hovedet (naglen mangler).
Staffering. Det nyere alterskab står med en fernisering i træets naturlige farve. De senmiddelalderlige figurer, der kun har bevaret få rester af
kridtgrund og oprindelig bemaling, står med en
broget staffering fra 1889-90, der senest er restaureret 1987. Samtlige figurer har en lys karnation.
Kvinderne har gyldent hår ligesom Johannes og
den uidentificerede yngling, mens de øvrige fi-

gurers hår og skæg er brunsort. Kristi lændeklæde
er hvidt. Derudover er dragterne stafferet i rødt,
grønt og blåt med forgyldning af udvalgte detaljer; romerne bærer mørkegrønne hatte, mens ypperstepræstens er rød. Skt. Pantaleon fremstår helt
afrenset for farve. Korstræet er brunt med gyldne
grene. De bevarede senmiddelalderlige figurer
hidrører antagelig fra kirkens oprindelige højaltertavle (†altertavle nr. 1), der kan have været udformet som en fløjaltertavle med en korsfæstelsesfremstilling i midtskabet og dobbelte rækker af
helgenfigurer på de to sidefløje eller på predellaen. De fem bevarede helgener indgår alle i gruppen af de såkaldte ‘nødhjælpere’, der i senmiddelalderen omfattede et skiftende figurantal, som
oftest netop var placeret på altertavlernes sider
eller predella. Paralleller til opbygningen ses f.eks.
i altertavlen i Össeby-Garn Kirke (1475-1500, nu
i Statens Historiska Museum, Stockholm, inv. nr.
3993). Tavlen i Komdrup Kirke (1515-25, Aalborg Amt) viser ligeledes 12 nødhjælpere på sidefløjen, men har Nådestolen, flankeret af Maria og
Johannes Døberen i midtskabet.
†Altertavler. 1) O. 1500.Antagelig udformet som
en fløjaltertavle med midtskab og sidefløje, hvori
kan have været placeret hhv. den bevarede korsfæstelsesscene og dobbelte rækker af helgenfigurer, vel en omfangsrig gruppe af nødhjælpere, jf.
ovf. Kun fem af disse er bevaret, mens de øvrige
†figurer må være gået tabt. 1609 anbefaledes det,
at ‘de tre gamle tavler’ skulle vurderes, idet indtægterne herfra skulle komme kirken til gode.9
Ud over de to sidealtertavler (jf. ndf.) hentydes
hermed formentlig til højaltertavlen, der kasseredes bortset fra de udvalgte figurudsmykninger.
Det er dog bemærkelsesværdigt, at regnskaberne
hverken anfører indtægterne fra afhændelsen eller omtaler udgifter til anskaffelsen af en ny tavle
(nr. 2).
2) O. 1609. Udformningen af denne kendes
ikke. Den har dog integreret de bevarede middelalderlige skulpturer, der måske – svarende til
dens efterfølger (nr. 3) – kan have været placeret både i stor- og topstykket. Knap 100 år efter,
1701, betegnedes tavlen som ‘ganske forfalden og
reparationskrævende’ og som ‘meget brøstfældig’
(1711).8 Kasseret o. 1765.
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Fig. 29. Altersølv, o. 1700, udført af Johan Frederik Altevelt, Holstebro (s. 2337). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate, c. 1700.

3) O. 1765. Tavlen omtaltes 1767 som ‘gjort
af nyt, siden den nuværende ejer havde fået kirken’ (dvs. Thomas Just Jermiin, kirkeejer 176578); Den var forsynet ‘med noget billedhuggerværk taget af den forrige og smukt malet’.39
Ifølge beskrivelser fra 1880 (Løffler 1880; Uldall
1880/1896) var tre helgenfigurer (Skt. Jørgen,
Skt. Pantaleon og Skt. Leonardus) placeret ’øverst
på tavlen’, vel i topstykket af den yngre tavle.
1888 anbefaledes altertavlen repareret, hvilket
dog resulterede i en regulær fornyelse.7
To senmiddelalderlige †sidealtertavler ønskedes
1609 solgt sammen med †altertavle nr. 1.9
Altersølvet omfatter et sæt bestående af kalk og
disk fra 1700-tallets første årtier samt en kalk fra
1850.
Kalke. 1) (Fig. 29), o. 1700, udført af Johan
Frederik Altevelt, Holstebro (-1698-1719-) med
fornyet bæger, 1746, bekostet af kirkens sognepræst, Hans Mathias Lind. 18,5 cm høj. Foden
er formet som en lav sekstunget pyramidestub
med pånittet krucifiks; den er drevet stejlt op
mod det sekskantede skaftled, hvis midtknop har
rudeformede bosser, hvorpå læses: »IHESVS«
i reliefversaler. Det hvælvede bæger er forny-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

et 1746 og har nyere påloddet hældetud. Om
mundingsranden løber en indgraveret indskrift
i kursiv: »ved Reporatsionen er denne Kalk og
Deszc dybere og større omgiordt paa da veerende Sogne preestis/ Hr Hans Mathias Liinds Bekostning d 24. Agustj(!) Aar 1746.«. Guldsmeden
Johan Frederik Altevelts mestermærke er stemplet to gange på standpladen (Bøje nr. 6690), og
under foden er vægtangivelsen: »Vg xxij lod«,
sikkerhedsmærkning og angivelsen »GH 2011«,
antagelig for en nylig foretagen istandsættelse.
Under bægeret ved skafteleddet ses to mestermærker for guldsmed Mathias Lind, Holstebro
(Bøje nr. 6738), som må have repareret bægeret
1883.40 Istandsat af guldsmed Søren Weitemeyer
1991-92.
2) (Fig. 30-31), 1850, udført af Anton Michelsen, København. 19,5 cm høj med cirkulær, profileret fod, smykket af et ciseleret mønster med
skiftevis hvirveltunger og perlesnor kronet af en
kornblomst, mens balusterskaftet har bladornamentik. På det pæreformede bægers nederste
del gentages fodens udsmykning, og under mundingsranden løber fire jagtscener (fig. 31) i bladværkskartoucher. Om bægeret løber inskription i
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Fig. 30. Kalk nr. 2, 1850, udført af Anton Michelsen (s. 2337). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Chalice no. 2, 1850.

fordybet skriveskrift: »Sognefoged i Fousing Chr
Olesen. 1802 til 1852/ skænket af Kong Frederik d. 7 personlig«. Under bunden ses fire stempler: mestermærke for Anton Michelsen (Bøje nr.
1468), Københavnsmærke for 1850, et guardejnmærke for Peter R. Hinnerup, månedsmærke for
vandmanden; endvidere sikkerhedsmærkning.
Som indskriften antyder, har kalken formentlig,
inden den blev givet til kirken, været en kongelig
donation til sognefogeden, måske skænket i anledning af dennes 50-års jubilæum.
Disk (jf. fig. 29), samhørende med kalk nr. 1,
12,5 cm i tværmål og smykket på fanen af et

cirkelkors; under bunden sikkerhedsmærkning.
Som anført på kalken blev disken omgjort 1746.
	Et †altersæt af sølv41 er tidligst nævnt 1644, da
der blev indkøbt tre kvarter lærred til at opbevare
det i (†kalkklæder). Sættet var endnu i anvendelse
1683.9
Oblatæske, 1700-tallets anden halvdel, om end
tidligst registreret 1892,7 af tin. Den cylindriske,
6,5 cm høje æske, tvm. 14,5 cm, har fortykket
fodrand og prydes af fordybede dobbeltlinjer på
sider og låg. Indvendig i låget er med skriveskrift
indridset »N2«. I æskens bund er et delvis udslidt
mestermærke for Viborgmestereren Søren Chri-
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Fig. 31. Jagtscene. Detalje af kalk nr. 2 (s. 2337). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Hunting scene. Detail of chalice no. 2.

stensen Wendelin (1732-89) med gengivelse af
Syndefaldet under krone med årstal (»17 8«).42
Mesterens vanlige initialer (»SCS«) kan dog ikke
aflæses. Under bunden er sikkerhedsmærkning.
En ganske tilsvarende æske findes i Vejrum Kirke
(s. 2223).
To sygesæt, hhv. fra 18627 og et moderne, er fælles med Ølby og Asp sogne (s. 2295).
Alterkander. 1) 1899, af porcelæn. 27 cm høj,
sort med gyldent reliefkors på korpus og tilsvarende ved fod og mundingsrand. Under bunden mærke fra Den Kongelige Porcelænsfabrik.
2) (Jf. fig. 36) 1927, af pletsølv, fra ATLA. Den
26,5 cm høje kande har ægformet korpus på
cirkulær perlesnorsdekoreret fod og med opretstående kors på det høje låg. Under bunden ses
fire stempler: fabriksmærket »ATLA«, totårnet
lødighedsstempel, nationalitetsmærke og eneret,
samt en sikkerhedsmærkning. Antagelig anskaffet
samtidig med dåbskanden (s.d.). En †alterkande af
tin nævnes i 1892.7
Ske, 1926, udført af K. C. Hermann, København. 15 cm, af form som flødeske. Laffet er glat,
mens skaftet ender i gotisk vindue med trekløverkors i firpas. På skaftets underside ses foruden

det indridsede sikkerhedsmærke tre stempler:
Københavnermærke for år 1926, mestermærke
og guardejnmærke for Christian Fr. Heise. En tilsvarende ske er i Ølby Kirke (s. 2296). En †sølvske
nævnes 1892.7
Alterstager (fig. 32), anskaffet 1587.9 De 18,5 cm
høje (uden lysetorn) stager, der er uden indskrifter, har høj profileret fod og balusterskaft i to afsæt, nederst med skivering, samt lav, profileret lyseskål. Fordybede dobbeltlinjer ved fod, skaft og
lyseskål. De er beslægtede med stager fra eksempelvis Gimsing (s. 2141, fig. 35) og Framlev (DK
Århus 2047-48), om end disse er en del større.
Syvstage, 1927, udført af Knud Eibye, Odense,
og skænket af Lauritz Nielsen Gade. Den 51,5
cm høje stage har cirkulær, profileret fod med
hulmønster, hvorpå er indgraveret med skriveskrift: »Skænket Fousing Kirke af Lauritz Nielsen
Gade. 26-12-1927«. Under foden ses et mestermærke, sikkerhedsmærkning og et mærke for
Gjøl-Gørtleren (firmaet grundlagt 1989), som
forestod seneste restaurering.
Olielampe (fig. 33), romansk, af rødlig granit.
Udhugget i kvader, 29,5×27 cm, med tre kegleformede fordybninger af følgende mål: hhv.
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Fig. 32. Alterstager, 1587 (s. 2339). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks,1587.

tvm. 9 cm og dybde 8 cm, tvm. 7 cm og dybde 5
cm samt tvm. 7 cm og dybde 1 cm. Desuden ses
bearbejdningsspor, der kan være tegn på afbrudt
arbejde. I fordybningerne kalkspor. Indmuret i
tårnets sydside.
Denne type lamper kendes fra indtil flere såvel danske som udenlandske kirker, dog er deres
brug endnu ikke klarlagt.43 Af hjemlige eksempler på lamper med tre fordybninger kan nævnes
Linå kirke (DK Århus 3287).
†Alterbøger. Et †kirkeritual er noteret 1685; 1690
får kirken en ny †alterbog foræret.8
Kirken har fire messehagler i de liturgiske farver,
1975, af uld, fra Dansk Paramenthandel; skænket
af en anonym giver.7 1) Violet med broderi i guld,
hvid og rød; på ryggen kors og tornekrone og
på forsiden Kristusmonogram. 2) Hvid, på ryggen gyldent broderet kors i strålesol. 3) Rød med
guldbroderet chi-rho for Kristus samt broderet
felt øverst på ryggen. 4) Grøn med mønsterbroderet stribe i guld og grønne nuancer på ryggen;
på forsiden guldbroderet trekant som Treenighedssymbol.

†Messehagler og -skjorter. Messeklæder er tidligst
omtalt 1587, hvor de vaskes. 1628 købtes lærred til en messesærk, ‘da rytterne havde taget den
anden’,9 dvs. under Kejserkrigens uroligheder.
1701 noteredes det, at der ikke havde været en
messekåbe ‘i lang tid’, hvilket blev gentaget fem
år senere.23 1768 var messehaglen af rødt plys,21
formentlig den samme, der i 1791 var i god
stand.26 1861 anbefaledes indkøb af en ny messehagel af rødt silkefløjl, kantet med ægte guldgaloner og kors i guldbrokade.18 1890 afsattes 40
kr. i budgettet til anskaffelse af en ny messehagel
med skjorte, antagelig den, der stadig 1892 blev
omtalt.7
Alterskranke (jf. fig. 21), antagelig fra restaureringen o. 1890; af halvcirkulær form med spinkle
drejede balustre og profileret håndliste; kugleprydede mæglere og indgange i nord og syd. Stafferingen, der hidrører fra restaureringen 1985
(arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm), omfatter mat- og grågrønne nuancer med forgyldte
og mørkrøde detaljer; knælehynde har matgrønt
betræk, svarende til alterskamlens; anskaffet 1896.7
Begge dele havde tidligere †beklædning af rødt
fløjl. De overkalkede, indmurede stolper i korets
mure ud for mæglerne samt spor efter låsetøj vidner om, at der har været †låger for indgangene.

Fig. 33. Olielampe, romansk (s. 2339). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Romanesque oil lamp.
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†Alterskranke, skænket 176724 af kirkens ejerpar
Thomas Just Jermiin og Karen Poulson.21 Skranken havde stakitværk, der 1862 var beskrevet
som udskåret.44 ‘Midt på’ var på den vestvendte
side malet givernes våbener, mens deres navnetræk stod mod øst.21 1882 og 1886 blev skranken
anbefalet fornyet i henhold til lovbefalet bredde,
idet rækværket skulle ‘bøjes ind mod knæfaldet’,
hvilket først skete ved restaureringen o. 1890 (jf.
ovf.).7 Skranken har antagelig svaret til den lidt
yngre (o. 1775) i Måbjerg Kirke (s. 1755), der
ligeledes var skænket af parret.
†Alterskammel, nævnt 1863, da dens betræk
blev udskiftet med rødt silkefløjl, svarende til en
tilbagevendende praksis.7
1892 er nævnt en †nodestol eller †læsepult (†bogstol(?)), som 1909 blev sat på loftet.7
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Døbefont (fig. 34), romansk, af rødlig (kumme)
og grålig granit (fod); 82 cm høj. Den firsidede
fod har form som en søjlebase med markerede
hjørneknolde, hvorimellem en lilje; en kraftig
vulst danner overgangen til det korte skaft. Kummen, der har tværmålet 65,5 cm, har indhugget
frise i lavt relief af rundbuede arkader, båret af
lave søjler med forenklede terningkapitæler og
halvrunde baser. Ved mundingsranden er tovstav,
afvekslende med zigzagbort. Intet afløbshul som
typisk for arkadegruppen. Nyere træindsats, gråstafferet. Fonten tilhører gruppen af arkadefonte,
der er almindeligt forekommende på egnen. Et
nært beslægtet eksempel, der kan være udført af
samme mester (Mackeprang, Døbefonte 323 (»Ejsingmesteren«)), er fonten i nabokirken Ejsing
(Ginding Hrd.).

Fig. 34. Døbefont, romansk (s. 2341). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Romanesque font.
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Fig. 35. Dåbsfad, 1768 (s. 2342). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Baptismal dish, 1768.

1860 anbefaledes fonten flyttet til den nordre
pille ‘af korsdøren’ (dvs. ved korbuens nordvange),18 mens den blev afrenset og oppudset 1865.7
1922 flyttet til sin nuværende placering i midtaksen umiddelbart øst for korbuen.7
Dåbsfad (fig. 35), 1768,21 tværmål 48,5 cm. Fadet har i bunden en hjul- eller sollignende dekoration i drevet arbejde med koncentriske prydbånd i midten, hvorfra udgår kuglestave, og afslut-

Fig. 36. Alter- og dåbskande, begge udført 1927 (s. 2339,
2342). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar and baptismal jugs, 1927.

tes med en krans af halve rosetter. Fanen er smykket med tilsvarende ornamentbånd, yderst en bort
af spidsovaler og her inden for cirkelornamenter,
perlestav og inderst en buefrise. Repareret 1927.7
Dåbskande (fig. 36), 1927,7 af pletsølv, overtrukket med messing, fra ATLA. Den 22,5 cm
høje kande har ægformet korpus med kuglestave.
Under bunden er stemplet fabriks-, lødigheds-,
nationalitets- og eneretsmærke samt indridset en
sikkerhedsmærkning. Kanden er antagelig anskaffet samtidig med alterkanden (nr. 2) (s.d.).
	En †dåbskande af passende form og størrelse
anbefaledes anskaffet 1863 og er vel identisk med
den ‘gamle tinvandkande’, der var gået itu 1906.7
†Fontelåg. 1614 indkøbtes en planke, bl.a. til fontelåg.9 Resterne af en barok fontehimmel (ovennævnte?) henlå endnu 1965 på kirkens loft.45
Prædikestol (fig. 37), 1880-81, efter tegning af
arkitekt Frits Uldall, med tilhørende lydhimmel.46 Kurven, der hviler på en sekskantet bærestolpe, har fire højrektangulære storfag, flankeret
af glatte søjler med terningkapitæl og attisk base.
Enkel profileret gesims og fodliste samt gennemløbende hængestykke, formet som en bølgeliste
med fordybede trepas. Opgangen, der har spinkle
balustre, er ført langs triumfvæggen. Himlen, som
er syvkantet, er kronet af udsavede tunger og har
tandsnitskåret hængestykke. Den nuværende staffering står i mat- og grågrønt med detaljer i forgyldning og rødt, hidrørende fra kirkens istandsættelse 1985. Prædikestolen, hvis oprindelige
farver ikke synes afdækket,47 blev 1922 malet i
‘en tone, der svarer til altertavlens farve’ (dvs. som
ferniseret egetræ).7 Kurvens håndliste var oprindelig forsynet med en †beklædning af fløjl, der
jævnligt fornyedes.
†Prædikestole. 1) 1612 betalte kirkeværgen Jacob Nielsen på Bjerg ‘godvilligt’ en daler til den
prædikestol, han hentede i Lemvig. Bunden blev
repareret 1614 med en planke, mens et andet
stykke træ indkøbtes til en bærestolpe; istandsættelsen blev ifølge en oplysning fra 1615 bekostet
af hr. Oluf (sognepræsten Oluf Pedersen Tiset),
Mauritz Jepsen, Thoms i Kvolsgård og Kristen
Henrichsen.9 1701 var stolen i så dårlig stand,
at biskop Anchersen donerede 24 rdlr. til en ny
prædikestol, 8 der imidlertid ikke blev anskaffet,
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og året efter var den så brøstfældig, at præsten
ikke kunne betræde den uden fare. Herefter blev
den repareret for de førnævnte 24 rdlr.48
2) 1704 fik kirken en ‘gammel’ prædikestol
smykket med ‘maling og billedhuggerværk’,21
foræret af Ejsing Kirkes ejer, Anders Rosenkrantz
på Tirsbæk (Ginding Hrd.). 49 I forbindelse med
genopsætningen indkøbtes planker og lægter
samt aske- og fyrretræ til en underdel, mens fire
jernstænger sikrede lydhimlens ophæng.8 Herefter blev stol og himmel stafferet af en maler fra
Ringkøbing.8 Ved opgangen var placeret en †tavle med kirkeværgernes navne og årstallet 1704 (jf.
s. 2345). Stolen, der åbenbart har været af ringe
kvalitet, blev 1880 karakteriseret som udført i
‘dårlig, senere renæssancestil’ eller som et ‘meget
tarveligt snitværk’.50
1808 anbefaledes, at ‘foden under prædikestolen’ (dvs. bærestolpen) og ‘dørene til samme’
blev genopsat.51 1863 understøttedes stolen med
yderligere en stiver, ligesom der omtales behov
for istandsættelser af gulvet i selve stolen både
1868 og 1878.7
Stolestader (jf. fig. 21, 38), 1922, delvis med anvendelse af ældre dele. De er opstillet i to blokke,
heraf 13 stole i syd og 10 stole i nord, idet den
østligste er dobbelt. I begge rækker er øverste
stol lukket, jf. også s. 2345. Gavlene har rundbuede arkadefyldinger og trekantede topstykker på
halspilaster, de sidstnævnte svarende til de genanvendte væggavle. For- og bagpaneler har højrektangulære profilfyldinger. Stolene har mat- og
grågrøn staffering, hidrørende fra en renovering
1985 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted).
†Stolestader. 1585 købtes otte træer i Lemvig til
‘kirkeskamlerne’. De blev repareret 1617, mens
en karl 1627 blev betalt for at ‘færdiggøre’ stolestaderne, måske i forbindelse med en større
fornyelse.9 En ny stol blev indrettet 1685.8 1701
omtales stolene som »øde[lagte]«,8 hvilket forsat
var uændret 1711.23 1768 omtaltes både mandsog kvindestole i koret, som imidlertid var blevet fjernet af kirkeejeren ‘for et par år siden’, da
kun et par af kvindestaderne blev benyttet, og
koret derved kunne blive rummeligere. I stedet
blev der indrettet yderligere et par kvindestader
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Fig. 37. Prædikestol, 1880-81 (s. 2342). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Pulpit, 1880-81.

i skibet, således at stolestaderne herefter omfattede såvel 13 mands- som 13 kvindestole.21 1862
beskrives stolene som forsynet med ‘fyldingsbagbeklædning’ (ryglæn), mens fodskamler omtales
1895. 1916 udarbejdede en snedker et overslag til
nye stole efter en fremlagt tegning. Dette arbejde
blev dog udsat pga. ‘de usædvanlig høje priser
på arbejde og materialer’.7 I stedet blev en midlertidig istandsættelse af de gamle stole iværksat
1919.7
Præstestol. Nyere armstol af mørkbejdset træ
med polstret sæde og ryg i matgrøn uld. En stol,
nævnt 1892,7 er måske den samme, som 1909
blev overført til Vejrum Kirke (jf. s. 2236).
†Skriftestole. Tidligst omtalt 1862, da den var
placeret i koret og forsynet med en dør.7 Den
oprindelige stol hidrørte formentlig fra 1600-tal-
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Fig. 38. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Interior looking west.

let, svarende til den ældste degnestol og kan også
være blevet fornyet 1767 samtidig med denne.
†Degnestole. Nævnt 1696 i forbindelse med en
reparation.8 En ny, malet degnestol blev anskaffet
1767 24 og er vel identisk med den degnestol, det
1793 regnede ned i,52 og antagelig også med den
‘lukkede stol i koret for degnen’, der er omtalt
1862, og som fik ny bænk 1893.7 Efter stolestadernes nyindretning 1922 benyttede degnen det
forreste stolestade i den nordre blok.7
†Lukket stol. I forbindelse med stoleværkets fornyelse 1922 nedlagdes en lukket stol med to pladser østligst i skibets sydside. Denne havde i følge
den seneste bruger, gårdejer Niels Bjerg, haft gammel hævd for beboerne på Bjerg (Øster Bjerg).53
Kister og skabe. En gammel, ‘ubrugelig’ †kiste
noteres 1650.9 Et hjørneskab, erhvervet 1975, i
matgrøn staffering, er opstillet i korets sydvesthjørne. 1899 anskaffedes en lås til †skabet for altersølvet.
Pengebeholdere. Nyere pengebøsse af messing, kas
seformet og med pengeslids i toppen.54 Opsat øst
for våbenhusdøren. 1686 bekostedes en †almissetavle.8 1713 anskaffedes en †pengetavle til de fattige,23 mens en ‘ny tavlepung’ (†klingpung) anbefaledes anskaffet 1866.7
Dørfløje. 1) O. 1900(?). Plankedør med revler,
mørkerød på forsiden, grønmalet på bagsiden.
Indgangsdør. 2) 1922. Grønmalet træfløj mellem
skib og tårnrum. 3) 1959(?). Fyldingsdør, stafferet
i grønt; mellem våbenhus og skib. †Dørfløj. 1592
indkøbtes et pund stål til ‘kirkedøren’.9
Orgel (jf. fig. 38), 1980, med syv stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Fyns Orgelbyggeri,
Odense. Disposition: Manual: Rørfløjte 8', Fugara 8', Principal 4', Gedaktfløjte 4', Gemshorn 2',
Oktav 1'. Pedal: Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden
er tegnet af Olaf Brusch, Johan Duelund og Ib
Lydholm. Bemalet som stolene. Orglet, der oprindelig stod umalet, blev antagelig opmalet i forbindelse med kirkens restaurering. Prospektpiber
af kobber og tinlegering. I skibets nordvestlige
hjørne.
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†Orgel (fig. 39), 1944, med fire stemmer, bygget
af Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby. Disposition:
Quintatøn 16', Gedakt 8', Principal 4', Rauschquint II; svelle.55 Koppel M 4'-M. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Mørkbejset facade med prospektpiber af fyr og sølvbronzeret zink i uindrammet opstilling. I skibets nordvestlige hjørne, med
sydvendt spillebord og facader mod syd og øst.
Salmenummertavler. 1) (Fig. 19), o. 1893. Tretavler med profilramme og trekantgavl; til påskrifter
med kridt. Grønmalede med mørkegrønt Jesusmonogram i topgavlen. Beholdningen, der oprindelig omfattede fem (to †salmenummertavler),
er henlagt i tårnet. 2) (Fig. 21), 1970, skænket
af anonym giver. 7 Fem tavler til hængetal med
trekantgavl. Olivengrønne med rammeværk i lysegrøn, samt sortmalede hængetal.
†Personrækketavle, 1704, med navne på to af Fovsing Kirkes kirkeværger: »Jens Andersen Dal og
Thomas Poulsen« samt datoen: »Aar 1704. d: 1ste

Fig. 39. †Orgel, 1944 (s. 2345). Foto Annelise Olesen
1973. – †Organ, 1944.
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Fig. 40. Klokke, 1581 (eller 1587) (s. 2347). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bell,
1581 (or 1587).

Julii«. Tavlen, der videreførte en tilsvarende kalkmalet liste fra 1696 (s. 2329), var af træ og fandtes
1766 ophængt ved opgangen til prædikestolen. 21
Belysningen omfatter tre lysekroner, hvoraf de
to i skibet er identiske; alle beregnet til elektrisk
lys. 1) (Jf. fig. 38), nyere, af messing, balusterskaft,
2×6 s-svungne prydarme, oprullet i volut. Som

topfigur en kongekronet ørn samt glat profileret
hængekugle med knop. Ophængt i koret. 2-3) (Jf.
fig. 21, 38-39), 1949, af messing, en såkaldt ‘Jungs
hoved-krone’, leveret af kunstsmedemester Knud
Eibye, Odense. Balusterskaft, 2×5 arme, øverst en
flakt ørn, hængeknop med indgraverede versalindskrifter, henholdsvis: »Skænket Fousing kirke anno
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1949 af forstander Carl Pedersen Fousing og søster
Kirstine Pedersen Linde« og »Skænket Fousing
kirke anno 1949 af gaardejer Christen Berg og søster Anne Bjerg af Bjerg i Fousing«. Skaftet afsluttes
forneden af et løvehoved med ring i flaben.
†Ligbårer. 1629 anskaffedes en ny båre; 9 sandsynligvis identisk med den fyrretræsbåre, der
1683 omtaltes som gammel, 1691 som ganske
ødelagt og 1693 som fordærvet. En ny båre blev
anskaffet 1695. 8
Klokke (fig. 40), 1581 eller 1587, støbt af Rasmus
Lausen (Lauridsen (virksom 1546-82)) eller Peter
Lauridsen (virksom 1560-86);56 57,5 cm i tværmål.
Slagringen er profileret, og om halsen løber en listeindrammet indskrift i reliefminuskler: »an(n)o
1581(7?) stor op i døde oc komer For dom«.57 På
klokkelegemet ses et bomærke flankeret af minusklerne »r« og »1«. Dette mærke genfindes på en række nørrejyske klokker og kan if. Nyrop henføres
til ovennævnte mestre, der undertiden har signeret
deres klokker, eksempelvis i Trans Kirke: »rasmvs
lavsen« (s. 1717) og Tornby Kirke (Hjørring Amt):
»petrus laurentii«.58 Klokken er ophængt i nyere
slyngebom i tårnets klokkestokværk.
Klokken, der tidligst er nævnt 1587 i forbindelse
med indkøb af ny klokkestreng, blev omhængt af
flere omgange i løbet af 1600-tallet; især akslen repareredes og fornyedes ofte med såvel egetræ som
stål.59 1907 anbefaledes klokkens beslag og aksler
fornyet, og 1971 blev den sat forsvarligt i stand. 7

Fig. 42. Støbejernskors nr. 2, o. 1887, over Søren Zacariesen Dahl (s. 2348). Foto Kristoffer E. Christensen
2014. – Wrought-iron cross no. 2, c. 1887.

gravminder
Kirkegårdsmonumenter. På kirkegården findes en
støbejernsgravplade og tre støbejernskors. Bortset fra støbejernskors nr. 2 findes de øvrige i
lapidariet nord for kirken. Støbejernsgravplade, o.
1872, for Mætte Nilsen, f. Jepsen, *i Vester Lind
i Gudom 4. aug. 1807, †2. sept. 1872 i Vesterkjær
i Fousing. Den skjoldformede tavle af støbejern,
28×40 cm, har personalia i reliefantikva.
Støbejernskors. 1) (Jf. fig. 41), o. 1876, over Peder
Andersen, *i Rysbierg (Rysbjerg) 11. jan. 1828,
†30. dec. 1876 i ‘Trædeknold’. Rundbuet kløverbladskors, 80×55 cm, med personalia i reliefversaler og laurbærkrans øverst på stammen.60
Fig. 41. Støbejernskors nr. 1 og 3, o. 1876 og o. 1903,
hhv. over Peder Andersen og Ane Pedersen (s. 2347).
Foto Kristoffer E. Christensen 2014. – Wrought-iron
crosses nos. 1 and 3, c. 1876 and c. 1903.
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2) (Fig. 42), o. 1887, for Søren Zacariesen Dahl,
*2. juli 1858, †8. dec. 1887. Korset måler 64×39
cm og har indskrifter i reliefantikva. På den
vandrette korsarm med kløverbladsafslutning
flankeres et diminutivt kors med indskrift: »H(er)
Hviler« af to liggende putti; hhv. med palmeblad
og anker samt hjerte og efeu. På korsets bagside
en sommerfugl.61 I familiegravsted, sydvest for
kirken. 3) (Jf. fig. 41), o. 1903, over Ane Pedersen,
*30. juni 1828, †20 juni 1903. Som nr. 1, men med
hjerte og anker nederst på stammen samt to sammenlagte hænder (‘farvelhænder’) bag på korset.60
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The church lies on flat terrain in the north west
of the parish, whose western boundary is formed
by the stream Bredkær Bæk. The waterway,
which marks the transition to Skodborg District, also marks the transition between Hjerm
District’s fertile moraine clay and the heathland
west of this, over which the Klosterheden and
Kronheden forests extend.
The building consists of a Romanesque chancel and nave, to which a porch was added towards
the north around 1500, while the tower was built
c. 1550.The chancel and the approximately three
metres of the nave belong to the first construction phase and are built of granite ashlars over
a chamfered footing, while the western part of
the nave is built of raw fieldstone after what was
presumably a brief break in construction. Of the
church’s original doors in the west end of the
nave only the northern one is preserved. The
simple rectangular opening has later, however,
been partly rebuilt in medieval large brick. In
the eastern and northern wall of the chancel the
Romanesque windows are still preserved (figs.
8-10). But in the course of time they have also
been rebuilt repeatedly – for example the north
window was bricked up until 2005, when the
present stained glass was installed. The interior of
the church is covered by a flat beam ceiling, the
chancel opens up to the nave through an ashlarbuilt chancel arch whose corbels are of varied
construction. It may be noted that the height of
the arch increases by c. 10 cm towards the east,
which increases the view into the chancel.
The limewashed porch of brick outside the
north door of the nave was probably built around
1500, and by virtue of the architectural details is
related to a number of the region’s other porches (fig. 13) – in the exterior for example by the
round-arched recess of the gable, which has parallels in Måbjerg and Hjerm (pp. 1740, 2011).
In the interior too the arrangement is typical
of the region, since each of the flanking walls

is equipped with six niches, separated by halfbrick-wide columns; however the niches have
now been cut away at the bottom (fig. 11; cf.
Måbjerg, Gimsing and Asp, pp. 1740, 2122).
The narrow tower with its square ground plan
at the west gable of the nave was built in the
period around 1550 in three floors, but has later
been rebuilt and cut down. The bottom two-tofour courses have been built of the relocated ashlars of the nave, including the chamfered footing
beneath the west gable. Above this the tower is
of red brick in Renaissance format (25×11×7
cm), which in the facade is laid in cross-bond, in
the back walls as monk-bond. In the south wall,
before 1880 an oil lamp was walled in (fig. 33).
Very unusually, both the tower interior and the
floor above have probably been vaulted over, although it must remain an open question whether
both vaults were in fact realized. The design of
the original †belfry floor is unknown, but it was
covered by a †spire or a †pyramid roof. When
the tower was cut down in size is uncertain, but
it may have been done in the winter of 1719-20,
when large parts fell down as a result of neglect.
Stained glass. In 2005 stained glass was inserted
in the north window of the chancel, designed by
Bodil Kaalund and executed by the master glazier Per Hebsgaard.The subject is The Annunciation, and shows the seated, blue-clad Mary with
the angel hovering above her head. A †stained
glass work, c. 1500, a coat of arms for the Sort
family (fig. 44) was registered in the mid-1700s
in a window in the church.
†Wall paintings. In 1986, on the east wall of the
chancel and the north wall of the nave, fragments of wall-painted decorations were registered, both medieval and post-medieval, but were
subsequently limewashed over. The oldest, on the
north wall of the nave, were from c. 1300-1350
and probably showed parts of an arcade gallery

2352

hjerm herred

that once extended over the upper part of all the
nave’s wall surfaces. Similar †decorations have
been registered in Mejrup and Ølby churches (pp.
1798, 2282), where they were however substantially better preserved. Decorations of this kind are
not known in the northwestern Jutland area apart
from these three churches. In addition there were
remains of a post-medieval list of churchwardens
on the west side of the chancel arch wall. On this
were a number of initials and the date 1696.
Furnishings. The oldest furnishing items in the
church are a Romanesque oil lamp, walled into
the south side of the tower, and a font, both of
granite, and in the latter case belonging to the
region’s usual sepal type (figs. 33-34). From the
church’s Late Medieval †altarpiece (no. 1) come a
Calvary scene and five figures of saints, mounted
in the present-day altarpiece from 1889-90 (fig.
23). From the Renaissance come the altar cand
lesticks, acquired in 1587, and the church bell,
1581/87, bearing the letters “r” and “l” for the
bell founder, Rasmus Lausen or Peter Lauridsen
(figs. 32, 40). While nothing is preserved from
the 1600s, chalice no. 1, a work by the goldsmith
Johan Frederik Altevelt, Holstebro, is from the
first decades of the 1700s, renewed in 1746 along

with the paten at the expense of the incumbent
Hans Matias Lind (fig. 29). The baptismal dish is
from 1768; the wafer box of pewter seems to be
from the same time (fig. 35).The nineteenth century is represented by the following items: chalice
no. 2 from 1850, the goldsmith Christen Christensen’s Communion set for the sick from 1862
(paten renewed), which is shared between Fovsing and Asp Churches; the pulpit with canopy
from 1880-81 (designed by Frits Uldall) and the
altar rail and altarpiece from the main restoration, both from 1889-90. The pews, with re-used
older parts, come from the refurbishing of 1922,
the seven-branched candelabrum was donated in
1927 by Lauritz Nielsen Gade, while the chandeliers (2-3) were donated in 1949 by Carl Peder
sen Fousing and his sister Kristine Pedersen Line
respectively, and by Christen Berg and his sister
Anne Berg. Four chasubles, 1975, were funded
by an anonymous donation. In 1980 a new organ
was acquired and in 2011 panelling of the Communion table.
Sepulchral monuments. In the churchyard there is
a wrought iron tomb plate and three crosses of
the same material from the period c. 1872-1903
(figs. 41-42).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2014. – The church in the landscape, seen from
the south east.

asp kirke
hjerm herred
Kirken (»aspæ«)1 er tidligst nævnt i Ribe Oldemoder
med en taksation på 4 skilling sølv, herredets middelansættelse.2 I tidsrummet fra 1478 til 1510 er omtalt
jord og ejendomme tilhørende kirken.3 1524-26 betalte kirken 10 mark til landehjælpen, dvs. et beløb, der
udgjorde det dobbelte af afgiften fra Sir (5 mark), men
var noget mindre end den tilsvarende fra Navr Kirke
(jf. s. 2447 og 2401).4
1699 udlagde Kronen kirken med kaldsret til Kirstine
Bille, enke efter Otto Skeel (1633-95) tilVallø, idet beløbet afkortedes af ‘hendes salig mands resterende løn som
gehejmeråd’.5 Samme år valgte hun dog at videresælge
kirken til Christen (de) Linde den ældre (1626-1706) til
Volstrup; 6 denne havde samme år overtaget sognets hovedgård, Lindtorp. Kirken havde herefter ejerfællesskab

Danmarks Kirker, Ringkøbing

med Lindtorp frem til 1806, da boet efter kaptajn Hans
Henrik von Wittersheim (†1804) ved auktion solgte
kirken til sognemændene.7 Kaldsretten var dog allerede
1796 blevet overdraget til kongen.8 Kirken overgik først
1959 til selveje som en af de sidste i amtet.9
Sognet udgjorde oprindelig et selvstændigt pastorat,
idet præsten dog 1634 ‘for kaldets ringheds skyld’ oppebar Kronen og kirkens andel af korntienden,10 indtil
det 1687 blev anneks til Ølby og Fovsing (s. 2267, 2315).
Sagn. I forbindelse med kirkens opførelse udspillede der sig en kappestrid mellem to bjergmænd, som
havde påtaget sig at bygge henholdsvis Rom (s. 768)
og Asp kirker. I ærgrelse over, at Rom Kirke blev først
færdig, kastede Asp Kirkes bygmester en stor sten efter
kirketårnet i Rom.11
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south east.

Kirken ligger på den nordvendte skråning af
sognets højeste punkt, hvis tilhørende højdedrag
danner overgang til den flade hedeslette i sognets
sydvestlige del, og til Skodborg Herred mod vest.
Mod øst og nord omgives kirken nu af landsbyen, der opstod og voksede i løbet af forrige
århundrede, idet kirken oprindelig lå ensomt i
landskabet; nærmeste nabo var den gamle †præstegård på højdedragets sydskråning (jf. fig. 3), og
i 1800-tallet tillige †skolen på Bækvejs nordside.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegårdens afgrænsning har ikke ændret sig synderligt siden
udarbejdelsen af de ældste matrikelkort (jf. fig. 3)
og afspejler muligvis de oprindelige forhold. En
planering af kirkegården, særlig den nordre side,
ønskedes udført 1872.12 De nuværende hegn ud-

gøres af jorddiger med stensatte sider, mens toppen er dækket af græstørv. Mod øst er den nordlige del af diget supplerende beplantet med en
hæk af paradisæbler,13 mens norddiget krones af
lærk i den østlige del og avnbøg mod vest. Langs
vestdigets inderside blev 2014 fældet et læbælte
af røn, der nu er erstattet af en hæk af surbærbuske og egetræer.
Af de tre indgange til kirkegården er kørepor
ten ud for tårnets vestdør den primære; de murede og hvidtede piller, der afdækkes af trinpyramider i lighed med andre af egnens kirker, er i
sin oprindelige form formentlig fra 1800-tallets
midte (jf. f.eks. Ramme, Trans og Handbjerg, s.
1591, 1679 og 1943), idet indgangen afløste en
mulig middelalderlig †portal (jf. ndf.). Indgangen
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bestod 1862 af tre piller.12 Den nordre indgang
består af murede og hvidskurede piller med cementafdækning og har i nuværende udformning
forlæg fra 1800-tallet.12 Den søndre blev etableret
1972, hvor en materiale- og parkeringsplads kort
forinden var anlagt på et tilstødende, tilkøbt areal.
Alle indgangene har galvaniserede jerntremmelåger.14 †Hegn. I modsætning til de nuværende
forhold var hegnene i ældre tid tilsyneladende
kun ensidigt stenklædte, idet indersiderne 1862
for ‘størstedelens’ vedkommende kun var af jord.
Reparationer af digernes stensætning blev ofte
foretaget, første gang nævnt 1608-09, hvor alle
digerne blev oplagt.15 I de følgende årtier repareredes digerne adskillige gange, 1625 tillige
med supplerende tørvelægning. 1765 var digerne
så misligholdt, at kreaturerne frit kunne gå ind
på kirkegården.16 †Indgange. En ‘port’ er omtalt i
Christian VII’s bevilling til nedrivning af tårnet
(jf. s. 2362), idet klokken foresloges nyophængt
her eller i en til formålet opført †klokkestabel(?).
Denne port kunne stamme fra 1624, hvor en
murermester ‘satte grund’ under stetterne i nord
og syd samt under ‘porten’, der må formodes at
have været kirkegårdens hovedindgang i vest. Til
indgangene blev fremstillet egetræslåger, der repareredes flere gange i de følgende år, og i samme
omgang blev de gamle (træ)stetter ‘opbrændt at
smelte bly med’(jf. s. 2368).15 I 1700-årenes sidste årtier påtaltes flere mangler ved kirkegårdens
indgange, og 1805 var port og låger ‘ganske nedrevne’.17
Bygninger på og ved kirkegården.18 I kirkegårdens
sydvesthjørne er o. 1966 opført et kombineret
ligkapel og graverhus (arkitekt H. Møller Nielsen,
Struer),12 der 1994 blev udbygget mod syd (arkitekt Svend Aage Jensen, Lemvig). Ombygningen omfattede tillige udskiftning af bygningens
eternitskifertag, der erstattedes af vingetegl.19
Pladsen var tidligere optaget af et indelukket
område til affald, og nord herfor kirkegårdens
lapidarium, der nu er flyttet til sydøsthjørnet.
Stendiget omkring den tidligere affaldsplads er
delvist bibeholdt. På materialepladsen syd for
kirkegården blev o. 1979 opført redskabsskure af
trykimprægnerede fyrretræsbrædder. †Bygninger
ved kirkegården. En †kirkestald ved kirkegårdens
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sydvesthjørne til beboerne i Linde blev opført
1914.20
Beplantning. De gængse, stedsegrønne hække på
kirkegården er suppleret med enkelte sjældnere
træsorter såsom en hængeask i den søndre del og
en balsampoppel øst for ligkapellet, hvor også er
en kristtornhæk. †Beplantning. Kirkegården var
ved overgangen til det 20. århundrede og endnu
i tiden efter tårnets opførelse 1919 (jf. s. 2363) i
nogen grad græsdækket, om end en hækopdelt
parcellering var påbegyndt (jf. fig. 21-22); denne
fuldendtes ved en regulering 1934-35. Før tårnets opførelse, hvor adgangen til kirken endnu
var henlagt til våbenhuset, var stien hertil flankeret af tætstillede graner (jf. fig. 61).

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Øst for kirken ses en
række oldtidshøje. Målt 1797 af Carl Wesenberg. Tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Cadastral map. East
of the church, a row of ancient burial mounds.

150*
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Fig. 4. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt
og tegnet af Anders C. Christensen 2014. – Cross-section through nave looking east.

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i senmiddelalderen er føjet et våbenhus på nordsiden. Et
formentlig middelalderligt †tårn blev nedrevet 1810,
mens det nuværende tårn er fra 1919. Kirken er orienteret solret.

Udlægningsprincippet for kvaderstenskirken kan
ikke fastslås, idet skibets vestgavl helt blev nedtaget
med tårnets opførelse 1919 (s. 2363). Det i forhold
til skibet smallere kor i øst har kvadratisk planform,

og bygningen er afsat med rette vinkler. Skibet er
omtrent et halvt skifte højere end koret.
Materiale og teknik. Murene, der indvendig er
af rå og pudsede marksten, er udvendig beklædt
med veltildannede granitkvadre i homogene, lige
gennemløbende skifter. Disse udgår fra en sokkel
med let hulet skråkant (s. 1728, fig. 34). Over korets nordvindue er tillige anvendt to mindre jern
alkvadre. Kvaderbeklædningen har været omsat
mange gange, hvilket bl.a. fremgår af Synsprot. og
de bevarede regnskaber, og skyldes hovedsagelig kirkens placering på den fugtige, nordvendte
skråning (jf. s. 2364). 1893 og 1897 blev alle facadesten på kirkens nord- og sydsider omsat, og
senest var 1978 hele korets østgavl nedtaget (fig.
59). Over våbenhusets loft, hvor facaden siden
middelalderen har stået beskyttet, kan dog endnu
ses en mindre, uomsat sektion af kvadermurværket. Her er de oprindelige knasfuger bevaret, og
spor af flere kalklag er tydelige (jf. fig. 58, s. 2369).
De to bygningsdele er ikke i forbandt, og det må
derfor overvejes, om kor og skib er opført i hver
sin byggefase(?). Spørgsmålet kan dog vanskeligt
afklares jf. de mange omsætninger af kvadrene.
Materialet omfatter flere sten af betydelig størrelse, idet en sokkelsten på korets østgavl måler
178 cm, mens længden på norddørens monolit
overligger overstiger to m (jf. ndf., fig. 58).
	På skibets sydmur, i 2. skifte over soklen, er
en billedkvader med et ansigt i lavt relief (fig. 10);

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Leopold Teschl 1969, suppleret og tegnet af
Anders C. Christensen 2016. – Plan.
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Fig. 6.Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Exterior seen from the south east.

yderligere to lidt mindre ansigter (15×14 cm) i
højere relief ses indvendig omkring skibets nordvindue. Her var der if. Eigil Rothes beskrivelse21
et tredje †mandshoved, der nu er borthugget (fig.
8-9, 60, jf. s. 2370).22
	På enkelte kvadre er stenhuggermærker bevaret i
form af små, rektangulære felter (skibets sydside,
8. skifte over soklen (fig. 57), skibets nordside, 3.
skifte over soklen, korets nordside, 7. skifte over
soklen samt på norddørens monolitoverligger, fig.
58). Et langt større mærke (28×28 cm) på korets
sydside (2. skifte over soklen) har en uregelmæssig bund, hvorved feltet snarere skal tolkes som
en camouflering af en beskadigelse af stenen.
Døre og vinduer. Af kirkens to oprindelige døre i skibets vestende er kun den nordre endnu
i brug, om end indgangen en tid var blændet
(jf. s. 2361). Åbningen, der blev udvidet på et
tidspunkt før 1890,23 er kalket og består af hjørnehugne kvadre, hvorover retkantet monolitoverligger, ganske som flertallet af egnens romanske

kirkedøre. Den lange overligger (fig. 58), der nu
ses fra våbenhusets loft, måler 213×32 cm og har
langs overkanten ét, muligvis to stenhuggermærker (jf. ovf.).
	Den med kvadre blændede syddør, der 1890
blot erkendtes som en tre skifter høj lodfuge,23 er
genetableret som en 10 cm dyb niche med karme af hjørnehugne kvadre og retkantet monolit
overligger (fig. 14).24 Den underliggende skråkantsokkel har groft tildannet flade og har altså
ikke fungeret som trædesten i den oprindelige
portal. Døren blev tilsyneladende tilmuret 1605,
hvor en murermester brugte fire læs sten og to
dage til arbejdet.25
Kirken har på nordsiden af hhv. kor og skib bevaret i alt to oprindelige, rundbuede vinduer (fig.
11-13). Korvinduet har særskilt, retkantet sålbænk, hvorover tre skifter smigsten. Den kraftige
og falsede monolitoverligger bryder murværkets
skiftegang. Vinduets udvendige mål er 135×65
cm, de indvendige 153×77 cm.
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Fig. 7a. Plan, snit og facader. 1:300. Målt og tegnet af Hans Arentoft 1919. I Struer Museum. – Plan, section and facades.

Skibets nordvindue, der muligvis er eneste oprindelige lyskilde i dette murafsnit, måler udvendig 125×65 cm, indvendig 129×65 cm; åbningen er placeret ét skifte højere end korvinduet.
Mod det ydre er vinduet opbygget dels af falsede

kvadre, herunder monolitoverliggeren, dels af
høje kvadre, der bryder murværkets skiftegang.
Vinduet har ingen særskilt sålbænk, idet bunden
udgøres af murværkets sjette skifte over soklen. I
det indre er den mod åbningen rundbuede over-
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Fig. 7b. Plan, snit og facader. 1:300. Målt og tegnet af Hans Arentoft 1919. I Struer Museum. – Plan, section and facades.

ligger sammensat af to sten (jf. fig. 60), hvorpå
langs buen tilsyneladende er udhugget en rille
(fig. 12).26 Den sammensatte overligger prydes af
to ansigter i relief (jf. ovf.), der modsat vinduets øvrige elementer ikke er kalkede,27 og som

oprindelig var suppleret af et tredje ansigt over
buens toppunkt.21
Indre. Kor og skib er begge fladloftede, og
førstnævnte ligger to trin højere end skibet. Bygningsafsnittene adskilles af en kvadersat og rund-
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Fig. 8-9. Mandshoveder over skibets nordvindue (s. 2356, jf. fig. 12). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Male heads
above the north window of the nave (cf. fig. 12).

buet korbue, hvis vederlag er markeret ved et retkantet kragbånd med en nedre skråkant (s. 1726,
fig. 8). Buen er omsat efter 1890, hvor den havde
mistet ‘en del af sin oprindelige form’ som følge
af forskydninger af stikstenene.28 Triumfbuens
bredde svarer omtrent til en tredjedel af skibets
samlede bredde, idet den dog kan være en smule
udvidet ved føromtalte omsætning. På hver side
af buen er ligeledes rundbuede og kvadersatte sidealternicher, hvoraf den søndre en tid var tilmuret. Den blev genåbnet ved kirkens restaurering
1973 (jf. s. 2367), idet den formentlig blev blændet som følge af prædikestolens installering (s.
2385). Nichens vanger og bund står nu kalkede.29
Loftet renoveredes 1631 med otte dusin planker,
og herefter optræder flere mindre udbedringer;30
1862 var næsten alle bjælker og brædder således
af fyrretræ.12
Fig. 10. Billedkvader på skibets sydmur (s. 2356). Foto
Arnold Mikkelsen 2014. – Decorated ashlar on the south
wall of the nave.

asp kirke

2361

Fig. 11-12. Skibets nordvindue (s. 2357). 11.Ydre. Foto Anders C. Christensen 2016. 12. Indre. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – North window of nave. 11. Exterior. 12. Interior.

Taggavle. Korets østre gavltrekant er ombygget
med nye, røde teglsten i normalformat (jf. fig. 59),
hvilket skete før 1890.23 Mellem korets og skibets
loft er opført en bred, spidsbuet åbning af tegl i
munkestensformat, mens dele af den oprindelige
gavl af rå kamp er bevaret syd og nord herfor.
Åbningen blev formentlig indsat 1906, hvor en
åbning mellem lofterne på de to bygningsafsnit
ønskedes indrettet.12
Senmiddelalderlige tilføjelser. Kirkens oprindelige
våbenhus ud for skibets norddør (fig. 17), der formentlig daterer sig til 1400-tallets tredje fjerdedel
(jf. ndf.), anvendes siden 1974 til venteværelse
ved dåbshandlinger osv. Ved tårnets opførelse
1919 blev døren til skibet blændet og rummet
anvendt til redskabsrum.
Bygningen er opført af røde tegl i munkestensformat over et fundament af granitsten, der især
under hjørnerne antager ganske store dimensio-

ner. Murværket blev 1971 udbedret.12 Indgangspartiet indrammes af en rundbuet blænding, hvis
halvstensstik hviler på en udkragende teglstenskonsol; udformningen føjer sig dermed til adskillige lignende facadeblændinger på andre af egnens
våbenhuse (f.eks. Nørre Nissum, Måbjerg, Hjerm
og Navr, s. 644, 1740, 2011 og 2407). Sidstnævnte eksempel er dendrokronologisk dateret til o.
1460-70, hvilket må formodes nogenlunde at
stemme overens med opførelsestidspunktet i Asp.
Den fladbuede dør er udvidet i nyere tid, hvor
også korsblændingen i gavlfeltet er indsat; på ældre
fotografier ses rester af det oprindelige, rundbuede(?) spejl, hvori formentlig har været en fladbuet
døråbning (jf. fig. 16). Rummets fladloftede indre,
der får lys gennem et retkantet vindue fra 1863
i østmuren,12 er karakteriseret ved flankemurenes
nicher (fig. 19), som ligeledes finder flere paralleller i området (f.eks. Måbjerg, Gimsing og Vejrum,
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sagelig fra de talrige regnskabsposter, der vidner
om bygningsdelens dårlige forfatning, indtil nedrivningen endelig blev effektueret. Der var tale
om en af teglsten opført tilbygning i et ukendt
antal stokværk, hvis overhvælvede32 tårnrum
stod i forbindelse med skibet ved en spidsbuet
arkade; denne stod indtil tårnets opførelse som
en blænding i bagmuren i skibets vestgavl.23 Trekantgavlene var kronet af kamtakker, hvoraf seks
blev repareret 163915 og yderligere tre 1678.33
De hyppige reparationer, der er særligt specificeret for 1600-tallets vedkommende, omfattede
murværksudbedringer, bjælkeudskiftninger og
tagværksfornyelser. Materialerne blev hentet forskellige steder, bl.a. i Bækmark og en enkelt gang i
Løver Syssel. Særligt presserende var reparationen
1639, hvor der måtte lånes penge fra Stadil Kirke,
og hvor en række lokale beboere, smede og tømrere trådte til med gratis arbejdskraft. Resultatet

Fig. 13. Korets nordvinduer (s. 2357). Foto Anders C.
Christensen 2016. – North windows of chancel.

s. 1740, 2122 og 2188). Bedst bevaret er vestmurens seks nicher, mens de tilsvarende i østmuren
til en vis grad er omarbejdede (jf. vinduet i øst).
Nichernes bund ligger 60 cm over det nuværende gulv og er 112×50×25 cm. De adskilles af en
halvstens bred pille med nedre affasning og overdækkes af en falsgesims. Våbenhusets gavltrekant,
der er nedskåret, har formodentlig haft †kamtakker(?), og i den kampestenssatte og gradvist tilbagetrukne bagmur ses en blændet, rektangulær glug
(30×20 cm) under buens toppunkt (fig. 18).
†Senmiddelalderlige tilføjelser. Et formentlig senmiddelalderligt †tårn ved skibets vestgavl blev efter kongelig bevilling af 1807 nedrevet 1810. I
årene op til nedrivningen holdtes ekstraordinære
syn over det stærkt nedbrudte bygningsafsnit, der
var truet af akut sammenstyrtning.31 Efterretninger om udformningen er få og kendes hoved-

Fig. 14. Skibets blændede syddør (s. 2357). Foto Anders
C. Christensen 2016. – Bricked-up south door of nave.
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Fig. 15.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Exterior seen from the north.

var udbedringer af alt murværk samt bjælkelag
og spær. 1673 måtte kirkerne i Hee, Stadil, Gammelsogn, Sahl og andre efter domprovstens ordre
atter låne kirken penge til nye tårnreparationer,
der strakte sig helt til 1675. Tusindvis af mursten,
træværk og jern til ankre blev indkøbt.33 Muligvis, trods alle anstrengelserne, har det alligevel
været nødvendigt at skære tårnet ned; i hvert fald
lyder skudsmålet 1766 ‘lavt tårn, teglhængt’,34 og
1862 er det anført, at tårnet tidligere blev gjort
syv alen lavere pga. dårlig vedligeholdelse.12
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Tårnet ved skibets
vestende blev opført 1919 i fem fladloftede stokværk, hvoraf de tre øverste forbindes via trætrapper; bygningen har sadeltag med gavle i nord og
syd (arkitekt Hans Arentoft, København), (jf. fig.
7a-b). Østmuren var oprindelig planlagt opført
over skibets vestgavl, men denne blev, formentlig
som følge af forfald, helt nedrevet.35 Tårnets fire
mure blev herefter rejst over et betonfundament.
Materialet er røde teglsten i normalformat, dog

med anvendelse af gule teglsten til udvalgte detaljer, herunder vinduesåbningerne (jf. fig. 20);
facaderne blev efter opmuring stænkpudset. I
tårnrummet, der via den rundbuede og falsede
indgang i vest benyttes som våbenhus, er mod
nord siden 1973 indrettet præsteværelse og varmerum, oprindelig blot præsteværelse. Tårnrummet, hvorfra er adgang til skibet gennem den retkantede dør i øst, får lys fra rundbuede vinduer
med ydre, dobbelt fals og indvendig smig.
	En muret trappe langs syd- og vestmuren fører til orgelrummet i 2. stokværk, der åbner sig
mod skibet ved en bred, rektangulær åbning over
skibets vestdør. Den murede trappe, der i niveau
med orgelrummet får lys fra tre smalle glugger
med trappestik, giver via en lem også adgang til 3.
stokværk, hvor en bred, spidsbuet arkade forbinder rummet med skibets loft. 3. og 4. stokværk har
mod nord, vest og syd glugger svarende til trappeopgangens, og klokkestokværket er forsynet
med rundbuede og falsede glamhuller mod alle
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Fig. 16. Rekonstruktion af våbenhusets gavl (s. 2361).
1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2016.
– Gable triangle of the porch. Reconstruction.

verdenshjørner. Trekantgavlene, hvis spidser oprindelig hver var forsynet med en †kamtak (jf. fig.
22), har hver seks højblændinger som en reference
til egnens middelalderlige formsprog (jf. blændingsdekorationerne på tårnene i f.eks. Mejrup
og Navr, s. 1783, 2408). I den søndre †kamtak og
langs bagmuren i syd var †skorstensaftrækket for
kirkens varmeanlæg placeret (jf. s. 2369).

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser. Kirkens vedligeholdelseshistorie kendes fra
1600-tallets begyndelse, hvor de detaljerede regnskaber giver indblik i bygningens reparationer.30
For bygningens vedkommende er de kvadersatte
mures omsætning en hyppigt tilbagevendende
post, og også †tårnet blev flittigt udbedret (jf. s.
2362). De ganske mange murværksreparationer
skal givetvis ses i lyset af kirkens uhensigtsmæssige placering på skråningen, der tilsyneladende
i perioder har dækket dele af sydsidens sokkel.
Ydermere er grunden ganske fugtig, hvilket ved
kirkens renovering 1978 blev søgt udbedret med
udlægningen af dræn (jf. ndf.).
1607 arbejdede en murermester otte dage på
kirkens ‘øster side’, men allerede 1614 skulle alle
korets ydermure ‘forfærdiges med det allerførste’.15 Tre år senere var turen kommet til kirkens
nordside, hvor en stor mængde sten var nedfaldne og måtte repareres af to mand i 11 dage.15
1631 foretoges en længerevarende reparation af
en murermester og svend fra Borbjerg, der over
27 dage reparerede korets og tårnets mure (jf.
ovf.). Hertil anvendtes 29 snese mursten samt
100 ‘Hollands klinker’, vel de smalle, højst 4,5
cm tykke, nederlandske mopper.15 Blot syv år se-

Fig. 17. Våbenhuset set fra nord (s. 2361). Foto Anders C. Christensen 2016. – Porch
seen from the north.
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Fig. 18. Våbenhusets gavltrekant set fra loftet (s. 2362). Foto Anders C. Christensen
2016. – Gable triangle of porch seen from the ceiling.

nere, 1638-39, måtte bl.a. kirkens sydmur samt
østgavlen dog atter udbedres, og igen 1647, hvor
et større arbejde igangsattes over 36 dage; ud over
korets mure blev også skibets sydmur omsat, og i
det indre blev de ‘åbne’ bagmure muret op mellem bjælkerne.15 Interessant nok blev det specifikt anført, at der i 10 af de 36 dage blev arbejdet
med at ‘hugge stenene’; oplysningen antyder, at

man har suppleret det medtagne kvadermateriale
med nyhuggede sten. Til 1600-tallets udbedringer blev kalken altid hentet i Daugbjerg.
1768 havde bygningen ‘adskillige brøstfældig
heder’, der udbedredes året efter (gulve, loft, tage),16 og i årene efter tårnets nedrivning 1810
(s. 2362) påtaltes flere mangler; 1811 var skibets
vesthjørner revnede som følge af ‘den nye murs’

Fig. 19. Nicher i våbenhusets vestvæg (s. 2361). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Niches in the west wall of the porch.
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Fig. 20. Tårnet under opførelse 1919 (s. 2363). Foto i Struer Museum. – Tower during
building in 1919.

vægt, og korets utætte tag og vinduer kunne ikke holde regnvandet ude.36 I skibets vestgavl var
1862 kirkens klokke ophængt (s. 2390).12
Til større istandsættelser 1893 og 1897 blev if.
Synsprot. udarbejdet tegninger, der dog tilsyneladende ikke længere eksisterer.12 Arbejdets første etape omfattede ’nedbrydning og omsætning
af den søndre ydermur’, hvorved de nuværende

vinduer formentlig også blev indsat (jf. 2367).
1897 var turen kommet til nordsiden, men her
ønskedes det ‘gamle vindue’ (på skibet?) ‘bevaret i
oprindelig form’.12
1919, samme år som tårnet blev opført, foretoges en indvendig istandsættelse (s. 2371), herunder
en opretning af korbuen (sml. fig. 27 og 28), samt
omlægning af blytaget.
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	En istandsættelse 1934 måtte udføres efter et
lynnedslag og efterfølgende brand i kirken 11.
febr. samme år. Ved et ekstraordinært syn blev
skaderne opgjort til otte spærfag i skibet, ét i koret samt fem bjælker og adskillige loftsbrædder.
Hovedistandsættelsen 1973-75 (arkitekt, kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn)
omfattede nye gulve, genskabt forbindelse mellem våbenhus og skib, nye vinduesrammer i jern
og nyt varmeanlæg (jf. ndf.). Formentlig blev
også den søndre sidealterniche genåbnet, om end
dette ikke er nærmere beskrevet.
Ved istandsættelsen 1978 (arkitekterne Poul Han
sen & Ib Lydholm, Thisted) blev alle tagbeklædninger fornyet, kvadrene på korets østgavl omsat
(fig. 59) og terrænet syd for kirken reguleret og
drænet med henblik på at forbedre bygningens
store fugtproblemer. Endvidere anlagdes en brolægning omkring kirken.
Gulve. Kirkens gulve fra 1974 består af fladelagte, gule teglsten i normalformat lagt i zigzagmønster; under stolene er bræddegulv. De to granittrin mellem kor og skib er nyhuggede. I det gamle
våbenhus er stenene kantstillede mellem dørene
og langs flankemurene suppleret med kvadratiske
fliser af samme materiale. †Gulve. Kirkens gulve
manglede i begyndelsen af 1600-tallet vedligeholdelse, idet to ‘grave’ 1605 ønskedes opfyldt og
belagt med ‘sten’; 1640 blev ‘gulvstenen’ i koret
omlagt.15 1791 bestod gulvet under stolene af en
stenpikning, mens ‘resten’ var belagt med mursten.37 Belægningen af gule teglsten i skibet og
koret er første gang nævnt 1888, mens Synsprot.
1862 blot nævner gulve af ‘brændte mursten’.12
1864 ønskedes korgulvet mellem alter og knæfald omlagt med brædder, hvilket fornyedes 1899
med underlag af cement.12 Bræddegulv med cementunderlag blev 1904 udlagt under stolene.
Våbenhusets gulv var 1807 af kampesten31 og
indtil 1973 belagt med cement.
Døre. Kirkens nuværende adgangsforhold i vestenden blev etableret med tårnets opførelse 1919.
Her blev hele skibets vestgavl nyopført og en retkantet åbning indsat.
Vinduer. Korets østvindue, hvis nuværende form
er fra 1978 (jf. ovf.), består i det nedre af en formentlig oprindelig, genanvendt kvaderhugget sål-
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bænksten, hvorover to skifter smigsten. Det rundbuede stik og murværket herover er af gule teglsten i normalformat. Disse stammer muligvis fra
1956, hvor vinduet blev ‘repareret’. De kvadersatte
vinduer på kirkens sydside (ét i koret, tre i skibet), hvori er småsprossede jernrammer, er indsat
1893 i forbindelse med en komplet nedbrydning
og genopsætning af kirkens sydside (jf. ovf.).12 De
oprindelige åbninger i kirkens nordside lukkes af
jernrammer med rudestillede blysprosser, der ligesom kirkens øvrige vinduer blev fornyede 1973.
Vinduerne i tårnet har ligeledes jernrammer med
rudestillede sprosser, dog svarer tårnrummets sydvindue til korets og skibets sydvinduer. Tårngluggerne er afdækket med matteret, uindfattet glas, og
våbenhusets vindue har en hvidmalet og sprosset
jernramme. †Vinduer. Kirkens nuværende, ensartede vinduer blev givetvis indsat for at harmonere
sydmurenes udseende, der i århundreder var præget af vinduer i forskellige materialer, størrelser og
antal.Vinduernes vedligehold og udbygning fylder
godt i de skriftlige kilder. 1611 blev en glarmester
hentet og bragt fra Handbjerg, idet han blev betalt
for at ‘færdiggøre vinduerne’ og for et nyt vindue;
1629 betaltes for et nyt vindue (placering uvis),
der blev muret af en murermester.15 1638 blev et
vindue ‘ved prædikestolen’ gjort større, vel skibets
østligste sydvindue.15 Nye vinduer indsattes 1766
‘i kirken’, idet de året før var ‘gamle og dunkle’.16
Vinduerne fra 1766 må formodes at være de
åbninger i syd (fire i skibet, et i koret), der ved
kirkens beskrivelse 1862 hver var to alen høje
og én bred, ‘i kant, dog er muren over samme i
bue’, altså falsede vinduer med flad- eller rundbuet afdækning og med trærammer.12 Vinduerne
udskiftedes 1872 med fladbuede og cementoverpudsede indfatninger med støbejernsrammer,23
idet de gamle blev opfattet som af ‘uanstændig
form’ og for små.12 Korgavlens vindue havde
1890 †spidsbuet form med støbejernsramme,38
mens de oprindelige vinduer på nordsiden havde
trærammer. Sydsidens teglindfattede og fladbuede †vinduer (ét i koret, fire i skibet) havde støbejernsrammer og var på dette tidspunkt (1890)
cementpudsede.23
Tagværker. Korets tagværk består af otte opskalkede spærfag, hvert med et hanebånd og lodrette
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Fig. 21.Ydre set fra nordøst. Foto i Struer Museum før 1919. – Exterior seen from the north east.

stivere. Enkelte spærfag er af fyr, mens resten er
gammelt egetræ, der dog er medtaget og delvist
omsat eller genanvendt. Tre bindbjælker blev
2009 udskiftet som følge af borebilleangreb (3.,
5. og 6. bjælke fra øst).
Skibets tagværk er overvejende af fyr, men
har dog bevaret enkelte dele af et ældre egetagværk. Det består af 17 opskalkede spærfag med
to hanebånd og er desuden forstærket med en
langsgående stol, der støttes af lange, skråtstillede
stivere og supplerende ‘indvendige’ spærfag med
hanebånd. Tagværket er senest renoveret efter
lynnedslaget 1934 (s. 2367), hvor otte spærfag
blev ødelagt i den efterfølgende brand.
Våbenhusets tagværk består af seks spærfag med
korte stivere og hanebånd, hvoraf sidstnævnte
dog alle på nær ét er udskiftet med fyrretræ. De
midterste fire fag har endnu bevaret gamle ege-

spær, der er frønnede og i nyere tid forstærket med
fyrreplanker.
Tårnets fyrretagværk består af otte spærfag
med et hanebånd, afstivet med stormlægter.
Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af blytage,
mens våbenhuset og tårnet er belagt med vingetegl. Våbenhuset var dog tidligere blytækket
(jf. ndf). Den nuværende blybeklædning er fra
1978,39 hvor også tårnets vingetegl fra 1919 blev
fornyet. †Tagbeklædning. Kor og skib har været
blytækkede i hvert fald siden 1500-tallets sidste
del, idet blytagene 1605 blev repareret af en blymester i fire dage.15 Herefter er reparationer hyppigt forekommende, f.eks. over otte dage 1612,
hvor bly indkøbtes i Lemvig. 1622 blev en blymester hentet og bragt fra Lemvig, mens blyet
indkøbtes i Holstebro; arbejdet udførtes over 24
dage.15 To år senere blev træet fra de gamle †stet-
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ter på kirkegården ‘opbrændt at smelte bly med’
(jf. s. 2355).15 †Tårnet var tegltækket, idet 100
tagsten 1679 blev købt i Ringkøbing til erstatning for de sten, der var blæst af. Tagstenene var
lagt op 1677-78 i forlængelse af de omfattende
istandsættelser af tårnet (jf. s. 2362), der inkluderede indkøb af 1500 tagsten i Ringkøbing.33
1636 udførte en blytækker fra Borbjerg arbejde
på våbenhusets østside, idet blyet blev hentet i
Holstebro.15 En mulig †blystøbegrube(?) er omtalt
1656 i forbindelse med udbedringer af blytagene,
idet ‘sand, ler og 14 teglsten’ blev indkøbt til ‘graven’ (jf. Trans Kirke, s. 1694).40 1682, hvor nye
reparationer udførtes, blev atter indkøbt et læs
sand ‘til at støbe bly på’.33 Våbenhusets blytag blev
repareret bl.a. 1636,15 men var 1768 tegltækket.34
Formentlig ved tårnets nedrivning og den efterfølgende genopbygning af skibets vestgavl blev
den vestligste del af skibet belagt med tegl, mens
den øvrige del var blytækt (jf. fig. 21).12
Farveholdning. Kirkens kvadersatte dele står i
blank mur, mens våbenhus og tårn er hvidkalkede. Over våbenhusets loft, hvor skibets facade har
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stået beskyttet, er der rester af flere †kalklag; det
er dog usikkert, om kalkningen har været udført
før eller efter våbenhusets opførelse. †Farveholdning. 1675 blev indkøbt 12 skålpund brunrødt,
formentlig til kalkning af †tårnet.33 1863 ønskedes loft, stole og øvrige træværk malet med lys
oliefarve.12 Tilsyneladende var afsnittet omkring
skibets nordvindue kalket 1890.23
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1974 af et
kalorifereanlæg placeret i et rum i tårnets nordøsthjørne. Anlægget afløste et elektrisk †varmeanlæg
fra 1959, der erstattede en †kakkelovn i skibets
nordvesthjørne. Kakkelovnen er første gang nævnt
1890, hvor den blev opstillet på foranledning af
sognets beboere.12 Før tårnets opførelse var ovnen
en periode placeret ved skibets vestvæg (jf. fig. 62).
Elektricitet blev indlagt i kirken 1941, bl.a. til betjening af kirkens lysekroner (s. 2390).
Belægning. Kirkens brostensbelægning blev anlagt ved restaureringen 1978. Herunder ses rester
af en ældre, støbt cementsokkel, tydeligst på skibets sydside. Brostensbelægningen nævnes første
gang 1894.12

Fig. 22.Ydre set fra nordøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the north east.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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†Kalkmalerier

Fig. 23. Glasmaleri, udført 1975 af Sven HavsteenMikkelsen (s. 2370). Foto Arnold Mikkelsen 2014. –
Stained glass, 1975, by Sven Havsteen-Mikkelsen.

1907 blev af Eigil Rothe på triumfvæggens vestside og ved skibets nordvindue undersøgt rester
af kalkmalede dekorationer.21
Middelalderlige. Omkring vinduets lysning langs
buen (en ‘smal stribe’), og i dennes smig var svage spor af bemalinger i ‘gulrød farve’. Endvidere
bemærkedes, at pudsen tilsyneladende aldrig
havde dækket de tre ansigter i relief, hvoraf det
øvre var afhugget (jf. s. 2356).
	På triumfvæggen var over sidealternichen i
nord en ‘meget stor figur’, der udfyldte væggen fra nichens overkant og op til bjælkelaget.
Bevaringstilstanden på den ‘elementært gjorte’
figur udført i lys brun okker og mønje var så
dårlig, at en nærmere bestemmelse ikke var
mulig; endvidere var forholdene i kirken så
‘mørke og fugtige’, at en fotooptagelse ikke lod
sig gøre.
Eftermiddelalderlige. Bemalinger i kirken var
tidligere iagttaget af lokale øjenvidner, der dog
ikke kunne nuancere maleriernes udformning
eller tilstand.43 Muligvis var der her tale om de
udmalinger, der 1766 fandtes på triumfmurens
vestside: Mod nord Christian V’s kronede monogram, hvorunder tallet 16, og på sydsiden, ligeledes kronede initialer for ubekendte: »C L R
/A M«, hvorunder tallet 96.34

glasmaleri

inventar

I forbindelse med kirkens hovedrestaurering 197375 åbnedes korets østvindue. Heri indsattes 1975
et glasmaleri af Sven Havsteen-Mikkelsen (fig.
23), 100×50 cm. Motivet, Vandringen til Emmaus,
er gengivet med enkle cirkulære og kurvede
former i gult, rødt og blåt, der – som angivet af
kunstneren – med udgangspunkt i teksten: »Bliv
hos os mester, thi det er mod aften, og dagen hælder« hentyder til kalk, brød, fisk og solnedgang.41
Beslægtede glasmosaikker til andre apsisvinduer, i
dimensionerne beskedne, men farvemæssigt af en
intens virkning og karakteriseret som »ydmyge
altertavler af en slags«, udførtes af kunstneren bl.a.
til nabokirken Vemb (1997).42

Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den romanske fontekumme, smykket med liljeornamenter,
der dog ikke finder direkte paralleller blandt områdets
fonte. Fra en †højgotisk alterkalk, o. 1300, stammer
den nuværende kalks skaft, der er sammenføjet med
en senmiddelalderlig fod og et nyere (1883) bæger. Endelig hidrører syv *figurer fra den senmiddelalderlige
†altertavle (nr. 1).
Omkring midten af 1500-tallet kan dåbsfadet antagelig dateres, mens kirkens alterstager er fra o. 1600.
Den enkle prædikestol er muligvis fra 1600-tallets
første årtier og er i figurudsmykningen beslægtet med
arbejder af Kristen Spend uden dog direkte at kunne
tillægges denne. Fra 1700-tallet hidrører et *sølvkrucifiks, der oprindelig prydede en †messehagel, skænket 1754 af Ida Marie Borberg, mens klokken (nr. 1)
er et værk af Caspar Kønig fra 1766. Navnlig 1800-
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Fig. 24. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking east.
og 1900-tallet har præget kirkens møblering. Fra en
†altertavle (nr. 3) i nygotisk stil fra 1865-66 stammer
(†)altermaleriet med en Korsfæstelsesfremstilling, der
endnu er ophængt i kirken. I forbindelse med restaureringen 1919-22 anskaffedes nye stolestader og lysekroner, mens den seneste hovedrenovering 1973-75 har
sat sig spor i flere inventaranskaffelser (alterbordsplade,
alterbordskrucifiks, oblatæske, alterkande, alterskranke
og orgel). Herudover har kirken allerede 1959 fået en
ny dåbskande, mens klokken (nr. 2) er fra 1988, leveret
af det franske firma Paccard. Senest, 2008, er anskaffet et vævet antependium, udført af Lene Abildgaard
Knudsen, Lemvig, som en imitation af en granitmuret
struktur.
Farvesætning og istandsættelser. Kirken er farvemæssigt
præget af hovedrestauringen 1973-75, da hele inventaret nyopmaledes.
Viden om ældre istandsættelser og nyanskaffelser
kan følges fra 1605 og fremefter, da kirkens ældste

regnskaber er bevaret.30 1653 blev kirkens hovedinventarstykker, dvs. altertavle, døbefont og prædikestol,
de sidstnævnte med tilhørende fonte- og lydhimmel,
stafferet af Lauritz Maler fra Viborg. I 1700-tallet, da
kirken lå under Lindtorp og skiftende medlemmer
af de Lindefamilien (s. 2353) noteredes det i 1768, at
bygningen (og vel også inventaret) var brøstfældig,16
hvorimod det 1791 meddeltes, at kirken året før var
sat godt i stand, ligesom der hverken var mangler ved
stolestader eller klokke.37 Det samme tilfredsstillende
skudsmål gentoges frem til 1806, da prædikestolen
havde istandsættelse behov.17 1863 anbefaledes kirkens
stole og øvrige træværk malet med lys oliefarve.12 1880
lod kirkeværgen ‘af egen drift’ både altertavlens ramme,
prædikestolen, stolestadernes gavle og den indvendige
kirkedør smukt staffere. En gennemgribende nymaling
af hovedinventarstykkerne iværksattes i forbindelse
med hovedrestaureringen 1919-22. Samtidig fornyedes
fløjlsbeklædningen på alterbord og prædikestol.12
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Fig. 25. Alterbord med antependium, vævet 2008 af
Lene Abildgaard Knudsen, og alterbordskrucifiks, udført 1975 af Henning Wienberg Jensen (s. 2373, 2374).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion table with
antependium, woven in 2008 by Lene Abildgaard Knudsen,
and Communion table crucifix made in 1975 by Henning
Wienberg Jensen.

Alterbord (jf. fig. 25), nyere (antagelig o. 1865-66,
jf. ndf.), om end opmuret i munkesten; på forsiden smykket med et forsænket kors. Tilsvarende
nyere bordplade af fyrretræ. Det uregelmæssigt
opbyggede bord måler 95 (100) cm i højden,
139×87 cm i bredden og dybden og står ca. 90
cm fra østmuren. Bordet var tidligere berappet
med farvet mørtel i blå nuancer på gul bund, der
imiterede en marmorering (Mogens Larsen 1973).
†Alterbord, antagelig middelalderligt. O. 1862
betegnet som værende af murværk i begge ender,
men foran og foroven udført af træ, dvs. antagelig dækket af paneler (jf. ndf.) på disse partier.12
I forbindelse med altertavlens fornyelse 1865-66
blev bordet rykket ca. en m (1¾ alen) frem i det
rummelige kor.12 Ved denne lejlighed fandtes
i alterbordet et †relikviegemme, en lille blyæske
med relikvier og en strimmel pergament (Løffler
1880). Om gemmets senere placering og mere
præcist om dets indhold er intet nærmere oplyst.
†Alterbordspaneler. 1614 betaltes for egetræ til ‘det
panel for alteret, som blev gjort af noget gammelt
træ af en tavle og prædikestol’ (jf. s. 2375, 2387).
En snedker betaltes ni dage for arbejdet hertil.15
	Et vævet antependium af uld (jf. fig. 25), udført
2008 af Lene Abildgaard Knudsen, Lemvig. Klædet, der dækker bordet på de tre synlige sider,
imiterer i grålige, rød- og blålige nuancer en granitmuret struktur. Alterdug af lærred, med nedhængende spidser, smykket med dekoration af
skiftevis kors og kalk.
†Alterklæder. 1610 betaltes for 3 alen lærred
til alterklædet.15 Inventaret fra o. 1654 omtaler
et lærredsklæde på alteret, muligvis det ovennævnte(?).33 1681 forærede Anne Christensdatter
5 alen lærred til et nyt alterklæde, der året efter forbedredes med et stykke lærred fra den nye
messeskjorte. Samtidig hermed blev det gamle
klæde afhændet sammen med den tilsvarende

Fig. 26. Alterbordskrucifiks, udført 1975 af Henning
Wienberg Jensen (s. 2374). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Communion table crucifix, 1975, by Henning
Wienberg Jensen.

messesærk.33 Et alterklæde fra 1754, skænket af
Ida Marie Borberg og forsynet med årstal og giverens initialer: »IMB 1754«, omtaltes 1766 som
værende af rødt klæde og broderet med guldtråd.34 Giverinden skænkede formentlig samtidig
en messehagel (s. 2383). 1822-23 noteredes savnet af et alterforhæng eller -klæde.44 Alterklædet
var o. 1862 af rødt klæde (vel fløjl) og forsynet
med et kors af ægte guldbrokade. 1900 foresloges
alterklædet, der skulle ‘strække sig om hele alteret’, fornyet i rødt fløjl med kors af ægte guldbrokade; atter fornyet 1919 og måske identisk med
det på fig. 28 gengivne.12
†Sidealterborde. Spor efter sidealterborde i triumfvæggens to nicher er ikke påvist, men deres
eksistens må indirekte antages.

2374

hjerm herred

Fig. 27. Indre mod øst, før 1919. Foto i Struer Museum. – Interior looking east, before 1919.

Alterudsmykningen udgøres af et spinkelt alterbordskrucifiks (fig. 26) af smedejern, udført 1975
af billedhuggeren Henning Wienberg Jensen,
61×17,5 cm. På korset, der er placeret på en
lav blokagtig sokkel med hjørneblade, hænger
Kristusfiguren med næsten lige arme. Figuren,
som følger en ældre, romansk type (dog uden
krone), står med de adskilte, lige ben på et suppedaneum. Håret er kort og øjnene åbne. Brystets
muskulatur og folderne i det knælange lændeklæde er bevidst stiliserede.
(†)Altermaleri (fig. 27-28, 36), o. 1866, olie på
lærred, 180×120 cm (lysmål 162×94 cm), indsat i en rundbuet ramme. Det usignerede maleri,
der oprindelig har udgjort storfeltet i en nygotisk
(†)tavle (jf. fig. 27-28 og ndf.), viser Korsfæstelsen.
Gengivelsen af den korsfæstede Frelser følger nøje en senbarok type, anvendt 1729-30 af Mogens
Chr. Thrane i Vestervig (DK Tisted 634 f.) og siden genoptaget i århundredets tredje fjerdedel af J.

Baltzar Reinat og W. Ellermann (jf. bl.a. Hjerm, o.
1770 (s. 2040) og Nørlem, 1770 (s. 612)). Kristus
hænger i skrånende arme med hovedet ludende
mod højre skulder og himmelvendt blik; brunligt
hår og skæg. Om hovedet, der bærer en grågrøn
tornekrone, er en svagt markeret glorie. Det hvidlige lændeklædes snipper flagrer ud til begge sider;
benene er lagt hen over hinanden og fødderne
samlet med en enkelt nagle. Øverst på korset er
på en seddel indskrift på hebraisk, græsk og latin
med betegnelse for Jesus, jødernes konge. I modsætning til de ovennævnte eksempler, der alle viser korset flankeret af Maria og Johannes Evangelisten foran mørke skyformationer med en himmellysning bag det centrale motiv, er baggrunden
bag det enkeltstående kors vist helt udramatisk
som en omtrent ensartet lysviolet flade, om end
med svage antydninger af skyer oven over et
landskab med lave bakkeformationer og brunligt
jordsmon. Maleriet, der oprindelig var indsat i en
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Fig. 28. Indre mod øst, efter restaureringen 1919. Foto i NM. – Interiore looking east, after restoration 1919.

nygotisk alterindramning fra 1865-66 (†altertavle
nr. 3), er ophængt på nordvæggen. En istandsættelse gennemførtes 1976 (Georg N. Kristiansen).
†Altertavler. 1) Som nævnt s. 2373 udførtes 1614
et alterbordspanel med genanvendelse af gammelt træ ‘af en tavle og prædikestol’, dvs. antagelig med materialer bl.a. fra en ældre, formentlig
middelalderlig †høj- eller sidealtertavle (?).15 Fra
den førstnævnte kunne hidrøre syv *altertavlefigurer (fig. 29-35), o. 1500, i Den Gamle By i Århus (inv. nr. 717 a-g), omfattende tre figurer fra
en Dommedagsfremstilling (nr. 1-3), 58/59 cm
høje og fire stående helgener, de tre formentlig
apostle (nr. 4-5, 7), 42/43,5 cm høje. Alle figurerne er groft skårne og udhulede på bagsiden,
hvor sekundært er såvel huller som påsatte øskner
til ophæng. Endvidere savner flertallet af figurer
underarme og hænder, ligesom næser og for en
enkelt figurs vedkommende (nr.6) dele af hovedet med hele ansigtet er borthugget; tilsvarende

savnes dele af figurernes nedre partier med tilhørende fodstykker. Spredte fragmenter af staffering
i hvidt, rødt, grønt, gråt og sort samt forgyldning;
bemalingen, der tilsyneladende ikke ligger på
kridtgrund, er næppe oprindelig og kan skyldes
senere stafferinger (jf. ndf.).45 1) Kristus, vist som
Verdensdommeren (fig. 30), tronende med jordkloden under sine fødder. Figuren har en nøje
lighed med den tilsvarende gengivelse i Ferring
Kirke (s. 1507). Som denne har Kristus bølgeriflet
halvlangt hår og skæg. Ansigtet har tunge øjenlåg, flad næse og markeret, fremskudt underlæbe.
Overkroppen er nøgen med angivelse af sidesår
og navle; herover bæres en folderig kappe, der er
lukket fortil med en korsblomstprydet agraf og
falder i tunge folder hen over de udstrakte arme
(underarmene og hænderne mangler) og underkroppen. De brede fødder hviler på jordkloden,
der med reliefbånd har været firdelt; dog mangler
den nederste halvdel. Den slående identitet med
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Fig. 29-31. *Figurer, o. 1500, antagelig fra †altertavle nr. 1. Den Gamle By i Århus (s. 2375). Foto Arnold Mikkelsen
2016. 29. Jomfru Maria. 30. Kristus, vist som Verdensdommeren. 31. Johannes Døberen. – *Figures, c. 1500, probably
from altarpiece no. 1. 29.Virgin Mary. 30. Christ as Judge of the World. 31. John the Baptist.

figuren i Ferring skyldes ikke alene et fælles forlæg, men der kan næppe være tvivl om, at figurerne er udført af samme mester eller værksted,
der vel har været lokalt, jf. også ndf. Forskellen i
højden (59 cm mod Ferringfigurens 65 cm) skyldes, at jordkuglen i Asp mangler nederste halvdel
(inv. nr. 717a). 2) Jomfru Maria (fig. 29) er vist
knælende ved Kristi højre side. Hovedet med det
lange hår er let bøjet og blikket nedadvendt. Hun
er iført kappe, der er sammenholdt med et bånd
hen over brystet og har herunder kjole med lodrette rækker af plisserede midtfolder. En flig af
kjolen står åben hen over brystet, idet hun med
højre hånd fremviser det nøgne højre bryst, der
er gengivet som en kugleformet, frugtlignende
genstand, i en forsonende appelgestus til Dommeren; venstre hånd mangler (inv. nr. 717b). 3)
Johannes Døberen (fig. 31) knæler ved Kristi
venstre side. Det lange bølgeriflede hår og skæg

og den fremskudte underlæbe finder paralleller
i såvel Kristusgengivelsen som i to af de andre
figurer (nr. 4-5). Folderig dragt med vide ærmer
over underklædning. Hænderne mangler (inv. nr.
717c). 4) Apostel (fig. 32), med hår- og skægpragt som nr. 3 og 5, om end skægget er kortere
og afrundet forneden. Figuren er iklædt kjortel,
hvorover kappe, lukket med et bånd foran. Højre
hånd med attribut og dele af venstre hånd mangler. Den højre, nøgne fod skimtes under kappesømmen (inv. nr. 717d). 5) Apostel (fig. 33) med
bølgeriflet skulderlangt hår og tilsvarende, næsten
måtteagtigt skæg. Som nr. 4 iklædt kappe over underklædning, samlet om livet med et bælte. Højre
hånd holder en bog, mens den venstre har fattet
om en stav eller anden lodret genstand. Venstre,
nøgne fod er vist (inv. nr. 717e). 6) Helgen eller
apostel (Mattæus (?)) (fig. 34).46 Gengivet skægløs og klædt som diakon med dalmatika; nøgne
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Fig. 32-35. *Figurer, o. 1500, antagelig fra †altertavle nr. 1. Den Gamle By i Århus (s.
2375). Foto Arnold Mikkelsen 2016. 32. Apostel (nr. 4). 33. Apostel (nr. 5). 34. Helgen
eller apostel (nr. 6). 35. Apostel (nr. 7). – *Figures, c. 1500, probably from altarpiece no.
1. 32. Apostle (no. 4). 33. Apostle (no. 5). 34. Saint or apostle (no. 6). 35. Apostle (no. 7).
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fødder. Baghovedet, ansigtet og begge hænder
mangler (inv. nr. 717f). 7) Apostel, antagelig Skt.
Peter (fig. 35) har ørelangt hår og kort kraftigt
fuldskæg. Iklædt kappe, lukket med bånd over
brystet og fodlang underklædning; nøgne fødder.
Begge tilsatte hænder mangler; den fremstrakte
højre kan måske have fattet om apostelfyrstens
særlige attribut, nøglen (inv. nr. 717g).
Aspfigurerne er alle groft skårne og kendetegnet ved de relativt store hoveder, de fremskudte
underlæber og for en række af figurernes vedkommende ved den skematiske gengivelse af det
måttelignende, bølgeriflede hår og skæg. Samme
kendetegn genfindes i den senmiddelalderlige altertavle i Bur Kirke, der muligvis skyldes samme
lokale mester, som også udførte Ferringtavlens
Verdensdommer. Beslægtede eksempler, ligeledes
antagelig lokale arbejder, er desuden de samtidige
altertavler i Rom (o. 1500, s. 791) og Fjaltring
(o. 1500, s. 1652). De syv figurer har formentlig
været placeret i den forsvundne tavles midtskab
(Dommedagsgruppen) og sidefløje, idet de øvrige †apostel- eller helgenfigurer siden er gået tabt.
Efterfølgende genanvendt i altertavle nr. 2. Figurernes placering i tiden fra tavlens afmontering til
integreringen i Den Gamle Bys samlinger, oprettet 1909, er ikke nærmere oplyst.
2) Altertavle, udført 1642 af en ‘billedsnedker’
(dvs. billedskærer), der var hentet i Holstebro.
Mesteren er måske identisk med Bertel Snedker,
billedsnedker fra Holstebro, der 1650 og 1656
udførte nye stolegavle til †stolestader og to nye
herskabsstole (s. 2387, 2388). I forbindelse med
arbejdet afregnedes for 16 egefjæle, købt i Salten Skov (Them Sogn, Vrads Hrd., Skanderborg
Amt), for egetræ til stolper og »fohrkropning«
(måske rammeværket) samt for smedearbejdet i
forbindelse med tavlens ophæng.15 Altertavlen
stafferedes først mere end ti år senere, 1653, af
»Lauridtz (Laurits) Maler af Viborg«, der betaltes 84 slettedaler for at ‘formale tavlen’ med guld
og sølv samt yderligere for at male prædikestolen
(s.d.) og fonten med ‘desbehørig’ (s.d.). Maleren
blev sammen med to hjælpere holdt på kost i 34
dage;15 som bidrag til den betragtelige omkostning gav to mænd fra sognet, »Lauffue Vistessen
Munksgaard« (Lave Vistesen fra Munksgaard) og

Niels Povelsen (fra) Linde hver en sletdaler.15
Altertavlen, der 1768 karakteriseredes som et
‘smukt og prægtigt arbejde, da det var nyt’, var
udstyret med meget billedhuggerarbejde (dvs.
bl.a. de ovennævnte middelalderlige figurer) samt
malet og forgyldt. I storfeltet var malet Nadverens indstiftelse, mens siderne viste udskårne
gengivelser af Moses og Aron. Under de to figurer læstes: »Moses var Aarons Gud« og »Aron
var Mosis Mund«. De syv bevarede figurer kan
have været indsat i renæssancetavlens postament.
Tavlen, betegnet som ‘et gammelt billedhuggerarbejde’, var endnu intakt o. 1862.121863 anbefaledes en oppudsning af altertavlen, idet storfeltet
skulle forsynes med ‘et passende maleri af en duelig maler’.12 Planen blev dog opgivet, idet en ny
tavle (jf. ovf.) anskaffedes i stedet.
3) (Fig. 27-28), anskaffet 1865-66, da det vurderedes, at det ikke kunne ‘betale sig eller lade sig
gøre at male på den gamle og skrøbelige altertavle’.12 Det tidligere altermaleri (jf. ovf.) var indfattet
i en (†)alterindramning i nygotisk stil, hvoraf endnu
fragmenter opbevares på kirkens loft. Den tredelte
struktur omfattede et kølbueoverdækket midtparti, hvilende på korintiske pilastre og kronet af
krabbeblade. Heri var markeret et trepasformet
felt, hvori Helligåndsduen. Storstykket flankeredes
af pinakler og lave mellemstykker, de førstnævnte
med tagformede afdækninger. Rammen nystafferedes 1880, vel med en brun egetræsådring på okkergul bund, og 1896 foresloges fløjene fastgjort
‘på den af synet angivne måde’. 1903 opmaledes
tavlen i lyse, grågrønne farvetoner ‘med anvendelse af ægte bladguld’, jf. fig. 27. Tavlen nymaledes
atter o. 1919 sammen med det øvrige inventar.12
Som det fremgår af de bevarede fragmenter, stod
rammen senest i nuancer af brunt, rødt, okker og
lyst grønt med forgyldning af detaljer, jf. fig. 28.
Inden for tidsrummet 1953-56 foresloges altertavlen ombyttet med et passende kors, idet det
bagved værende vindue i koret tilsvarende skulle
ombygges (s. 2367).12 Forslaget blev dog opgivet
ligesom et senere forslag til en altertavle, bl.a. motiveret af en gave 1961 til kirken med netop denne
bestemmelse. Tilsvarende drøftedes et forslag om
at genanvende kirkens sølvkrucifiks fra en ældre
†messehagel (jf. s. 2383) som alterbordskrucifiks.47
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Fig. 36. Altermaleri, udført o. 1866 til (†)altertave nr. 2. (s. 2378). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar painting, c. 1866, for (†)altarpiece no. 2.

†Sidealtertavle(r). Eksistensen af en sidealtertavle, kasseret 1614, kan muligvis deduceres af en
regnskabsnotits d.å. (jf. s. 2375.).15
Altersølv (fig. 37), omfattende kalk, sammensat
af dele af forskellig alder, ældst heraf den sjældne knop med tilhørende øvre skaftled, antagelig højgotisk (o. 1300), mens foden formentlig

er senmiddelalderlig og bægeret fra 1883; yngre
disk, o. 1850, stemplet af Jens Weilgaard, Holstebro (1785-1863).
Kalken, 19 cm høj, har sekstunget fod, antagelig senmiddelalderlig, formet som en pyramidestub på lodret standkant med lodrette ‘stave’.
På foden er fæstnet et støbt krucifiks, 2,7 cm
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Fig. 37. Altersølv. Til højre ses kalk, sammensat af dele fra o. 1300 (knop og øvre skaftled), 1400-tallet (fod), 1883
(bæger) og 2003 (nedre skaftled). Disk , o. 1850, udført af Jens Weilgaard, Holstebro (s. 2380). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Altar plate. Right, chalice assembled from parts from c. 1300 (knob and upper stem), 1400s (foot), 1883 (cup)
and 2003 (lower stem). Paten, c. 1850, by Jens Weilgaard, Holstebro .

højt. Kristusfigurens hoved hviler tungt på højre
skulder. Det delvist bevarede skaft med den mellemfaldende knop er antagelig ældre, måske fra
o. 1300. Det øvre cylinderformede skaftled har
dekoration af rankeslyng med fligede blade, svarende til alterkalkene i Brøndum (o. 1250, DK
Ribe 1949) og Galtrup (o. 1350, DK Tisted 937).48
Det nedre, sekskantede led er sekundært (2003),
men gentager dekorationen. Knoppen med de
skarpryggede vulster eller buklinger har seks firpasbosser, prydet med mandshoveder (engle(?)) i
relief.49 Den særlige udformning af knoppen har
flere paralleller blandt hjemlige kalke, fortrinsvis
dog fra 1300-tallet (ud over Brøndum og Galtrup, Hodde (1300-tallet, DK Ribe 1479), Aver-

nakø (1350-1400, DK Svendborg 788), Gershøj
(1377, DK KbhAmt 950) og Nysted (sidste del af
1300-tallet, DK Maribo 1861). Det glatte, høje og
slanke bæger fornyedes 1883.12 Under bunden er
mærkning for Helga og Bent Exner 2003 i forbindelse med en istandsættelse og lueforgyldning,
der ses på standkant, krucifiks, skaft og knop samt
indvendig i bægeret. Endvidere ejermærkning
ved mundingsranden. Disk, 12 cm i tværmål. I
bunden er indprikket cirkelkors; smal fane. Under bunden er mestermærke for Jens Weilgaard,
Holstebro (Bøje nr. 6723) samt ejermærke.
Sættet, der allerede da var ‘inden og uden forgyldt’, er tidligst nævnt 165433 og 1768 (den
‘gamle’ kalk og disk).34 1866 anbefaledes disken
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forgyldt indvendig, og 1883 skulle bægeret i kalken forstørres; 1894 foresloges både kalk og disk
indvendig forgyldt.12 Kalken nyrenoveredes 2003
som anført ovf.
Sygesæt. Kirken har to nyere sæt, der er fælles
med Ølby og Fovsing (jf. s. 2295 f.).
Oblatæsker. 1) Nyere (jf. fig. 38), mærket med
stempel for H. E. Jensen, Struer (1905-48). Udformet som et lågbæger, ca. 14,5 cm i tværmål,
15 cm høj. Cirkulær fod med perlestav, skaft med
flad knop og bæger samt låg, smykket med godronnering. Bladdekoreret knop. Under bund
og låg mestermærke for H. E. Jensen, Struer
(»H.E.J«) samt ejermærkning. 2) 1975, cylinderformet, 12,5 cm i tværmål og 6 cm høj, Under
bunden og på låget er mestermærke for Helga
og Bent Exner samt udførelsesår »1975« og ejermærkning i graverede versaler. Jf. også alterkande.
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†Oblatæske, af blik (‘blikbrødæske’), omtalt o.
1862. Anbefalet fornyet 1875 (‘en ny og smuk
oblatæske’).12 Det er dog uvist, hvorvidt fornyelsen gennemførtes.
Ske (jf. fig. 38), 1926, svarende til eksemplarer i
Ølby og Fovsing (s. 2296, 2339). Dekoreret med
kløverbladskors i firpas på laffet. Mærket med
guardejnstempel for C. F. Heise, mestermærke for
KCH og Københavnsmærke for 1926 samt ejerstempel.
Alterkande (jf. fig. 38), 1975, 25 cm høj, af cylinderform med kantet hank. Kanden, der er udhamret både på selve korpus og på det tilhørende
låg, er under bunden mærket med mesterstempel
for Helga og Bent Exner, lødighed for sterlingsølv (925 S) og årstallet 1975.
†Alterkander m.v. 1606 betaltes 12 skilling for
en tinflaske, ‘som skal blive til kirken’.15 En tinal-

Fig. 38. Altertilbehør. Fra venstre mod højre ses oblatæske nr. 1, stemplet af H. E. Jensen, Struer (1905-48), oblatæske nr. 2 og alterkande, begge udført 1975 af Helga og Bent Exner samt ske, 1926 (s. 2381). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Altar accessories. Left to right: wafer box no. 1, stamped by H. E. Jensen, Struer (1905-48), wafer box no. 2 and altar
jug, both 1975 by Helga and Bent Exner, and spoon, 1926.
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terkande er omtalt o.1862.12 På fig. 28 ses endelig
en nyere, sort porcelænsalterkande af vanlig form,
som leveret fra Den Kongelige Porcelænsfabrik
eller Bing & Grøndahl.
Alterstager (fig. 39). Antagelig o. 1600, om end
tidligst nævnt o. 1654 (et par messingstager).33
Stagerne er af uens højde (hhv. 32,5 og 34 cm) og
udformning. Begge har klokkeformet fod og den
højere en tilsvarende lyseskål, mens pendantens
lyseskål er lavere og med skrå sider. Begge har balusterskafter i to afsæt, den højere stage dog med
halv knop, den lavere med karnisformet led. Nyere ejermærkning med fordybede versaler: »Asp
Kirke«. Omtalt som ovenfor nævnt o. 1654 samt
1768.34 †Alterstager. På ældre fotografier ses på alterbordet to nyere stager, der er lidt højre end de
ovennævnte og tilsyneladende udført af træ.
Syvstage, nyere, 42 cm høj, cirkulær fod, balusterskaft og lysearme, placeret på rankeslyng, oprullet i volutter. Placeret i triumfvæggens nordre
niche.
†Alterbøger. En Kirkeordinans anskaffedes 1606
og suppleredes 1612 med en ny bibel.15 Et gammelt graduale, en tilsvarende alterbog og en salmebog er omtalt o. 1654.33
Messehagler. Kirken har seks messehagler, heraf
fire identiske (nr. 2-5). 1) O. 1890, skjoldformet,

Fig. 39. Alterstager, o. 1600 (s. 2382). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Altar candlesticks, c. 1600.

Fig. 40. Sølvkrucifiks, 1754, tidligere fæstnet til messehagel nr. 1, antagelig skænket af Ida Marie Borberg
(s. 2382). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Silver crucifix,
1754, formerly attached to chasuble no. 1, probably donated
by Ida Marie Borberg.

af mørk rødviolet fløjl med kors og besætning
af guldgaloner. På ryggen har været monteret
et støbt *krucifiks (fig. 40) af sølv, 30 cm højt,
hvoraf Kristusfiguren måler 19,5 cm. Krucifikset hidrører fra †messehagel (jf. ndf.), formentlig
skænket 1754, samtidig med et †alterklæde (s.
2373) af Ida Marie Borberg, enke efter Christen
Ottesen Brasch og stedmor samt svigermor til
Jens Henrik Brasch (s. 2393).50 Krucifikset opbevares i præstegården. 2-5). Fire hagler, nyere, af
mønstervævet silke i de respektive liturgiske farver (rød, hvid, grøn og violet) med brede kors
mønstrede borter i brogede farver, der danner
gaffelkors både på ryg og forside. Fra St. Martin
Vestment Ltd., Lutton, Spalding, Lincolnshire. 6)
Nyere, af grønt lærred med guldbesætning, for-
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met som en strålesol med roset, broderet i rødt,
blåt og guld, på ryggen og fire kors i lodrette
baner på forsiden.
†Messeklæder. Som anført siden 1605 i kirkeregnskaberne blev kirkens beholdning af messeklæder årligt rengjort. 1614 fik præsten 1 mark
til en ny messesærk.15 1622 indkøbtes sort dvellik
(dvs. lærred) til messehagelen.1652 købtes 14 alen
lærred til en ny messeskjorte.15 O. 1654 er nævnt
en rød fløjlsmessehagel med ‘guld lavet til kors
bagpå’.33 1682 anskaffedes 14 alen lærred til en
messeskjorte og til forbedring af alterklædet.Ved
samme lejlighed afhændedes den gamle skjorte.33
1766 omtales to messehagler, en gammel og en
ny. Den nye er formentlig identisk med en hagel af rødt fløjl, smykket med et sølvkrucifiks og
formentlig samtidig med et †alterklæde (s. 2373)
fra 1754, alt skænket af Ida Marie Borberg, jf.
ovf. Hagelen anvendtes særligt på de store højtidsdage.34 1766/67 modtog kirken yderligere en
‘meget smuk’ messehagel af grønt fløjl.16 O. 1862
havde kirken en hagel af rødt fløjl med et ‘ægte’
sølvkors på ryggen (det ovennævnte) og et kors
af guldgaloner foran, den ovenfor omtalte fra
1754(?) eller en ny hagel med genanvendelse af
dennes krucifiksdekoration. 1890 anbefaledes anskaffelsen af en ny messehagel ‘af bedste silkefløjl’
(antagelig den ovennævnte, nr. 1) med tilhørende
messeskjorte af lærred.12
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Alterskranke (jf. fig. 24), 1975, udført efter tegning af Leopold Teschl 1973. Den enkle tresidede
skranke har retkantede balustre og enkel håndliste
og knæfald. Lysegrå staffering med læderbetræk af
lys oksehud på knælepuderne. (†)Alterskranke (jf.
fig. 41), antagelig o. 1880, udført som en halvcirkel
med konkave sider og spinkle balustre (‘Lemvigmodellen’, jf. s. 369). Skranken, der afmonteredes i
forbindelse med hovedrestaureringen 1973-75 og
siden er henlagt på loftet, er stafferet i okkerfarvet,
gulligt, rødt og brunt. Skranken foresloges 1909
malet ‘i smag med altertavlen’; atter nystafferet o.
1919 sammen med de øvrige inventargenstande.12
†Alterskranke. Nævnt o. 1862 som en ’trærække’,
anbragt tværs over koret i en afstand af ca. 2 alen
(ca. 1,25 m) fra alterbordet og opdelt i tre fag,
hvoraf det tredje var oplukkeligt.Tre læderpuder
lå på knæfaldet. †Knæleskammel, nævnt o. 1862
som betrukket med rødt klæde svarende til alterklædet og placeret på en lille forhøjning foran
alteret. 1863 og atter 1900 anbefaledes beklædningen fornyet i rødt silkefløjl.12
†Læsepult til benyttelse af kirkesangeren (dvs.
degnen) fandtes o. 1862 i koret.12.
Døbefont (fig. 42-43)), romansk, dog med sekundær underdel af kumme og fod; af finkornet rødlig (kumme) og grålig granit (fod). 83
cm, tværmål af kummen 62 cm. Over det nedre
oprindelige profilled er den lave udadbugende

Fig. 41. (†)Alterskranke, o. 1880, deponeret på kirkeloftet (s. 2383). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – (†)Altar rail, c. 1880, stored in church loft.
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Fig. 42. Døbefont, romansk, vist med ældre †fod (s.
2383).Tegning af J. B. Løffler 1880. – Font, Romanesque,
with older †base.

kumme smykket med fire reliefornamenter, formet som trearmede liljelignende dekorationer
med volutoprullede arme. Udsmykningen finder
ingen direkte paralleller blandt områdets fonte,
hvor ellers kummerne i Vejrum (s. 2227) og Sahl
(Ginding Hrd.) viser eksempler på mere naturalistisk udhuggede liljeornamenter.51 Et sekundært led, fæstnet med cement, supplerer kummens nedre parti og danner med et rundt skaft
med afsluttende vulst overgang til den ligeledes
sekundære fod fra 1919. Denne har form som en
omvendt terningkapitæl med ligearmede reliefkors i de skjoldformede felter.
	Døbefonten var o. 1862 placeret ved nordsiden
i korsdøren, dvs. triumfbuen.12 1880 afrensedes
fonten for oliemaling, formentlig sekundær stenkulør.12 Den var på dette tidspunkt placeret på en
enkel stenblok, der udgjorde foden (fig. 42). I forbindelse med restaureringen 1919 afregnede Niels
Kærgaard og Niels Nørby for fontens nye underdel.52 Siden hovedrestaureringen 1973-75 placeret
i skibets nordøstre hjørne vest for kortrappen.

†Fontelåg, anskaffet 1642 og antagelig udført af
samme Holstebromester, der leverede †altertavle
nr. 2 (s.d.).15 1653 bemaledes fonten med ‘desbehørig’, dvs. sit tilbehør og her vel i første række
fontelåget, af Lauritz Maler fra Viborg (jf. †altertavle nr. 2 og prædikestol).15 Låget, antagelig det
samme, er senest omtalt 1768.34
Dåbsfad (fig. 44), O. 1550, antagelig fra Nürnberg. Fadet, der måler 50,5 cm i tværmål, har i
bunden et relief af Syndefaldet med Adam og Eva
stående ved Kundskabens Træ, hvorom slangen
snor sig. Herom et skriftbånd med minuskler og
en bort af liljeornamenter, begge dog næsten udviskede.53 Fanen har en dobbeltbort med indgraverede blade og rosetter. Fadet tilhører en type,
der med forskellige variationer i ornamentikken
er hyppigt anvendt (jf. bl.a. Handbjerg Kirke, s.
1977). På fanens underside er indgraveret ejernavn i skriveskrift.
Dåbskande (fig. 45), 1959, 28 cm høj. Det pæreformede korpus står på en lav, profileret fod.
Låget er fæstnet til hanken med et opstående led,
der afsluttes i en halv muslingeskal. På det øvre
fodled er med fordybede versaler anført: »Fra unge hjem 1959«.

Fig. 43. Døbefont, romansk med nyere fod (s. 2383).
Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Font, Romanesque, with
secondary base.
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Fig. 44-45. 44. Dåbsfad, 1500-tallet (s. 2384). 45. Dåbskande, 1959, skænket af ‘De unge hjem’ (s. 2384). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – 44. Baptismal dish, 1500s. 45. Baptismal jug, 1959, donated by ‘De unge hjem’.

Prædikestol (fig. 46), antagelig 1600-tallets første
del, omfattende oprindelig kurv og himmel og
nyere opgang.
	Den enkle kurv udgør fire sider af en polygon;
heraf danner de tre sider en fremspringende karnap, mens det, næppe synlige, fjerde fag vender
ind mod sydvæggen. Storfagene, der flankeres af
glatte, påfaldende enkle søjler af toskansk orden,
indrammes af tandsnit og en smal profilliste (jf.
altertavle og prædikestol i Navr Kirke, s. 2420,
2429). Postament og frise har profilfelter mellem
glatte fremspring. På fremspringene er primitivt
skårne kerubhoveder, der har mindelser om den
lokale, såkaldte ‘Vandfuldmester’, Kristen Spends
repertoire, men også kan være yngre tilføjelser.
Sekundære hængestykker med riflet kantbort og
forenklede udskårne dekorationer er antagelig
samtidige med himlens tilsvarende led. Stolen
hviler på bærebjælker, indmuret i sydvæggen.
Opgangen med tilhørende gelænder, fæstnet til
triumfvæggen, stammer antagelig fra hovedrestaureringen 1973-75, da stolen drejedes, således
at den eksisterende fylding kom frem i lyset.54

Danmarks Kirker, Ringkøbing

På kirkens loft opbevares dele af en ældre, men
næppe heller oprindelig (†)opgang med to rækker af profilfyldinger. Tilhørende †mægler, jf. fig.
27-28, med løglignende topprydelse.
Lydhimlen udgør seks sider af en polygon. Frisen har glatte fremspring med forenklede bladornamenter som topprydelser mellem trekantgavle.
Hængestykket, der som anført ovf. formentlig er
samtidig med kurvens dekoration og sekundært
tilføjet, udgøres af stiliserede dobbeltkvaster mellem buetunger, ligeledes smykket med plisseret
bort. I en strålekrans under himlen er ophængt
en Helligåndsdue.
Staffering. Prædikestolen og den tilhørende him
mel er dækket af en ensartet bemaling i hvidt,
lys beige og lysegråt med enkelte accenter af
forgyldning. Himlens underside er teglrød. Det
(†)opgangspanel har gulligbrun staffering med
mørkebrune panelfelter og røde profillister. †Staffering. Som påvist i forbindelse med hovedrestaureringen 1973-75 afdækkedes fire farvelag (Mogens Larsen 1973). Ældst heraf (betegnet D) og vel
identisk med Lauritz Malers staffering (jf. ndf.)
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Fig. 46. Prædikestol, antagelig 1600-tallets første del (s. 2385). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Pulpit, probably first part of 1600s.

var en udsmykning i storfagene med †evangelistmalerier, hvoraf Mattæus tidligere anedes på det
ikke synlige sydfag; frise og postamentfelterne
stod i sort, muligvis med indskrifter, der dog ikke
påvistes, mens rammeværket var brunt med detaljer i rødt, grønt, hvidt og sort. Lydhimlens ældste

farvelag var ligeledes brunt, men dog af en anden
tone. En yngre lyseblå staffering (C) fandtes på
rammeværket med brunviolet bemaling af storfelter og indfatninger, kontrasteret med cinnoberrødt, hvidt og lysegrønt på profillister. Lydhimlen var ligeledes lyseblå med hvide hængeplader
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og grønne detaljer. Denne staffering kan muligvis
hidrøre fra 1800-tallets begyndelse, jf. ndf. Derover registreredes en egetræsådring (B), svarende
til altertavlens ældste bemaling, ledsaget af spredt
forgyldning, måske hidrørende fra en staffering
o. 1880, jf. ndf., og endelig som det yngste (A),
der vel hidrørte fra kirkens restaurering 1919-22,
en gyldenbrun farve på storfelterne, indrammet
af grå og gyldne profilled, med spredte røde og
grønne sølvlasurer, cinnober, brunt og grønt samt
forgyldning. En tilsvarende farveholdning var på
lydhimlen og ses endnu på (†)opgangspanelet.
	Prædikestolen er tidligst nævnt 1638, da et vindue ved denne, vel sydvæggens østligste åbning
(jf. s. 2367), blev forstørret.15 1653 bemaledes
prædikestolen med tilhørende himmel af Lauritz
Maler fra Viborg (jf. †altertavle, †fontelåg).15 1678
indlagdes to bjælker under stolen.33 1768 nævntes stolens ornamenter, der bestod af ‘maling og
billedhuggerværk‘.34 1806 beordredes stolen repareret, da foden ‘giver et slet udseende’, og ankeret endvidere var for svagt til at holde den.31
Endnu 1810 var den nødvendige reparation dog
ikke gennemført, og det følgende år registreredes
desuden, at det regnede både på prædikestol og
alter fra de utætte vinduer (s. 2365).17 O. 1862
var placeringen i det sydøstlige hjørne med egen
fast trappe fra kirkegulvet og et fast holdetræ (dvs.
rækværk). Stolen (vel håndlisten) var beklædt
med rødt †klæde, kantet med guldgaloner og
rummede desuden en lille †trælæsestol (dvs. bogpult). Beklædningen anbefaledes fornyet 1863
med rødt silkefløjl.12 1880 og atter 1919 nystafferedes prædikestolen sammen med kirkens øvrige træværk.12 I forbindelse med kirkens seneste
hovedrestaurering nymaledes prædikestolen i lyse
farver i harmoni med det ændrede alterparti.
	Prædikestolen er placeret ud for den sydlige
niche i triumfvæggen, men har antagelig oprindelig stået i en vis afstand fra skibets sydvæg at
dømme efter den oprindelige figurbemaling af
kurvens sydvendte fag.
†Prædikestol. Som anført s. 2373 udførtes 1614
et alterbordspanel med genanvendelse af gammelt træ ‘af en tavle og prædikestol’, dvs. bl.a.
materiale fra en ældre, formentlig middelalderlig,
†prædikestol.15
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Stolestader (jf. fig. 24), 1919, omfattende 17 sæder i syd og 14 sæder i nord. De to forreste stader
i hver side har bevaret gavle og en låge fra (†)herskabsstole fra 1656 (jf. ndf.). Af disse markerer de
sydlige kirkesangerens eller degnens stol. Gavlene
er glatte og krones af cirkulære topstykker, flankeret af lavere, retkantede opstandere. Topstykkerne har varierende udsmykning med rosetter
og cirkelkors (jf. de lidt ældre stole i Navr Kirke,
s. 2431). Staffering i gråbrunt, beige, lysviolet og
lysegråt. Stolene fremstod tidligere mørkbejdsede
og ferniserede (Mogens Larsen 1973), jf. også fig.
28. Fire gavle er deponeret på kirkeloftet.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1605, da en tømrer
betaltes en dagløn for at forfærdige stole og skamler. 1614 repareredes stolene, heriblandt skamlerne i koret, ‘som slet var øde og borte’; desuden
betaltes for ‘ballinger’, dvs. lægter, til nye stole og
for ‘holdtræ’, dvs. rækværk (eller låger(?)) til ældre stader. Endvidere repareredes en stol ‘inden
kirkedøren’. 1619 udførtes yderligere tre skamler,
mens en gammel stol blev kasseret og jern herfra
anvendt til andet brug.15 Yderligere reparationer
af ‘skamlerne’ er nævnt 1626 og 1631; sidstnævnte år udførtes otte nye stole, der yderligere 1633
suppleredes med seks nye mandsstole. Materialerne hertil hentedes i Lemvig.15 1650 udførte
Bertel Snedker i Holstebro 12 nye panelstole
med tilhørende knapper.15 1656 leverede formentlig den samme ‘billedsnedker’ 30 opstandere
med knapper til alle mandsstole (jf. også (†)herskabsstol). Mesteren fik 14 rdlr. til kost i 28 dage
samt for løn til en medhjælpende ‘pligtskarl’ i 24
dage.33 1768 fandtes 17 mands- og kvindestole,
hver med plads til fem personer.34 Umiddelbart
forinden, 1765, betegnedes de dog som brøstfældige og havde behov for reparation,16 men meldtes 1769 ‘overalt fornyet’.16 1856/61 anbefaledes
mands- og siden kvindestolene ombygget og forsynet med bagklædning med indlagte fyldinger.55
Ved samme lejlighed kan være tilføjet gavle med
trekantede topstykker, jf. fig. 27. O. 1862 fandtes
17 åbne stolestader både på mands- og kvindesiden. De førstnævnte – og vel også de sidste – betegnedes som nye.12 Staderne anbefaledes 1863
nystafferet med lys oliefarve.12 1880 blev gavlene
(‘opstanderne’) nymalet sammen med kirkens
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øvrige træværk, og 1888 istandsattes de fire nederste mandsstole.12
Præstestol. En enkel, nyere armstol med lysegrå
bemaling og mørkegråt polstret sæde er placeret
i korets sydøsthjørne.
†Skrifte- og degnestole. Omtalt o. 1862 og karakteriseret som to firkantede, lukkede stole af fyrretræ, anbragt hhv. i nord- og sydsiden af alteret.12
I forbindelse med altertavlens fornyelse og alterbordets fremrykning i koret 1865-66 placeredes
præstens stol bag alteret, mens degnen fik sæde
ved den søndre korpille (triumfvæggens sydvange), idet de førstnævnte stole antagelig blev sløjfet ved samme lejlighed.12 Ved indretningen af
degnestolen indgik de ndf. nævnte (†)herskabsstole.
(†)Herskabsstole (fig. 47-48), 1656, jf. reliefskåret
årstal og kirkens regnskaber.33 Som reminiscenser
af to herskabsstole, placeret østligst i skibet mod
syd og nord, er bevaret fire gavle med en tilhørende låge. Gavlene og lågen har udsmykning
af attiske slyngbånd og beslagværksornamentik,
hvori indgår rosetter, både mindre hvirvelrosetter
og større 11-bladede blomster. Topstykkerne er

foroven beskårne for at harmonere med †stolestadernes trekantede topgavle. På de sydlige gavle
er med reliefversaler anført: »Anno 1656«. Enkeltdelene er stafferet i grågrønt og gråbrunt med
beige bundfarve. En af gavlene var tidligere deponeret på kirkeloftet (Mogens Larsen 1973), men
er nu atter monteret i kirken.
Stolenes tilblivelse er som nævnt omtalt 1656.
D.å. udførtes to nye lukkede stole af ‘billedsnedkeren’, vel Bertel Snedker i Holstebro, der forinden,
1650, blev betalt for 12 nye stole (jf. s. 2387).15
	En (†)bænk med enkelt ryglæn er deponeret på
kirkeloftet. Rødbrun staffering. †Bænke eller skamler. To skamler i våbenhuset er nævnt o. 1862.12
Pengebeholdere. To identiske, moderne bøsser af
messing, cirkulære med reliefkors og pengetragt
foroven, er placeret i hver side af den bageste stolerække. †Pengebøsse, af blik, placeret o. 1862 ved
mandsstolen lige for indgangen til kirken.12
Dørfløje. 1-3) 1919. Fyldingsdør, dobbeltfløjet
og gråmalet. Mellem tårnrum og skib. Tilsvarende døre, blot enkeltfløjede, mellem tårnrum og
præsteværelse samt mellem orgelrum og trappe i
tårnets 2. stokværk. 4-6) 1973. Dobbeltfløjet fyl-

Fig. 47-48. Gavle og låge fra (†)herskabsstol, 1656 (s. 2388). Foto Arnold Mikkelsen 2014. 47. Syd. 48. Nord. – End
and door from (†)family pew, 1656. 47. South. 48. North.
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dingsdør, lakeret eg (arkitekt, kgl. bygningsinspektør Leopold Teschl, Frederikshavn). Indgangsdør
til tårnrum. Tilsvarende fløj som indgangsdør i
det gamle våbenhus, fladbuet. Endvidere en dobbeltfløjet fyldingsdør svarende til de to ovenfor
nævnte, gråmalet. Mellem det gamle våbenhus
og skibet. †Dørfløje. 1617 betaltes for tømmer til
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en ny tårndør, og 1637 blev jern fra en ‘gammel’
kirkedør genbrugt i ‘porten’.15 En ny, jernbunden
dørfløj bestående af tre styk fire alen lange egeplanker samt jern til beslag, hængsler, kroge samt
‘hvad dertil hørte’ blev indsat 1647.15 1862 var
en egetræsfløj i våbenhuset og en dobbeltfløjet
fyrretræsdør mellem våbenhus og skib.

Fig. 49. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Interior looking west.
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Fig. 50. †Orgel, 1941, opsat på tårnrumspulpitur (s.
2350). Foto Annelise Olesen 1973 i Den Danske Orgelregistrant. – †Organ, 1941, set up on tower gallery.

Pulpitur (jf. fig. 49), opsat i tårnrummet i forbindelse med anskaffelsen af †orgel i 1941.
Orgel (jf. fig. 49), 1975, med syv stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby, med genanvendelse af pibemateriale fra kirkens tidligere †orgel. Disposition:
Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2', Mixtur III. Pedal: Subbas
16'. Koppel M-P.56 Facaden, der er tegnet af Leopold Teschl i samarbejde med orgelbyggeriet, er
bemalet i grønlige og grå nuancer. På pulpitur i
tårnrummet.
Et ‘orgel’, antagelig et †harmonium, omtales
1917.57
†Orgel (fig. 50), 1941, med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co. Disposition: Quintatøn 16', Principal 8', Gedakt 8', Spidsfløjte 4',
Mixtur IV; svelle. Koppel M 4'-M. Pneumatisk ak-
tion, keglevindlade. En del af pibematerialet er

genanvendt i kirkens nuværende orgel. Facaden
bestod af attrappiber af sølvbronzeret zink. På
tårnrumspulpituret, med spillebord i orgelhusets
søndre gavl.58
Salmenummertavler (jf. fig. 24). 1-4). De enkle
tavler, der formentlig stammer fra hovedrestaureringen 1919, har rammer med cirkelkorsdekorationer, nøje svarende til stolegavlene. Gråmalede med sortfarvning af bagklædning; hængetal
af messing. En ekstra tavle anbefaledes anskaffet
1952.12
†Hatteknager. Registreret o. 1862 på sydvæggen
ved mandsstolene.12
Lysekroner (jf. fig. 24), 1919. I skibet er ophængt
to identiske kroner, hver med 2×8 arme og foroven prydarme, balusterskaft og forneden glat
hængekugle med profileret knop. På den vestligste er med antikva indgraveret: »Skænket til Asp
Kirke Julen 1919«. Elektricitet installeredes 1941.
†Lysekroner. 1766 omtaltes en messinglysekrone
med seks lys, ophængt ‘lidt neden for korsdøren’,
dvs. i skibets østende.34 En lysekrone med fire lys
fandtes i skibet.12
Lampetter (jf. fig. 49), 1973-75, af messing. 11
trearmede lampetter af den såkaldte Bakkegårdslampettype fra Fog & Mørup er ophængt på korets sydvæg samt på skibets nord- og sydvæg.
Lysglobus (jf. fig. 24), moderne, af sortmalet jern,
er placeret i korets nordøsthjørne; den korsprydede globus er beregnet til 27 fyrfadslys samt et
større lys i midten.
†Ligbåre. Omtalt o. 165433 og o. 1862, dog
næppe den samme.12 O. 1862 nævnes desuden en
†jordpåkastelsesskovl.12
Klokker. Kirken har to klokker, der begge er
ophængt 1988 i slyngebomme i klokkestol af fyr.
Automatisk ringeanlæg installeredes 2012. 1) (Fig.
51), 1766, støbt af Caspar Kønig i Viborg. Tværmål 64 cm. Bladbort om halsen og profilering ved
overgangen mellem legeme og slagring. På selve
legemet er indskrift med reliefversaler: »C: Kønig
me fecit/ Wiburgi 1766«. Under indskriften er
en prydfrise med akantusblade og palmetter oven
over en klokke samt en række sollignende ornamenter; nederst en ottetakket stjerne. Placeret
nordligst i klokkestolen. Klokken var omstøbt af
†klokke. Klokken var o. 1862 ophængt i tårnets
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Fig. 51-52. Klokker. 51. Nr. 1, 1766, støbt af Caspar Kønig, Viborg (s. 2390). 52. Nr. 2, 1988, støbt af det franske
firma, Paccard (s. 2391). Foto Arnold Mikkelsen 2014. – Bells. 51. No. 1, 1766, cast by Caspar Kønig, Viborg. 52. No.
2, 1988, cast by the French firm of Paccard.

vestside (‘vestre endemur’) og var beregnet til at
betjene udvendig fra. En omhængning foresloges
i tidsrummet 1911/14.12 1975 istandsattes klokkearmatur og knebel af firmaet Thubalka,Vejle.
2) (Fig. 52), 1988, støbt af det franske klokkestøberfirma Pierre Paccard; 90 cm i tværmål.
Øverst og nederst på legemet er prydbort med
vinranke og drueklaser. Foroven og forneden er
indskrifter i reliefversaler: »I året 1988 støbtes jeg
til Asp Kirke af det franske støberi Paccard« og
»Til din pris Herre lad mig lyde/ og mange til dit
hus indbyde«. Ophængt sydligst i klokkestolen.
†Klokke. Tidligst nævnt 1607 i forbindelse
med reparation af klokkestrengen. 1617-19 og
1621-24 gennemførtes flere istandsættelser ved
klokken, der 1619 bl.a. transporteredes til klokkestøberen og blev siden hejset op igen. Kun to
år efter synes den dog atter at være faldet ned,

og udgifter til genophængningen nævnes på ny
1624. Som led i istandsættelsen fik klokken en
ny stålmarne (ring) til at hænge kneblen i. I forbindelse med store reparationsarbejder ved tårnet
1639 blev klokken nok engang nedtaget og ophænget forstærket.15 1667 var den dog atter faldet
ned, og de afslåede ‘ører’ blev repareret.33 1765
betegnedes klokken som ubrugelig ‘formedelst et
hul i overdelen’, og den kunne kun høres på kort
afstand.16 Umiddelbart herefter, 1766, sendtes
den til Viborg for at blive omstøbt (jf. klokke nr.
1).16 †Klokkestol. 1611 betaltes for træ til at ‘forfærdige klokken’, dvs. klokkestolen, med. Denne
repareredes yderligere 1614 samt 1618-19 og
1633.15 I forbindelse med sidstnævnte istandsættelse, der også omfattede jernbeslag på klokkedybelen, hentedes to tømrere i Bækmark; disse
fragtedes siden videre til Holstebro.15
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Fig. 53. Gravsten, o. 1760, over Jens Henrik Brasch (†1760) og hans to hustruer, Bodil Kirstine Pedersdatter Lyngbye (†1734) og Anna Margrethe Andreasdatter Grøn (†1794) (s. 2393). Foto Arnold
Mikkelsen 2014. – Tombstone,c. 1760, of Jens Henrik Brasch (†1760) and his two wives, Bodil Kirstine
Pedersdatter Lyngbye (†1734) and Anna Margrethe Andreasdatter Grøn (†1794)
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Fig. 54. Begravelsesskjolde. Øverst tv. og th. ses skjolde for Martin Korsgaard, 1912
og Mette Korsgaard, 1917; forneden tv. og th. ses skjolde for Krestine Pedersdatter
Præstegaard, 1891, og Anders Madsen Borg, 1915 (s. 2394). Foto Arnold Mikkelsen
2014. – Commemorative shields. Top left and right, shields for Martin Korsgaard, 1912 and
Mette Korsgaard, 1917; bottom left and right, shields for Krestine Pedersdatter Præstegaard,
1891, and Anders Madsen Borg, 1915.

gravminder
Gravsten (fig. 53), o. 1760, over Jens Henric (Henrik) Brasch, *17. marts 1707 på Gravballegård
(Svostrup Sogn, Hids Hrd.,Viborg Amt), †5. april
1760 i sit 54. år på Lindtorp. En rosende karakteristik betegner ham på følgende måde:59
»Hand var mod sine Bønder en mageløs Herremand
Mod de Fattige i Asp sogn en gafmild Christenmand.
Imod Venner og Naboer en troefast dannemand
Og Imod Sine Hustruer en Kiærlig ægtemand«.

Endvidere over hans to hustruer, først Bodel (Bodil) Kirstine (Pedersdatter) Lyngbye (1710-34), der
»Efter et Kort ægteskab af nogle og 40 Ugger/
Indgik i den glade ævighed Efterladende sig en

Datter«, og dernæst hustruen fra andet ægteskab,
Anna Magrethe (Andreasdatter) Grøn (1716-94),
der blev efterladt som enke efter 23 års kærligt
ægteskab, idet det dog ikke behagede Gud at »Velsigne Ham med nogen Livs Arving«.
Af kalksten, 207×143 cm. Omkring det uregelmæssigt formede skriftfelt med tekst i fordybet kursiv og indramning af volutbøjler ses
foroven den tronende Kristus, vist som den opstandne Frelser med korsfane og ved venstre side
en firkantet kasse (kisten(?)); forneden ses forkrænkelighedssymbolerne timeglas og kranium.
I de to øverste hjørner er kerubhoveder med
udbredte vinger. Derunder og i de to nederste
hjørner evangelistmedaljoner, hhv. med Mattæus
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og Markus (foroven tv. og th.) over Lukas og Johannes.
1885 foresloges ligstenen, der i dag befinder sig
på korets nordmur, flyttet fra koret og indsat i kirkens vestmur.12 Ændringen synes dog ikke gennemført.
Murede begravelser. 1605 opfyldtes to grave i kirken, mens der betaltes for sten til at lægge graven
med (en af de førnævnte eller en tredje?).15
Begravelses- eller lyseskjolde (fig. 54). På kirkens
loft ligger seks skjolde af blik af forskellig form og
med indskrifter i skriveskrift eller antikva samt
hvid tekst på sort bund eller omvendt. Skjoldene
måler mellem ca. 31 og 35 cm i højden. For paralleller til disse, der normalt opsattes parvis på
alterstagerne i forbindelse med de pågældende
personers bisættelser, jf. bl.a. Nørre Nissum (s.
697), Tørring (s. 697), Resen (s. 1171) og Humlum (s. 1212). På de fire tydbare skjolde ses omtalt følgende: 1) 1891, Krestine Pedersdatter Præstegaard, *18. juni 1810, †12. april 1891. 2) 1912,
Martin (Peder M. V. N.) Korsgaard, *28. marts
1845 i Oxenbold (Oksenbøl,Vestervig Sogn, Refs
Hrd., Tisted Amt), †29. sept. 1912 i Lergrav i Asp.
3) 1915, Anders Madsen Borg, *19. nov. 1834 i
Lergrav i Asp, †21. juni 1915 på Borg i Asp. 4)
1917, Mette Korsgaard, *23. juni 1842 i Meldgaard i Aulum, †29. aug. 1917 i Asp Kirkeby.
	En †mindekrans, dannet af ståltråd og perler, var
før 1919 ophængt ved den nordre niche i triumf
væggen (jf. fig. 27, se også DK Århus 4794).
Kirkegårdsmonumenter. På kirkegårdens lapida
rium sydøst for selve kirken er opstillet fire støbejernskors (jf. fig. 55). Heraf tilhører det ene gruppen af liljekors (nr. 3), mens de tre øvrige er rundbuede kløverbladskors (nr. 1-2, 4); disse er dog
udaterede; dødsår for de pågældende individer og
dermed den anslåede datering er her anført efter
Kirkebogen.60 Herudover er i Faye, Støbejernskors
(1988) registreret otte daterede kors, der ikke længere ses, jf. ndf. 1) (Jf. fig. 55), o. 1864, over Peter
Jørgensen Bjerkild (Birkild, †22. juni 1864), 85 cm
højt. Indskrift med reliefantikva. Kløverbladskors
med afrundet kant.61 2) (Jf. fig. 55), o. 1864, over
Zidsel (Sidsel) Poulsen Linde (†26. sept. 1864),
85 cm højt. Indskrift med reliefantikva. Kløverbladskors med afrundet kant.61 3) (Jf. fig. 55), o.

1877, over Peder Bastrup, *10. febr. 1848, †25. juli
1877, højde 85 cm. Indskrift med reliefantikva.
Liljeformede afslutninger på de tre korsender.
Udsmykninger med stjerner og kornneg samt på
bagsiden med håndtryk.62 4) (Jf. fig. 55), o. 1881,
over Ane Marie Jensen (†22. dec. 1881), 85 cm
højt. Indskrift med reliefantikva. Kløverbladskors
med afrundet kant.61 †Støbejernskors. Otte kors af
forskellig udformning fra tidsrummet 1868-1903
er registreret 1988 på kirkegården, dog uden angivelse af den afdødes navn. 1) O. 1868, af kløverbladstypen med indskriftplade.63 2) O. 1868,
af kløverbladstypen med afrundet kant.61 3) O.
1871, af kløverbladstypen med afrundet kant.61
4) O. 1871, af typen ‘puttikors’.64 5) O. 1880, af
kløverbladstypen med afrundet kant.61 6) O. 1882,
af typen ‘gennembrudt kors’.65 7) O. 1885, af kløverbladstypen med afrundet kant.61 8) O. 1903, af
kløverbladstypen med afrundet kant.61

Fig. 55. Støbejernskors nr. 1-4, o. 1864-81, opstillet på
kirkegårdens sydøstre del (s. 2394). Forrest ses kors nr.
1, o. 1864, for Peder Jørgensen Birkild (s. 2394). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Wrought-iron crosses, in front
no. 1, c. 1864.
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Fig. 56. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Lis Helles Olesen 2015. – Aerial photograph of the church seen from the south.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.).
Struer Museum. Asp Menighedsrådsarkiv (A 1005, 1-6).
Diverse sager.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Asp Kirkes regnskaber 1605-82 (C-KRB-20-21); Viborg landstings
skøde- og panteprot. 1698-99 (B 24-664), lyst 23. febr.
1699; Viborg landstings skøde- og panteprot. 1793-99 (B
24-712), lyst 16. marts 1796.
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, V, 1890, 315 (Uldall 1890). Indberetninger. J. B.
Løffler 1880 (bygning, inventar og gravminder, Løffler
1880); Eigil Rothe 1907 (kalkmalerier, Rothe 1907);
Mogens Larsen 1973 (det historiske inventar, Mogens
Larsen 1973); Georg N. Kristiansen 1976 ((†)altermaleri, Kristiansen 1976); Birgit Als Hansen 1994 (arkæologisk undersøgelse på kirkegården, Als Hansen 1994);
Bent Exner 2002 (alterkalk).
Tegninger. NM. J. B. Løffler 1880 (døbefont); L.
Teschl 1969, 1973 (plan, snit, opstalter, inventar, kopier); Poul Hansen og Ib Lydholm 1987 (klokkestol).
Struer Museum. H. Arentoft 1919 (plan, snit og opstalter,

kopi); A. Bugge & P. Riis Olesen 1941 (tårnpulpitur
og orgel, kopi); S. Havsteen-Mikkelsen 1973 (skitse til
glasmosaik).
Litteratur. Peder Christensen, Ølby, Asp og Fousing
Sogne. En historisk beretning om skole og hjem, Struer
1959 (Christensen 1959).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, glasmaleri, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen,
heraf dog orgler ved Ole Olesen. Oversættelser ved
James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2016.
1
Stednavnet ‘Asp’ indeholder en hentydning til trænavnet asp, i ældreomtaler anvendt i pluralisform eller
parallelform til kollektivbetegnelsen for ‘en bevoksning med asp’, jf. DaStedn 196.
2
Oldemoder 112.
3
Repert 2, nr. 4356 (uvis dag 1478), 4773 (uvis dag
1480), 7034-37 (uvisse dage 1491), 11694 (uvis dag
1510).
4
DaMag IV, 2, 1873, 45.
5
Kronens Skøder III, 268.
6
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1698-99
(B 24-664), lyst 23. febr. 1699.
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Fig. 57. Stenhuggermærke på skibets sydside (s. 2357). Foto Anders C. Christensen 2014. – Stonecutter’s mark on
south side of nave.
7

LAVib. Ribe bispeark. Indb. om beneficeret gods og
kirkeejere 1794-1809 (C 4-697).
8
LAVib. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1793-99
(B 24-712), lyst 16. marts 1796.
9
Jf. Synsprot. Med omtale af afleveringssyn 19. maj
1959. Se endvidere Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. Diverse sager (A 1005, 4-1).
10
KancBrevb 20. febr. 1634.
11
Tang Kristensen, Danske Sagn, III, 36 (nr. 180);
August F. Schmidt, »Sagn og Tro knyttet til Stene«,
HaÅrb 1929, 149.
12
Synsprot.

Fig. 58. Monolitoverligger over skibets norddør (s.
2357). Foto Anders C. Christensen 2016. – Monolithic
lintel above north door of nave.

13

2016 ønskes denne beplantning fjernet, da rodnettet
beskadiger digets stensætning.
14
I kirkegårdens sydøstre hjørne er syddiget gennembrudt, men i 2016 endnu ikke aflukket, idet en projekteret udvidelse af faciliteterne behandles (jf. note 18).
15
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1605-53 (CKRB-20).
16
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C4-189).
17
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180506 (C4-707).
18
2015 er udarbejdet forslag til et nyt mandskabs- og
konfirmandhus til brug for alle pastoratets kirker (Peter
Villadsens Tegnestue,Vejen). Bygningens placering syd
for det søndre kirkegårdsdige betinges af erhvervelsen
af et mindre jordstykke i tilknytning til den eksisterende materialeplads.
19
Forud for udvidelsen foretoges en arkæologisk
undersøgelse ved Birgit Als Hansen, Nationalmuseet,
hvorved der dog ikke fremkom spor af ældre anlæg
(Als Hansen 1994).
20
Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. Forhandlingsprot.
(A1005-4, 6, 9).
21
Rothe 1907.
22
Lokale paralleller findes i Flynder og Vandborg (s.
884 og 1455); se også M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 341 f; J. Vellev, »Ansigter på kvadre
– og lidt om skaktavlkvadre«, Romanske Stenarbejder 5,
Højbjerg 2003, 91-100.
23
Uldall 1890.
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24
Genetableringen skete formentlig i forbindelse med
omsætningen af sydsidens kvadre 1893 (s. 2366).
25
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1605-53 (CKRB-20). Tilsyneladende var arbejdet ikke tilstrækkeligt veludført, idet en murermester seks år senere over
én dag ‘murede den søndre kirkedør til’.
26
Rillen, der anes under bagmurens kalklag, er ikke
registreret ved Rothes detaljerede undersøgelse (Rothe
1907).
27
Ansigterne var kalkede ved Uldalls besigtigelse
1890, men stod blanke ved Rothes 1907-undersøgelse
(Uldall 1890, Rothe 1907).
28
Uldall 1890. Omsætningen kan være udført ved
facadeomsætningerne 1893 eller 1897 (jf. s. 2366).
29
Nichen var tilmuret 1890 (Uldall 1890).
30
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1605-53 (CKRB-20); LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82
(C-KRB-21).
31
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C4-708).
32
Ordet ‘hvælv’ er nævnt en enkelt gang i den gamle
regnskabsbog (1654), dog ikke i en specifik omtale af
tårnet; LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82 (CKRB-21).

Fig. 60. Skibets nordvindue i det indre (s. 2357). Skitse
E. Rothe 1907. – North window of nave, interior.

Fig. 59. Korets gavl set fra sydøst under omsætning
1978 (s. 2367). Foto i Struer Museum. – Gable of chancel seen from the south east during resetting.

33
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-82 (CKRB-21).
34
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773).
35
Struer Museum. Asp Menighedsrådsarkiv, Forhandlingsprot. 1915 var der ‘store forskydninger’ på skibets vestmur, og to år senere regulær nedstyrtningsfare; Synsprot.
36
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 181115 (C4-709).
37
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C4-190).
38
Den spidsbuede ramme (127×87 cm), der 2016 er
henstillet i tårnets 3. stokværk, stammer formentlig fra
korets †vindue.
39
Projekt til nyt blytag er under udarbejdelse 2016,
idet adskillige utætheder er observeret.
40
Jf. også Knud J. Krogh, »Tag af bly«, NMArb 1976,
154-66.
41
Jf. redegørelse af kunstneren til en ledsagende skit
se, dateret jan.-febr. 1973, i Struer Museum. Asp
Menighedsrådsark. (A 1005, 4-8). I Mikael Wivel, Sven
Havsteen-Mikkelsen. Det kristne spor, Lemvig 2004, 83
betegnes motivet dog Dåb og Nadver.
42
Wivel 2004 (note 41), 28, 83.
43
Korr. ark.
44
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
45
For denne formodning, jf. dog Sissel F. Plathe og
Jens Bruun, Danmarks Middelalderlige Altertavler, Odense
2010, 79.
46
Jf. Plathe og Bruun 2010 (note 45), 79 for identifikationen med Mattæus. Mattæus er dog normalt vist
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Fig. 61. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Ældre postkort i Struer Museum. –
Aerial photograph of the church seen from the south west.
skægget, ligesom anvendelsen af en messedragt synes
sjælden, jf. M. Lecher, »Matthäus«, i Lexikon der christ
lichen Ikonographie, W. Braunfels (udg.), 7, Rom o.a.
1994, 589-90. Alternativer på gengivelse af skægløse,
diakonklædte helgener, kunne f.eks. være Skt. Laurentius eller Skt. Stefan.
47
Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. (A 1005, 2-2,
4-7).
48
Som fremhævet af Aron Andersson, Silberne Abendmahlsgeräte in Schweden aus dem XIV. Jahrhundert, Uppsala 1956, 64, note 3, ses rankedekorationen også på
et engelsk eksempel, kalken fra Dolgelly (o. 1230-50).
49
J. Braun, Das christliche Altargerät in seinem Sinn und
in seiner Entwicklung, München 1932, 85, 147, 174, pl.
51, gengiver bl.a. alterkalken fra St. Walburgis, Eichstätt, fra o. 1300, med billeder af Kristus i korsglorie.
Andersson 1956 (note 48) viser flere eksempler, bl.a.
kalkene fra Resele (nr. 60, tvl. 34), Trosa (nr. 76, tvl.
35), Muskö (nr. 52, tvl. 38) og Björsäter (nr. 9, tvl.
42). Ingen af disse kombinerer den sammensatte ribbeknop med firpasformede bosser svarende til Aspkalken.
50
Ida Marie Poulsdatter Borberg (Borbjerg) var i sit
første ægteskab med Peder Jensen Lyngby mor til
Bodil Kirstine Lyngby, g.m. Jens Henrik Brasch til
Lindtorp, søn af Christen Ottosen Brasch, sognepræst i
Holmsland (Ny- og Gammelsogn, Hind Hrd.) og Elisabeth Jensdatter Augsburg. Sognepræsten var 20 g.m.
Ida Marie Borberg, jf. også Evald Tang Kristen, »Nogle
Tillæg, særlig til Fuldstændiggjørelse og Rettelse af et
og andet i min Bog, “Øen Holmsland og dens Klit”,
Viborg 1891«, HaÅrb 6, 1912, 130f.

51
Mackeprang, Døbefonte 167f. Aspfonten er i øvrigt
slet ikke nævnt i dette værk.
52
Struer Museum. Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. Diverse sager (A 1005, 4-3).
53
I Jan A. Gadds omhyggelige undersøgelse af materialet, »Brass Basins and Bowls from a Single Nuremberg
Workshop, Around 1500-1580«, Journal of the Antique
Metalware Society 16, 2008, 2-21, er fadene med gengivelsen af Syndefaldet og den brede, ornamentsmykkede fane betegnet som version I, gruppe 1A.
54
Struer Museum. Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. Diverse sager (A 1005, 4-7).
55
LAVib. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 185672 (40C-7).
56
Meddelelse 1976 fra Th. Frobenius & Sønner.
57
Synsprot. Iflg. meddelelse fra kirken til Den Danske
Orgelregistrant 1973 havde kirken intet orgel før 1941.
58
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
59
I Struer Museum. Asp Menighedsrådsark. (1978-1591) ses kopi af en fundats, skænket af Jens Henrik Brasch
og Anne Margrethe Grøn, oprettet (eller fornyet) af
ægtemanden, Balthasar Low, til et barnebarn af førstnævnte, Anne Margrete Biering, der 1778 overtog
Lindtorp efter sin svigermor.
60
Jf. www.sa.dk. Kirkebøger, Ringkøbing Amt, Asp
Sogn. Kontraministerialbog 1857-80; 1881-91.
61
Jf. Faye, Støbejernskors 119, nr. 261.
62
Faye, Støbejernskors 86, nr. 140.
63
Faye, Støbejernskors 131, nr. 301.
64
Faye, Støbejernskors 95, nr. 173.
65
Faye, Støbejernskors 132, nr. 308.
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Fig. 62.Ydre set fra nord. Foto i Struer Museum før 1919. – Exterior seen from the north.

ASP CHURCH
The church lies on the north west slope at the
highest point of the parish, and is surrounded
to the east and north by the village, which arose
and grew in the course of the last century. Before
that time the church was isolated in the landscape
(cf. fig. 3). The churchyard is enclosed by stonelined earth walls and its extent may reflect the
original conditions. All the entrances are from
recent times; the oldest is the main door in the
west whose masonry piers with stepped pyramids
in their original form are presumably from the
nineteenth century.
The building consists of a Romanesque chan
cel and nave, to which a porch was added on
the north side in the Late Middle Ages. The
tower is from 1919, while a presumably medieval
†tower was demolished in 1810. The oldest
parts are built in finely dressed granite ashlars
over slightly concave chamfering, while the back
walls are of raw, plastered-over fieldstone. The
ashlars are ordered in courses running straight
through but according to the written sources
have been reset several times. On a few building
stones, stonecutters’ marks are preserved in the
form of rectangular fields, and on the south wall

of the nave and around the north window in
the church interior there are also carved male
heads (figs. 8-10, 12). Of the original doors in
the nave the southern one is still preserved as an
exterior niche. The casings, as in the majority of
the region’s Romanesque church doors, are built
up of corner-carved ashlars upon which a large
monolithic lintel rests (fig. 14). On the north side
of the church two original round-arched windows
are also preserved, one each in chancel and nave
(figs. 11-13). In the flat-ceilinged interior, the
church chancel and nave are separated by an
ashlar-built chancel arch which was reset in 1890,
when it had lost much of its original form. On
the west chancel arch wall the Romanesque sidealtar niches are preserved. The southern one was
re-opened, however, in 1973, while the northern
one still stands with an ashlar-built arch.
The original porch outside the south door
of the nave, given its similarity to several other
porches in the area, must presumably be dated
to the third quarter of the 1400s. The building
was built in large red medieval brick format
over a foundation of granite, and as a special
characteristic has the recessing typical of the
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region above the entranceway as well as the wall
niches in the interior.
A probably Late Medieval †tower at the western
end of the church was demolished in 1810, as
an acute risk of collapse had been pointed out
repeatedly. In 1919 it was succeeded by the
present tower, whose lower floor now functions
as a porch.
†Wall paintings. In 1907, on the west side of the
chancel arch wall and at the north window of
the nave, the remains of wall-painted decorations
from the Middle Ages and recent times were
investigated. The oldest feature was probably the
decorations of the window along the arch and
in the spandrels, while a ‘very large’ figure was
revealed above the northern side-altar niche.
In 1766 the latter was replaced by Christian
V’s crowned monogram, underneath which was
the numeral 16, and on the south side, also
crowned,the letters C L R /A M, beneath which
was the numeral 96.
Stained glass. In 1975 a stained glass window was
installed in the apse with the subject The Journey
to Emmaus, by Sven Havsteen-Mikkelsen (fig. 23).
Furnishings. The church’s oldest item of furnishing
is the Romanesque font basin (fig. 43), decorated
with lily ornaments, which however have no
direct parallels among the fonts of the area. From
a †High Gothic chalice, c. 1300, comes the knob
and the upper stem of the present chalice, which
is joined to a Late Medieval foot and a recent
(1883) cup (fig. 37). From the Late Middle Ages,
c. 1500, finally, come seven *figures from the
original †altarpiece (no. 1) (figs. 29-35).

The baptismal dish can probably be dated to
around the mid-1500s while the altar candlesticks
of the church are presumably from c. 1600 (figs.
44, 39).The simple pulpit (fig. 46) is from the first
decades of the 1600s and is related in its figural
decoration to works by Kristen Spend, but cannot
be directly attributed to him. From the 1700s
comes a *silver crucifix that probably originally
graced a †chasuble, donated in 1754 by Ida Marie
Borberg (fig. 40), while the bell (no. 1) is a work
by Caspar Kønig from 1766 (fig. 51). The 1800s
and 1900s have particularly left their marks on the
furnishings of the church. From an †altarpiece
(no. 3) in Neo-Gothic style from 1865-66 comes
the (†)altar painting with a Crucifixion which is
still hanging in the church (fig. 36). In connection
with the restoration of 1919-22 new pews and
chandeliers were procured, while the latest major
restoration in 1973-75 has left its traces in several
acquisitions of furnishings (Communion table
plate, Communion table crucifix, wafer box, altar
jug, altar rail and organ) (figs. 24, 26, 38, 49). In
addition, as early as 1959 the church was given a
new baptismal jug, while the bell (no. 2) is from
1988, supplied by the French firm of Paccard
(figs. 45, 52).The most recent acquisition, in 2008,
is an antependium woven by Lene Abildgaard
Knudsen, Lemvig, as an imitation of a granite
masonry structure (fig. 25).
Sepulchral monuments. The oldest sepulchral mo
numents of the church comprise the tombstone
(fig. 53), c. 1760, of Jens Henrik Brasch, as well
as six later commemorative shields intended for
setting up on the lights, and four wrought-iron
crosses in the churchyard from the period c.
1864-81 (figs. 54-55).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2016. – The church in the landscape, seen from
the south east.

naVr kirke
hjerm herred
Kirken i Navr (»nakæræ«)1 er o. 1350 i Ribe Oldemoder
takseret til 4 skilling sølv, hvilket svarede til herredets
middelansættelse.2 Som det fremgår af to gavebreve fra
1347 og 1360, ejede biskop Peder Thuresen af Ribe
desuden en ejendom i sognet (»Naker/Nakær«), som
han solgte til Ribe Bispestol til gengæld for afholdelse af
sjælemesser i domkirken, både for ham selv og for hans
efterfølgere i embedet.3 Blandt kirkens ejendomme er
1466 nævnt en mark i Gåsager og 1483 to gårde; heraf
lå den ene vistnok i Alstrup i sognet, mens den anden
havde hørt til kirken i mindst 40 år; fra sidstnævnte år
er bevaret et lovhævd på pergament på kirkens gods
(det ovennævnte eller andet(?)).4 1524-26 bidrog kirken
med 15 mark til landehjælpen (jf. s. 2353 og 2447).5
Efter reformationen, i 1567, forlenedes Christen Juel
til Udstrup afgiftsfrit med Kronens andel af tienden i
Navr og Bur samt med rettigheder til alt kirkegods,
øde eller bebygget, i Ulfborg Hrd.6 1710 (skøde 1720)
solgtes kirken med kaldsret ved auktion til Niels Ib-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

sen til Tvis Kloster.7 Allerede 1723 afhændede han dog
kirken til Niels de Linde til Kærgårdsholm, der straks
efter, 1724, videresolgte den til Jens Jermiin til Ausumgård.8 Herefter tilhørte den slægten Jermiin på denne
herregård (fra 1777 med status af stamhus). Kirken
overgik til selveje i 1912.9
Anneks- og præsteforhold m.v. Sognet har – i hvert fald
siden 157810 – været forenet med Sir (s. 2447).11 1634
omtaltes dobbeltsognet dog som ganske ringe, hvorfor
kongen havde forbedret det med tillæg af jorder under
Lundenæs Len.12
Møntfund. I forbindelse med kirkens istandsættelse
1984-85 fandtes i korets gulv otte mønter samt enkelte andre genstande (jf. s. 2414).13 De ældste mønter
daterer sig til Erik Menveds og Christoffer II’s tid, dvs.
1286-1332, mens hovedparten er fra 1400-tallet, herunder en hulpenning fra Mecklenburg. Desuden fremkom en fireskilling fra Christian IV’s tid og en 25-øre,
slået 1874 under Christian IX.14
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1948. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south east.

Kirken ligger omtrent midt i sognet, ca. en km
nord for landsbyen på en østvendt skrænt, hvorfra
Storåens flade hedeslette beskues. Vandløbet, der

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af Chr. Erichsen. Tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Cadastral
map.

markerer sognets sydgrænse, danner overgang til
Ulfborg Herred, og parallelt med åen løber gennem sognet endvidere jernbanen RingkøbingVemb-Holstebro og landevejen Vemb-Holstebro.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har i
al væsentlighed formentlig bevaret de oprindelige grænser, der i øvrigt kan følges fra de tidligste
matrikelkort (jf. fig. 3). En planering af kirkegården blev foretaget 1890, mens en ‘gang omkring
på hele kirkegården’ blev anlagt tre år senere.15
1934 foretoges atter en gennemgribende regulering.16 Her blev den græsklædte skrænt erstattet
af en grusbelagt terrasseopbygning, hvortil langs
kirkens facader blev opført lave, stensatte (†)støttemure (jf. fig. 2). De omfattende afgravninger
accelererede problemerne med korets statik (jf. s.
2404) og har desuden givet skrænten en stejlere
hældning (jf. fig. 17). 1984 blev en del af det oprindelige græsdække genetableret omkring kirken,
idet de ovf. nævnte støttemure blev tildækket og
en regnvandsafledning anlagt. 1964 erhvervede
kirken en vest for indgangen liggende udstyk-
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Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra nordvest. Foto Lis Helles Olesen 2010. – Aerial photograph of the church seen from
the north west.

ning, hvorpå anlagdes parkeringsplads, og hvor
senere kirkehuset blev opført (jf. ndf.).17 Hegnet
udgøres af stendiger, der indvendig suppleres af
en bøgehæk, mod syd dog dels af bøge- og takshæk. De tidligste reparationer af diget kendes fra
1654,18 og siden er udført adskillige udbedringer;
1957 blev der anlagt beplantning på diget.16 De
to indgange, køreporten i vest samt fodgængerlågen i østdiget, lukkes begge af jerntremmelåger.
1857 blev ‘samtlige’ kirkegårdslåger fornyet.19
†Indgange. 1657 opførte to tømrere fra Holstebro
en ‘port og stette’ af træ, hvortil anvendtes egetømmer samt stål til hængsler, søm og stabler.18
Det fremgår ikke, hvor indgangene var placeret,
men muligvis er de identiske med de indgange
i nord og syd, der 1674 blev repareret med egetømmer.18 Den sydlige indgang, der nu er væk,
blev siden sløjfet, men genetableredes 1960 i forbindelse med en omsætning af diget.16
Bygninger ved kirkegården. Det vest for kirken
beliggende kirkehus for Navr og Sir kirker er opført 2011 (Møller Nielsens Tegnestue, Struer).

Bygningen består af to parallelforskudte længer,
der forbindes via en foyer med glasfacader. Materialet er pudsede betonblokke med teglhængt sadeltag. Kirkehuset rummer bl.a. en konfirmandstue, graverkontor, værksted og garager.
†Bygninger på kirkegården. Et ‘udhus’, vel et
†redskabshus, placeret ved kirkegårdens vestindgang omtaltes 1950.16 Redskabshuset blev sløjfet
1970 og erstattet af et ligkapel med toilet og graverfaciliteter (Møller Nielsens Tegnestue, Struer).
1983 ønskedes bygningen ombygget, men blev
nedrevet ved kirkehusets opførelse 2012.16
Kirkegårdens †beplantning bestod 1791 af græs,
hvis vedligeholdelse var pålagt degnen.20 Foråret
1893 blev omkring kirkegården langs digets inderside plantet en række graner.15 1928 lagdes
grus på gangen fra østre indgang og til kirken.
Kirkegården var 1948 omkranset af en tæt bevoksning af løvfældende træer (jf. fig. 2). 1994
ønskedes en række elmetræer ved det vestre dige fældet som følge af elmesygen, hvilket skete
2000.16
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Fig. 5. Tværsnit af skibet set mod øst. 1:150. Målt og
tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Cross-section
through nave looking east.

bygning
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil o. 146070 blev føjet et våbenhus ud for skibets norddør. Omtrent ved samme tid opførtes korhvælvet samt tårnet i
vest. Orienteringen har en mindre afvigelse mod syd.

Den romanske kirkes grundplan, der er bevaret i
fuld udstrækning, er afsat med rette vinkler og
med kvadratet som udlægningsprincip; således er
koret udlagt over et, skibet over to kvadrater.

Materiale og teknik. Kvaderstenskirken er opført af
veltildannede granitkvadre, oplagt i regelmæssige,
lige gennemløbende skifter. Disse er mod sædvane dog ikke aftagende i højden opefter, men
antager varierende højder. Kirkens fundament er
forholdsvis svagt, idet korets mure understøttes af
sandblandet muld og en mængde håndstore sten,
hvorover enkelte, større sten (jf. s. 2413).21 Den
mangelfulde fundering har medført kontinuerlige
sætningsskader, hvis forsøg på udbedringer aflæses i de tidligst bevarede regnskaber, og som først
med den gennemgribende renovering 1984-85
blev stabiliseret (jf. s. 2413). Murene udgår fra en
skråkantsokkel, der som følge af terrænhævninger
nu er skjult under skibets nordvesthjørne. Korets
og skibets 12 skifter høje mure har samme højde,
og de to bygningsdele er i forbandt, om end store
dele senere er omsat (jf. ndf.). Over våbenhusets
loft, hvor en rest af skibets uomsatte murværk
er synligt, er de oprindelige knasfuger bevaret.
Murværket, hvis fugning består af en grovkornet
kalkmørtel, er dækket af adskillige ældre kalklag
(fig. 47-48, jf. s. 2416), der i en længere periode
har forseglet murværket og dermed ydet beskyttelse. I modsætning hertil har det meste af bygningens øvrige kvaderbeklædning været omsat
flere gange (hele sydsiden af kirken således 1887,
korets østgavl 1984)16 og står derfor med bredere fuger. En undtagelse herfra er tilsyneladende
kvadrene på korets nordside, der 1984 skønnedes

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af A. Havsteen-Mikkelsen 1983, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Plan.
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Fig. 7.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2016. – Exterior seen from the south east.

uberørt, idet en mindre undersøgelse af murkernen omkring det blændede vindue blev foretaget
(jf. s. 2413). Her indeholdt kernen håndstore sten
i en kalkmørtel, hvilket stemmer overens med
forholdene i den i nyere tid blottede murkerne
ved gennembrydningen mellem våbenhusets og
skibets loft. Her kan tillige konstateres enkelte
kvaderafslag og småsten.22
Døre og vinduer. Af de to romanske døre i skibets
vestende er kun den †søndre bevaret i sin oprindelige form og kun i det ydre; her er åbningen reduceret til en 10 cm dyb niche, der måler 225×111
cm (fig. 9). Tidspunktet for blændingen, der er
pudset op i mørtel, er uvis. †Døren er opbygget
af hjørnehugne karmsten, der hviler på skibets
skråkantsokkel og herover en rektangulær monolitoverligger. Dermed svarer formen til adskillige
af egnens kirkedøre (jf. f.eks. Måbjerg, Handbjerg
og Hjerm, s. 1735, 1945, 2004). Norddøren, der
forbinder våbenhus og skib, har som følge af en
senere udvidelse fladbuet overdækning. Oprindelige, rundbuede vinduer er endnu bevaret i kirkens

nordside, heraf et i koret og to i skibet, der alle var
tilmurede 1879.23 Givetvis har koret også haft et
†østvindue, der helt er forsvundet ved senere omsætninger før 1879.23 Korets nordvindue er blændet i flugt med bagmuren og står nu som udvendig
niche, der måler 137×90 cm, lysningen 80×40.
Det er opbygget af en monolitsålbænk og ditto
-overligger, der som nævnt har rundbuet form
mod åbningen, men ellers er retkantet; stenen er
en anelse højere end det tilstødende skifte.24 Sålbænkene på skibets vinduer samt overliggeren på
det østlige vindue er derimod sammensatte, mens
den vestre vinduesoverligger er hjørnefalset. De
smigede åbninger måler i det ydre (fra øst) hhv.
128×75 og 134×75 cm, mens de tilsvarende mål
i det indre er 142×70 og 138×70 cm; vinduernes
lysninger er 75×30 cm brede.
Indre. I kirkens indre dækkes skibet af fladt bjælkeloft, hvis formodede, oprindelige †egetømmer
allerede 1862 var udskiftet med fyrrebjælker, og
hvis brædder blev udskiftet senest 1905.16 Granittrinene mellem våbenhus og skib og skib og
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Fig. 8. Skibets nordmur. Foto Anders C. Christensen 2015. – North wall of nave.

tårnrum er fra 1984. Koret dækkes af et senmiddelalderligt hvælv (s. 2408). Skibets loft er formentlig hævet, muligvis allerede i middelalderen,
idet bjælkerne hviler i en ca. 40 cm høj murkroneombygning af røde tegl i munkestensformat.25
Ombygningens glatte karakter står i kontrast til
de irregulære, romanske bagmure af rå kamp, der
er pudsede og hvidtede. Den kvadersatte korbue
blev senest renoveret 1984, hvor en cementfugning blev erstattet af de nuværende skarpryggede
fuger og kvadrene kalket. Overgangen fra vangerne til det rundbuede kilestensstik formidles
af profilerede kragbånd, der indbyrdes afviger let
i udførelsen (s. 1726, fig. 9), og mellem kor og
skib er et granittrin flugtende med triumfmurens
vestside. I korets sydmur er en spidsbuet, sekundær gemmeniche, 75×75 cm med en dybde på
35 cm.
Fig. 9. Skibets syddør (s. 2405). Foto Anders C. Christensen 2016. – South door of nave.
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Fig. 10. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Hans Arentoft 1917. I kirkens arkiv. – Plan and sections.

Taggavle. Korets trekantgavl er i facade og bagmur helt ny (pudset tegl). Mellem kor og skib
består den oprindelige gavl af rå kamp i vekslende størrelser; mod skibet er i det nedre anvendt
enkelte kvadre, og mellem de to bygningsdele er
brudt en sekundær, irregulær åbning. I vest er
skibets taggavl synlig fra loftet, og her er den oprindelige gavl af rå kamp bevaret i den nedre del.

Murværket herover udgøres af røde munkesten
lagt i munkeskifte, opmuret med tårnets opførelse (s. 2408).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Våbenhuset ud for skibets norddør er if. de dendrokronologiske undersøgelser opført o. 1460-70 (jf. s.
2415); materialet er røde tegl i munkestensformat
over et fundament af kampesten, hvoraf enkelte
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Fig. 11.Våbenhuset set fra nordvest (s. 2407). Foto Anders C. Christensen 2013. – Porch seen from the north west.

ses på østsiden (jf. fig. 6). Den fladbuede, udvidede indgangsdør i nord omgives af den for egnen
velkendte facadeblænding: et rundbuet, halvstensdybt stik, der i vederlagshøjde udspringer
fra et helstensbredt led, bestående af en affasning,
hvorunder rundet led (jf. f.eks. Dybe, s. 1541;
Måbjerg, s. 1740 og Asp, s. 2361). I gavltrekantens
velbevarede og hvidtede bagmur springer blændingen frem i én stens tykkelse. I det fladloftede
indre smykkes væggene af fladbuede nicher, fem
i hver af flankemurene samt én på hver side af
døren. Nicherne, der måler ca. 110×54×20 cm,
i vest dog med en lidt mindre dybde, adskilles
af en helstens pille med nedre affasning; dette er
ligeledes et arkitektonisk træk, der ofte genfindes
på egnen (f.eks. Gimsing og Asp, s. 2122, 2361).
Via våbenhusets loft er der adgang til skibets loft
gennem en i nyere tid gennembrudt åbning i skibets murkrone (jf. fig. 47).26 Våbenhuset var 1791
uden loft.20

Hvælv. Korets ottedelte hvælv er som tårn
og våbenhus opført i senmiddelalderen. Kapperne løber af på helstensbrede, svagt spidsbuede
skjoldbuer uden markeret vederlag, og hviler på
falsede hjørnepiller. De helstensbrede, lette overribber har kantstillede trinsten.
Tårn. Det velbevarede tårn i tre stokværk ved
skibets vestende daterer sig som følge af gavlblændingernes nære slægtskab med en række tilbygninger på egnen til slutningen af 1400-tallet
(f.eks. Dybe, s. 1539; Mejrup, s. 1783 og Hjerm, s.
2011), idet inspirationen er hentet i den karakteristiske udsmykning af Holstebro †Kirke (s. 204).
Materialet er røde teglsten i munkestensformat,
på nordfacaden dog med anvendelsen af enkelte kvadre fra skibets delvist nedbrudte vestgavl.
Herfra stammer ligeledes skråkantsoklen under
vestfacaden. Murene er i vid udstrækning skalmurede i nyere tid, særligt mod syd, og de nordsyd vendte trekantgavle er nu nedskåret. Bagmu-

navr kirke

rene er af røde teglsten i munkestenformat, lagt i
irregulært munkeskifte.
Tårnrummet, der i vest belyses af et fladbuet
vindue med lige gennemløbende karme (udvendig rundbuet i et spidsbuet spejl), åbner sig mod
skibet ved en høj og i forhold til tårnrummet
smallere, spidsbuet arkade. Buen udspringer fra
et ét skifte højt kragbånd med affaset underkant,
der er ført videre i tårnrummet. Dette dækkes
af et krydshvælv, hvis kapper mod nord, vest og
syd hviler på overkanten af spidsbuede, halvstensdybe vægblændinger, mens østkappen hviler på
arkadens buestik. Halvstensribberne og blændingernes spidsbuede stik har samme vederlagshøjde,
der markeres af kragbånd som nævnt ovenfor.
Adgangen til tårnets mellemstokværk sker fra
skibets loft gennem en lige gennemløbende, svagt
tilspidset fladbuet åbning i skibets vestre gavltrekant, hvis øvre del blev ombygget med røde tegl
i munkestensformat ved tårnets opførelse (fig. 1315). Stokværkets bjælkelag, hvorpå er nyere bræd-
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degulv, hæver sig ca. 50 cm over hvælvets issepunkt, og rummet belyses fra nord og syd gennem
ligeledes svagt tilspidsede og fladbuede glugger.
Åbningerne, der afdækkes af blåmalede træluger
i de indvendige nicher, har halvstensfals i facaden.
En trappestige forbinder etagen med klokkestokværket, der åbner sig mod alle verdenshjørner ved
spidsbuede glamhuller. Kun det vestre er bevaret i
oprindelig udformning med den for området karakteristiske midterpille (jf. fig. 16 samt Måbjerg
og Mejrup, s. 1739, 1783), her udvendig falset og
i flugt med facaden; i bagmuren ufalset niche. De
øvrige åbninger er omsatte, herunder den nordre, hvor kirkens gamle klokke er ophængt (s.
2434), og den søndre, der nu er rundbuet med
ydre fals. De forholdsvis velbevarede gavltrekanter
har hver seks højblændinger, der adskilles af tre
helstens brede sprosser i midten, mens de to yderste er halvstens. Midterblændingerne, hver gennembrudt af en ufalset og svagt tilspidset, fladbuet
glug, krones af resterne af spærstik. Kammene var

Fig. 12.Våbenhusets indre set mod nordøst (s. 2408). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior of porch looking north east.

2410

hjerm herred

Fig. 15. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2409). Opstalt og snit. 1:50. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2016. – Door between ceiling of
nave and middle floor of tower. Elevation and section.

Fig. 13. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk set mod øst (s. 2409). Foto Anders C. Chri
stensen 2016. – Door between ceiling of nave and middle
floor of tower looking east.

formentlig forsynet med †pinakler (fig. 51) i lighed med forbilledet i Holstebro †Kirke, men er
nedskåret på et ukendt tidspunkt.
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Ved omdannelsen af
tårnrummet til gravkapel 1777 blev i tårnbuen
opmuret en supplerende †bue, hvori gitterlågen
(s. 2437) var indsat (jf. fig. 10). Buen blev nedtaget 1949 i forbindelse med anbringelsen af orgelet i tårnrummet (jf. s. 2433).

Fig. 14. Detalje af tårnets østmur set mod vest (s. 2409). Foto Anders C. Christensen
2016. – Detail of east wall of tower looking west.
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Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
I de bevarede regnskaber fra 1600-tallets anden
halvdel gives et detaljeret indblik i kirkens vedligehold, herunder forbrug af materialer samt arbejdskraft. 1656 omfattede en istandsættelse således udskiftning af adskillige ‘formuldede’ teglsten
på tårnets sydside samt på kirkens teglindfattede
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vinduer, ligeledes på sydsiden; til arbejdet, der
udførtes af en murermester fra Holstebro, blev
anvendt 400 sten og 18 tdr. kalk. Lignende udbedringer blev foretaget 1666 på koret og ‘andre steder på kirken’, idet 18 tdr. kalk blev købt
i Daubjerg, 400 ‘store’ sten og 700 andre sten i
Holstebro; desuden 18 mark stål til murankre.18

Fig. 16.Tårnet set fra sydvest (s. 2408). Foto Anders C. Christensen 2016. – Tower seen
from the south west.
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Fig. 17.Ydre set fra sydøst. Foto antagelig Adolph Herman Vorbeck o. 1900. – Exterior seen from the south east.

1673 anvendte Jørgen Murermester og en svend
50 ‘store’ mursten til reparationer på korets sydog østmur samt skibets østgavl.18 Atter 1677 foretoges betydelige arbejder på tårnets sydside, koret og kirkegulvet (1200 mursten), udført af en
murermester fra Holstebro og ni ‘pligtskarle’.18
1700-tallets første årti var præget af generel brøstfældighed, og særligt tårnet krævede opmærksomhed. Således arbejdede Mikkel Murermester
og to karle 1701 i otte dage på nordmuren, der

også året efter måtte udbedres, denne gang med
24 tdr. kalk og 100 teglsten.27 Også kirkens træværker, herunder loftsplanker og hanebånd måtte
udskiftes i disse år, idet der gentagne gange blev
advaret mod færdsel over loftet.27 1735 meddeltes
lakonisk, at ‘kirken var kønnere end præsten’(jf.
også s. 2418).28 Bygningen var 1765 på ‘alle måder
i god og smuk stand’, hvilket gentoges de følgende ni år.29 1791 udførtes en ikke nærmere angivet
reparation på bekostning af kirkeejeren, kammer-
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Fig. 18.Ydre set fra sydvest. Foto Adolph Herman Vorbeck o. 1900. – Exterior seen from the south west.

junker Jens Jermiin, der endvidere lod indsætte et
vindue på et sted, hvor ‘der ikke tidligere havde
været et’, formentlig i skibets vestende mod syd;
som følge heraf var kirken 1792 i ‘meget god
stand’.20 Skudsmålet gentoges de følgende år,30
og kirken var således i 1800-tallets begyndelse vel
vedligeholdt med undtagelse af blytag og loft, der
manglede enkelte reparationer.31 1811 var kirkens
tilstand stadig ‘meget god’, dog med enkelte anmærkninger vedr. blytaget, der var utæt over ko-

ret;32 denne mangel forårsagede, at regnvandet i
‘overflødighed’ kunne nedsive i kirken. En hovedreparation 1822 er ikke nærmere beskrevet.33 1896
var kvadrene særligt på korets og skibets sydside
stærkt udskredne og trængte til ommuring,23
hvilket harmonerer dårligt med oplysningen om,
at samme afsnit af facaderne blev omsat og nye
vinduer indsat ved en istandsættelse 1887.34
Kirken gennemgik en hovedistandsættelse 198485 (arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen), der pga.
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revnedannelser i koret omfattede omsætning af
kvadrene på korets østgavl, understøbning af korgavlens sydøsthjørne og omfugning af kirkens
sydfacader. Desuden fik kirken i vid udstrækning ny tagbeklædning (jf. s. 2415), og tagværkerne blev renoveret. I det indre blev et nyt varmeanlæg installeret og gulvene omlagt; desuden
foretoges istandsættelser af kirkens inventar (jf. s.
2417).Ved disse arbejder forekom bl.a. møntfund
(jf. s. 2401).35 I de indledende undersøgelser, der
til en begyndelse var ansporet af revnedannelser i
koret, blev denne bygningsdels murkerne og fundamenter undersøgt, idet enkelte kvadre udtoges,
og et antal prøvehuller blev udgravet. Det kunne
konstateres, at østmurens kerne såvel som fundament var forstærket med tegl i munkestensformat, og at i hvert fald dele af nordmurens facade
formentlig aldrig har været omsat. Teglstenene
kunne dermed stamme fra 1600-tallets reparationer som omtalt ovf. Sydmurens kerne, der omsattes 1887, består overvejende af cement.36
Gulve. Gulvet i skibets midtergang er belagt
med sorte og hvide, diagonalt lagte fliser, der
kantes af en bort af mindre, sorte fliser. Borten
gentages i korets gulv, men her er tillige anvendt
trekantede fliser, der har muliggjort en mere
avanceret mønstring. Fliserne blev formentlig
anlagt 189115 i lighed med forholdene i adskillige
kirker på egnen (jf. f.eks. Borbjerg og Fjaltring
s. 1860, 1645) og var før blotlægningen 1984
dækket af †gulvtæpper. Under stolene er bræddegulv, der blev renoveret 1985. I tårnrummet er
kvadratiske, røde teglfliser fra 1977, hvor gulvniveauet blev sænket i forbindelse med anskaffelsen af nyt orgel (s. 2433), mens våbenhusets
gulv består af gule teglsten i normalformat, udlagt 1985. †Gulve. 1678 blev ‘altergulvet’ omlagt
med 400 mursten, og tre år senere blev dele af
gulvet i skibets vestende omlagt med ‘sten’, vel
teglsten som i koret.18 Korgulvet blev atter udbedret 1701, denne gang med 200 teglsten.27
1791 var gangen belagt med teglsten undtaget en
mindre del med små natursten.20 1821 ønskedes
gulvet inden for knæfaldet omlagt, muligvis med
brædder.33 Endnu 1862 bestod kirkens gulve af
teglsten, imellem alter og knæfald var dog bræddegulv; gulvene ønskedes omlagt 1863.16 Rester

af det tidligere teglgulv findes endnu under det
eksisterende gulv i skibets vestende. I våbenhuset
var før det nuværende et gulv af teglsten i beton.
†Døre. En dør ønskedes 1909 anbragt bag gitterdøren til tårnrummet.16
Vinduer. Korets og skibets vinduer består af blyindfattede jernrammer med rudestillede sprosser,
i sydsidens større åbninger tillige med tre vandrette vindjern. Her er de granitindfattede vinduer fra 1887 (jf. s. 2413), hvor skibets sydmur
tillige blev omsat.16 Tårnrummets og våbenhusets
vinduer lukkes af småsprossede, gråmalede jernrammer, mens åbningerne i de øvre stokværk
har gråmalede luger, der senest er renoveret/
fornyet 1984. †Vinduerne på kirkens sydside var
1879 ‘smagløse, firkantede’ åbninger, vel indfattede i tegl.23 Disse åbninger, der 1862 blev lukket
af trærammer,16 blev indsat før 1656, hvorfra de
tidligst kendte reparationer er nævnt (jf. s. 2411).
Kirkens vinduer var 1811 ‘tilklinede’ med kalk,
hvilket resulterede i klager over det ringe lysindtag i kirken.32 1866 ønskedes tagvinduer anbragt
over kor og skib på sydsiden (jf. fig. 17) og 1907
på skibets nordside.16
Tagværker. Kirken har med enkelte udskiftninger bevaret de middelalderlige egetagværker over
kor, skib og våbenhus. Tårnets tagværk indeholder egetræ, der kan være middelalderligt.
I koret består tagværket af spær, to hanebånd
og korte spærstivere, der er tappet ned i de afskårne bindbjælker. Nummereringen, der stiger
mod vest, er udført som et romertalssystem suppleret med faner. Nordsidens sjette spær fra øst
er falset, idet tømmeret er genanvendt. På den
østvendte side er en indridset indskrift med årstallet 1401 (fig. 53). Eftersom korets tagværk ikke
kan dateres ad dendrokronologisk vej (jf. ndf.),
kan årstallet ikke bekræftes som daterende faktor;
udformningen af især firtallet peger dog næppe
mod en middelalderlig datering af indskriften.
Over skibet er tagværkskonstruktionens 20
spærfag udført på samme vis. Nummereringen,
der i sydsiden er forvitret og flere steder forsvundet, består af et stregsystem, der starter i øst og
stiger mod vest. På de 10 østligste fag er stregerne hugget på østsiden af spærene, på de vestligste
10 på vestsiden. Tilsvarende er hanebåndene på
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Fig. 19. Skibets tagværk set mod øst (s. 2414). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Roofing of nave looking east.

de østligste 10 fag påbladet spærenes østside, på
de vestligste 10 på spærenes vestside; alt træfornaglet. På et enkelt punkt afviger tagværket dog
fra korets, nemlig ved udformningen af de korte
spærstivere. Disse har i skibet en karakteristisk,
svag krumning ved sammenføjningen med spærene, en detalje, som også ses i skibets tagværk
over Fabjerg Kirke (s. 1103). Her er tømmerets
fældningstidspunkt dateret til sommeren 1402 (jf.
ndf.), hvilket muliggør, at samme tømrersjak opsatte tagværkerne over både Navr og Fabjerg kirker. Skibets tagværk (bjælkeender og hanebånd)
blev senest renoveret 1988.
Egetagværket over våbenhuset består af seks
spærfag med hanebånd, korte stivere og bindbjælker. Enkelte er nyere udskiftninger af fyr, alt
træfornaglet og tappet.
Tårnets tagværk er delvist af eg og består af syv
spærfag med to hanebånd og korte, skråtstillede
spærstivere, der er forankret i bindbjælker.

Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er udtaget
i alt 18 boreprøver, heraf seks fra koret, otte fra
skibet og fire fra våbenhuset. Af disse er syv fra
skibet og fire fra våbenhuset dateret. Fældningstidspunktet for tømmeret over skibet kan fastsættes til o. 1380-90, over våbenhuset o. 1460-70.37
Tagbeklædning. Kirkens tage er belagt med bly
undtagen det tegltækkede våbenhus. Blytagene
er senest omlagt 1984 (kor, tårn) og 1988 (skib),
jf. indskriftsplader lydende »Stoffregen Struer
1988« og 1984, mens tegltaget er udskiftet 1984.
1663 var våbenhusets †blytag, særligt det vestre,
under reparation, idet store dele heraf var plyndret af fjenderne under Karl Gustav-krigene. Til
arbejdet, der udførtes over 12 dage af en blytækker fra Lemvig, anvendtes 10½ skippund bly samt
adskillige søm og brædder.18 Den vestlige del af
våbenhusets tagbeklædning voldte dog atter problemer o. 1702, hvor blyet var i dårlig stand. Ved
samme lejlighed udbedredes tårnets blytag,27 hvis
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Fig. 20.Ydre set fra sydøst. Ukendt fotograf 1924. – Exterior seen from the south east.

østre blybeklædning var blevet omstøbt 1681.18 I
perioden 1701-04 vidner de bevarede regnskaber om adskillige og omfattende udbedringer
af blytagene på alle bygningsafsnit, f.eks. 1704,
hvor regnen trængte igennem skibets tagbeklædning på sydsiden.27 1766 var kirkens tage ‘overalt’
belagt med bly,38 der for våbenhusets vedkommende inden 1791 var udskiftet med teglsten.20
Senere reparationer af blytagene blev foretaget
1938 og 1961.39
Farveholdning. Over våbenhusets loft ses på
skibets facade et parti uomsat murværk med
flere kalklag, der rejser spørgsmålet, om kirken
i perioder kan have været udvendig kalket (jf. s.
2404). Skibets bjælkeloft, våbenhusets bræddeloft
og dørene holder samme mørkerøde farve, meget vel fra 1947, hvor kirkens træværk ønskedes
malet. †Farveholdning. Kirken blev 1656 kalket
ud- og indvendig.18 1701 indkøbtes ni skålpund
brundrødt til tårnets facader.27 1862 var skibets
bjælker og brædder malet med lys farve, våbenhuset havde ‘malet’ loft.16 1973 blev tårnet sand-

blæst, idet hvidtekalken ikke kunne binde på det
daværende malingslag.
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elektrisk
varmeanlæg, renoveret 1985. †Opvarmning. Kirken
var 1879 ‘opvarmet’,23 vel af en †kakkelovn, der
dog ikke er nærmere beskrevet. Den var placeret i
skibets sydvesthjørne (jf. fig. 18), hvor den murede
†skorsten er gengivet. Før 1917 blev kakkelovnen
flyttet til skibets nordøsthjørne, idet skorstenen
blev opmuret langs nordsiden af skibets østgavl
(jf. fig. 18, 20). 1947 blev ‘varmeværket’ fornyet,16
men det er uvist, om der derved menes den †kakkelovn, der 1955 ønskedes malet.17
Brandstænger. Tårnets to gavltrekanter krones af
smalle, blybeklædte spir eller brandstænger med
løgformet afslutning, der finder lokale paralleller
i f.eks. Møborg Kirke (s. 948).
Fortov. Kirken omgives af en stenpikning, der
blev anlagt efter 1984, hvor den afløste en †cementbelægning.16 Dennes alder fremgår ikke af
synsprotokollen, men er omtalt ved reparationer
1929 og 1947.16
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Fig. 21. Indre mod øst. Ældre foto, efter o. 1918. – Interior towards east.

†kalkmalerier

inventar

1901 blev registreret rester af kalkmalede dekorationer på korhvælvet, skibets vægge og tårnhvælvet,
hvoraf ingen egnede sig til bevaring.40 Ved kirkens
istandsættelse 1984 fandtes på korhvælvet rester af
ikke nærmere beskrevne, kalkmalede dekorationer,
formentlig svarende til de 1901 fundne. Endvidere
fandtes i gulvet fragmenter af vægpuds med bemaling, der fremstod sort.41 1) O. 1500(?). I koret
var på ribberne grålige og rødbrune ‘zigzagstriber’,
velsagtens rude- eller sparremønstre som kendt fra
adskillige malede dekorationer i egnens kirker (jf.
f.eks. Nørlem, s. 609; Borbjerg, s. 1863 og Hjerm,
s. 2027). Langs gjord- og skjoldbuer sås tovsnoninger i samme farver. 2) O. 1500(?). På tårnets hvælv
fandtes udmalinger ‘i lighed med dem i koret’. 3)
Middelalderlige(?) På skibets vægge var ‘tilsyneladende ornamentale malerier’, der dog faldt af ved
afdækningen. 4) O. 1700(?). Før 1766 var på korvæggen optegnet en præsterække, der siden blev
overført til en tavle midt i kirken (jf. s. 2434).38

Oversigt. Fra middelalderen har kirken kun bevaret
den romanske døbefont, hvis fod dog er fornyet, og et
korbuekrucifiks, der antagelig stammer fra sidste del af
1300-tallet.
I begyndelsen af 1600-tallet fik kirken ny altertavle
og prædikestol, begge dog af en ganske enkel udformning. Heraf blev prædikestolen muligvis gennemgribende renoveret o. 1710 (jf. ndf.). Alterstagerne skænkedes 1634 af sognepræsten Christen Nielsen Kjær. I
forbindelse med en større istandsættelse ved 1700-tallets midte under Thomas Just Jermiin kan være anskaffet en ny kalk, udført af Holstebromesteren Joachim
Weller, samt en præstetavle. Mindre nyanskaffelser fra
1800-tallet omfatter oblatæske og sygesæt (1862), alterskranke (o. 1880), fontefod (o. 1885), alterbord og
alterkande (o. 1892) samt syvstage (1894).
Bortset fra stolestaderne fra 1900-tallets begyndelse
er kirkens indre navnlig præget af store fornyelser i
slutningen af århundredet. Ud over orglet (1977) gælder dette især maleren Sven Havsteen-Mikkelsens
udsmykning af altertavlen og prædikestolen fra 1986,
sidstnævnte svarende til kunstnerens billedcyklus på
prædikestolen i Sir. Hertil føjer sig nyanskaffelsen af et
dåbsfad og -kande, begge skænket i 1996.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 22. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

Farvesætning og istandsættelser. Inventarets bemaling
fremtræder farvemæssigt som resultatet af en helhedsstaffering, gennemført i forbindelse med fornyelsen af
altertavlens og prædikestolens udsmykning 1986.
Kirkens regnskaber kendes først fra 1654, således at
ældre istandsættelser og nyanskaffelser ikke kan dokumenteres før dette tidspunkt.18 I begyndelsen af
1700-tallet var kirkens bevaringstilstand generelt meget dårlig (jf. s. 2412), hvilket bl.a. kom til udtryk i
1710, da den brøstfældige prædikestol faldt ned, mens
den yderst slidte alterdug måtte udskiftes, da den var
helt opædt af små dyr (!).27 Dog må status senere være
noget forbedret, siden kirken i biskop Anchersens visitatsberetning fra 1735 trods alt kunne karakteriseres
som ‘kønnere end præsten’ (Christian Reimer).28 Ved
århundredets midte, o. 1750, var det yderligere gået
markant fremad, efter at kirken på initiativ af kirkeejeren, Thomas Just Jermiin til Ausumgård, var ‘indvendig
stafferet og sirligt prydet’.42 I en årrække, fra 1765-73,

karakteriseredes den således som værende ‘i alle måder
god og smuk stand’. Det følgende år, 1774, blev kirken
yderligere repareret både ud- og indvendig,29 hvorefter de tilfredsstillende skudsmål fortsatte i adskillige
år med anerkendelse af ‘ejerens priselige omsorg’.32
1822 var kirken underkastet en hovedistandsættelse,
hvis nærmere karakter dog ikke er oplyst.33 Inden for
tidsrummet o. 1882-86 omtaler kirkens embedsbog en
restaurering af prædikestolen og døbefonten, efter at
disse havde ‘været delvis ødelagte i de nøgterne rationalistiske Tider’.15 1947-50 gennemgik det indre en
større istandsættelse, hvorunder bl.a. alt træværk i kirken og våbenhuset blev nystafferet.16
Fig. 23. Altertavle, antagelig fra 1600-tallets begyndelse,
med malerier, 1986, af Sven Havsteen-Mikkelsen (s.
2420). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altarpiece, probaly from beginning of 1600s, with paintings, 1986, by Sven
Havsteen-Mikkelsen.
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Fig. 24. *(†)Altermaleri, o. 1900, Kopi efter Carl
Bloch, Kristus velsigner et lille barn, 1873, Holbæk Kirke
(s. 2421). Holstebro Museum. Foto Arnold Mikkelsen
2016. – *(†)Altar painting c. 1900, copy after Carl Bloch,
Christ Blessing a Small Child, 1873, Holbæk Church.

Alterbord (jf. fig. 23), 1892,15 rammekonstruktion
af træ, beklædt med panelværk i renæssancestil.
Selve bordet, der er placeret 70 cm fra østvæggen,
er 100 cm højt samt 187×70 cm i bredde og dybde. Forsiden er smykket med tre rundbuede arkader mellem pilastre, hvis skafter har dukatmønster,
mens kortsiderne har enkeltarkader; bueslag med
neglemønster, der hviler på kannelerede pilastre.
I midtfaget er et latinsk kors i relief. Kronende
profillister med tandsnit og æggestav. Bag selve
bordet står altertavlen på et podium, flankeret af
indbyggede skabe; 105 cm højt, 263×28 cm. Staffering i hvidt og gråt. Alterdug af hvidt lærred,

broderet med kors og vifteformede ornamenter i
hul- og fladsyning; nedhængende spidser.
†Alterklæder. 1654 havde kirken et gammelt,
slidt alterklæde af rødt og gult uldent stof.18 1768
fremhævedes klædet som værende af ‘udhuggen’
(dvs. udskåret) fint lærred med kniplinger om.38
1862 registreredes et rødt klæde med guldkors.16
1890 fornyedes alterklædet.16 †Alterduge. Fornyet
1710 efter at den forrige var »reent opslidt og af
smaae Diur opædt«(!)27 – et talende vidnesbyrd
om kirkens almindelige forfald på dette tidspunkt.
Altertavle (fig. 23-27, 54), antagelig fra 1600-tallets begyndelse, med malerier i storstykkets midtog sidefelter, udført 1986 af Sven Havsteen-Mikkelsen.
Den enkle renæssancetavle er arkitektonisk opbygget med tredelt storstykke på et lavt postament;
over en tilsvarende lav frise er en stor trekantgavl.
Stor- og sidefelterne flankeres af enkle toskanske
frisøjler foran panelfelter med forsænkede spejl og
tandsnitsindramning (jf. fig. 21), der i dag skjules
bag den nuværende, malede udsmykning. Huller
foroven og forneden i bagsiden af de yderste paneler kunne hidrøre fra påsatte †sidevinger (fig.
54). Både postamentet og kronfrisen har fremspring med diamantbosser. Den dominerende
topgavl, der krones af et korsformet spir, øverst
med et ovalt kuglespir, spænder over hele tavlens
bredde, svarende til eksempler fra begyndelsen
af 1600-tallet, alle i Viborg Amt (jf. Aggersborg,
Øster Han Hrd., Hjørring Amt (1598), tidligere
Østerbølle, Rinds Hrd., Viborg Amt; Vester Tostrup, Rinds Hrd.; Roslev, Harre Hrd.; Rybjerg,
Nørre Hrd.). Proportionerne af samtlige tavlers
storstykker, der også er forsynet med sidevinger,
er dog højere og slankere, ligesom topgavlen er
lavere. Rammeværket er stafferet i hvidligt og nuancer af gråt. Stafferingen dækker over seks ældre
farvelag (A-F), jf. ndf. (Rosing Holm 1986).
Altermalerier, 1986, udført af Sven HavsteenMikkelsen, olie på lærred. Signeret: »SHM« i
søndre sidefelts nedre højre hjørne. 130×77 cm
(storfelt); 130×46 cm (sidefelter). Udsmykningen,
der viser Julenat, er udført som en sammenhæng
ende helhed eller en triptyk med særlig fremhævelse af storfeltet. Heri ses Jesu fødsel og Hyrdernes tilbedelse, gengivet som en figurg ruppe,
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Fig. 25. Detalje af Korsfæstelsesscene, antagelig med Johannes Evangelisten eller Marie Magdalene, vist i †maleri, 1700-tallets begyndelse, i altertavlens storfelt (s. 2422).
Foto Mogens Larsen 1985. – Detail of a †representation of the Crucifixion in the central
cabinet, early 18th century.

der er samlet omkring den siddende Maria, vist
til venstre og iklædt rødlig dragt. Foran hende
er krybben, over hvilket er et ovalt gulligt felt,
der som et sakralt lys udgår fra Jesus og samtidig
som en reel lyskilde belyser de øvrige, summarisk
gengivne figurer. Blandt disse, der enten står eller
knæler, er ved Marias side gengivet Josef, iført
hvidlig dragt, samt yderligere tre eller fire personer, formentlig hyrderne; heraf er særligt markeret en brunklædt figur, vist i modlys i forgrunden.
Rummet omkring kredsen er malet i nuancer af
blåt og turkisgrønt, der er videreført i sidefel-

terne. Skråtstillede og delvist krydsende baner,
fremhævet med hvidt og indrammet af mørkere
konturlinjer, associerer måske til alternative lyskegler eller til staldens arkitektur. Tilsvarende
formationer ses i sidefelterne. Selve motivet hører til et af de mest benyttede blandt kunstnerens
kirkeudsmykninger.43
*(†)Altermaleri (fig. 24), o. 1900, kopi efter
Carl Blochs maleri, Kristus velsigner et lille barn
(1873, Skt. Nicolaj Kirke, Holbæk, jf. DK Holbæk 2861);44 114×62 cm, olie på lærred. Maleriet
er en formindsket kopi af forlægget, dog uden
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dennes halvcirkulære øvre afslutning. Den hvidklædte Frelser, der har halvlangt gyldenbrunt hår
og skæg, står foran en søjle i et summarisk gengivet rum. Omkring hovedet er en klart afgrænset,
cirkulær glorie. Han viser med en appellerende
gestus med venstre hånd hen til et lille barn, en
dreng, om hvis hoved han kærligt fatter med den
højre. Den lille lyslokkede dreng er iført hvidlig
knælang kjortel over en rødlig dragt, der skimtes ved kravekanten. Barnet holder en palmegren
med højre hånd; nøgne ben og fødder. Maleriet, der tidligere var påhæftet altertavlens træværk med tegnestifter, er afskallet på flere partier.
Maleriet karakteriseredes 1984 som et værk, der
»med sin idealiserede Jesus-skikkelse dårligt passer til den romanske kirke og altertavlens enkle
træværk«.45 Indtil 1985 i kirken (jf. fig. 21),46 siden i Holstebro Museum (inv. nr. 16.765).
†Altermalerier (jf. fig. 25-27). 1) 1700-tallets
første halvdel. I midt- og sidefelter afdækkedes
1985 (Mogens Larsen 1985) fragmenter af malerier af ‘ganske fin kvalitet’, tilhørende farvelag E.
I storfeltet var gengivet Korsfæstelsen; ved korsets
fod sås fire personer, hvoraf den nærmeststående
i venstre side viste en skægløs figur, iklædt gul
og cinnoberrød dragt, måske Maria Magdalene

eller Johannes Evangelisten(?) (fig. 25); endvidere erkendtes Maria, iført indigoblå kappe. På
sidefelterne var stående enkeltfigurer (apostle eller evangelister (?)) i sydsiden holdende en bog.
Endelig var ‘forneden til venstre’ (i nordre postamentfelt(?)) vist et vinget hjerte i rødt med
hvidgråt og blåt, hvori var anført med sort kursiv:
»Jesus«. Figurmalerierne stod endnu fremme o.
1880 og betegnedes da som ‘ualmindelig slette’
(Løffler 1879). Et forslag 1985 om at genophænge
storfeltets maleri andetsteds i kirken efter tavlens
fornyelse blev ikke taget til følge.47 2) O. 1860. I
farvelag D var malet en gul sol i topgavlen, hvori
en blå trekant med Gudsøjet. 3) Fra farvelag C, o.
1900, var på sidefelternes postamentfelter vist to
krydslagte kornaks og en vinranke (fig. 26-27).
†Indskrifter. Fragmenter af indskrifter er afdækket på de fem yngre lag (E-A), om end ikke på det
ældste (F). 1) I gavlfeltet var en sort Jahveindskrift
på gråbrun bund (lag E). 2) I de tre postamentog frisefelter var tekster, der i gul skriveskrift på
blå bund genfremstillede indskrifter fra den ældre staffering: »Bør Christus ikke/ at lide dette
og indgaa til sin /Herlighed. Luc 24,26« og »I
Emanuel/ Staar vor/ Salighed«. Endvidere læstes
årstallet: »1860 (?)« (lag D). 3) O. 1900, tilpasset

Fig. 26-27. Detaljer af †figurmalerier på altertavlen, tilhørende farvelag »C«, o. 1900 (s. 2422). Foto E. Rosing
Holm 1986. 26. Detalje af nordre sidefelts postament. 27. Detalje af søndre sidefelts postament. – Details of figurative
paintings on the altarpiece, dating c. 1900 (coat of paint »C«). 26. Detail of pedestal at the cabinet to the north. 27. Detail of
pedestal at the cabinet to the south.
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Fig. 28. Altersølv, omfattende kalk, o. 1750-75, signeret af Holstebromesteren Joachim Weller og antagelig samtidig
disk, måske udført af samme (s. 2424). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar plate, comprising chalice, c. 1750-75, signed
by the Holstebro Master Joachim Weller and presumably contemporary paten, perhaps by the same.

motivet i *(†)altermaleriet. I postamentets midtfelt var med gylden skriveskrift anført skriftsted
fra Matt. 18,3. I gesimsfelterne stod med gyldne
versaler: »Fred/ være med/Eder« (jf. fig. 26-27),
mens der i topgavlen var anført: »Ære/ være
Gud/ i det højeste«, hvorover en gylden stjerne
(lag C). 4) Indskrifterne var opmalet i guldbronze
på det ovenliggende farvelag (lag B), muligvis fra
o. 1915. 5) O. 1950. Fraktur- og versalindskrifter
i guldbronze, hhv. nadverens indstiftelsesord (sidefelter), Joh. 1,29 (topstykke og frisefelter) og
Matt. 6,33, Mark. 10,15 og Joh. 1,5 (postamentfelter) (lag A).
Historie og senere istandsættelser. Altertavlens an
skaffelse og senere istandsættelser i 1700- og
1800-tallet er ikke nærmere beskrevet i kilderne.
I sin udformning følger den en traditionel renæssancetavles struktur, men har dog særlige træk,
der har motiveret en antagelse om en radikal
fornyelse o. 1700 (de drejede profilkapitæler og

-baser, den usædvanlige store trekantgavl, Niels J.
Termansen 1917; Mogens Larsen 1985). Bortset fra,
at sidstnævnte træk også genfindes i 1600-tallets
begyndelse (jf. ovf.), er det ved den seneste farveundersøgelse (Rosing Holm 1986) fastslået, at spor,
dog ikke nærmere karakteriseret, efter den ældste
staffering på kridtgrund (lag F) fandtes overalt på
tavlens enkeltdele, således at en formodning om
en eventuel omdannelse af en ældre renæssancetavle med tilføjet topgavl må afvises. Altertavlen
er tidligst omtalt 1768, da den karakteriseredes
som værende ‘af smukt arbejde og maling’.38
Hermed hentydes antagelig til den næstældste
staffering (lag E), vel fra 1700-tallets første halvdel, med figurmalerier og en broget staffering,
hvor søjlerne stod hvidgrå, dog med prydbælter i blåt og cinnoberrødt, foran sorte fyldinger
med grønt og rødt rammeværk. Felternes karme
havde gyldne bosser på brun bund og med cinnoberrøde profiler. Fra en opmaling o. 1860 (jf.
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Fig. 29. Sygesæt, 1862, udført af Georg Christian Wolf (s. 2424). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Communion set for the sick, 1862, by Georg Christian Wolf.

beskåret dateringsår, nævnt ovf., lag D) hidrører
en staffering med gråmarmorering af søjlerne
foran lysegrå felter med brunlige indfatninger og
grønlaserede profiler. En rødgul farvetone med
forgyldning påvistes endvidere på storstykkets
tandsnitsprofiler. I forbindelse med fornyelse af
altermalerierne o. 1900 fik tavlen en egetræsådring (lag C). En staffering af alterramme og -kant
gennemførtes 1915.16 En fornyet istandsættelse
gennemførtes 1925,16 idet man dog valgte at bibeholde kopien (»eller vel snarere en Kopi efter
en Gengivelse af dette Billede«) efter Carl Blochs
maleri i stedet for at lade en »kyndig Maler (faa)
den under Behandling« (Termansen 1917). Tavlens næstyngste stafferingslag (A) under den nuværende kan stamme fra denne istandsættelse eller måske snarere fra kirkens hovedrestaurering o.
1950. Rammeværket var domineret af grønne og
brunlige toner med gyldne detaljer. Ved tavlens
nyrestaurering 1985-86 gennemførtes forskellige snedkermæssige istandsættelser, mens de tre
yngste farvelag (A-C) afrensedes med undtagelse
af storstykkets felter for at danne bund for den
nuværende staffering.
Altersølv (fig. 28), omfattende kalk og disk.
Heraf er førstnævnte, antagelig o. 1750-75, udført

af Holstebromesteren Joachim Weller (o. 172592). Kalken, der er 17,5 cm høj, har sekstunget
fod, knop, bestående af to flade halvkugler og
højt bæger, der muligvis er ældre; dette er i nyere
tid forsynet med en hældetud;48 ved mundingsranden er indgraveret en kunstfærdig plantebort
med blade, blomster og frugter. Mesterstempel
for Weller på fodens vandrette standkant (Bøje
nr. 6703). Disk, muligvis samtidig med kalken,
15,5 cm i tværmål. Glat uden dekoration. På
undersiden er et stempel med initialerne »J.W«
i firkantet ramme og med vandret streg over W.
Dette svarer dog ikke til de sædvanlige af Weller anvendte stempler.49 1866 anbefaledes disken
forgyldt indvendig.16
†Kalk og disk, tidligst registreret 1654.18 1681
betaltes en guldsmed for at reparere kalken, eftersom foden var brækket af.18
Oblatæske, o. 1862, af tin, 6 cm høj, 14 cm i
tværmål. Indgraverede dobbeltlinjer på både æske
og låg. Æsken er formentlig identisk med den,
der allerede er omtalt i Synsprotokollen 1862.16
Sygesæt (fig. 29), 1862, omfattende kalk, disk og
oblatæske i cylinderformet futteral, beklædt med
sort skind. Kalken, 10,5 cm høj, har enkelt, cirkulært fodled, skaft med fire rombeformede bosser
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og bæger med profileret mundingsrand. Under
bunden er tre stempler: mestermærke for Georg
Christian Wolf, Aarhus (Bøje nr. 6070), Københavnsmærke for 1862 og tallet 1608, antagelig en
nummerering. Disken, 7,4 cm i tværmål, er glat,
bortset fra cirkelkors på fanen. Foruden stempler
som kalken er guardejnstempel for Peter R. Hinnerup. Oblatæske, nyere, af pap, 2,5 cm høj, 5,5 cm
i diameter. Sættet er tidligst omtalt 1892.16
Alterkande (jf. fig. 21), tidligst nævnt 1892,16 af
sort porcelæn med gyldne kanter og kors, 29 cm
høj. Under bund fabrikationsmærke for Bing &
Grøndahl. †Alterkander. I 1840’erne blev løbende
påtalt manglen af en alterkande.50 1862 er registreret en kande af glas.16 1909 omtales en tinvinkande, der antagelig er identisk med *dåbskande
(s. 2429).51 †Vinflaske, registreret 1909 (‘en sølvflaske’).51
Ske, anskaffet 1979,45 af sølvplet, 14 cm lang,
dobbeltriflet med ovalt skeblad, hvori perforering
i korsform. På bagsiden af skaftet er stempler for
Cohr, Fredericia og Atla. †Ske. Nævnt 1892.16
Alterstager (fig. 30), 1634, skænket af præsten
Christen Nielsen Kjær 11. okt. d.å. som angivet

Fig. 30. Alterstager, skænket 11. okt. 1634 af sognepræst Christen Nielsen Kjær (s. 2425). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, donated 11 Oct.
1634 by incumbent Christen Nielsen Kjær.
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Fig. 31. *Dåbsfad, 1600-tallet (s. 2427). Holstebro Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish,
1600s.

med indgraveret påskrift. 35 cm høje, fraregnet
lysetorn. Stagerne har lav, klokkeformet fod med
graverede dobbeltlinjer, skaft i tre afsæt med ægformet kugle mellem to flade skiveled og lyseskål, hvis form gentager fodens. På midtleddet er
indgraveret et korsprydet skjold mellem årstallet:
»16 - 34«. På skjoldet er med versaler og antikva
anført giverindskriften: »IHS/Navr/Kiercke/11.
Octo(ber)/CNK«. Stagerne er tidligst omtalt
1654, dog fejlagtigt som værende af kobber.18 En
montering med elektrisk lys fjernedes 1953.16
Stagerne er senest renoveret 2011.16 †Alterstager,
af træ. Omtalt 1909.51
Syvstage (jf. fig. 21), 1910, skænket af Søren Jensen Overlund og Ane Marie Bertelsen Bjerre.15 51
cm høj. Cirkulær fod, skaft og leddelte arme med
kugleled. På firkantet sokkel af rødligt, flammet
granit, opstillet i skibets nordøsthjørne. I lighed
med alterstagerne fjernedes en montering med
elektrisk lys 1953.16 †Syvstage. Omtalt 1899.16
†Alterbøger. 1654 fandtes ved kirken Frederik
II’s Bibel (1589) og en gammel slidt alterbog.
Den sidste fornyedes senere s.å.16
†Messehagler. 1654 ejede kirken en gammel hagel af pralsagt (dvs. et blomstret tekstil af halvt
uld, halvt silke) med et ‘gammelt krucifiks’ bag-
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på.18 1792 var messehagelen af rødt fløjl og så
godt som ny.52 1862 havde kirken en rød hagel af
silkefløjl med guldbesætning.16 1892 og 1909 er
nævnt en hagel, dog uden nærmere karakteristik,
vel identisk med den ny, der anskaffedes 1890.16
Alterskranke (jf. fig. 22), antagelig o. 1880, af
halvcirkulær form med drejede balustre og kugleprydede mæglere i hver side. Grå staffering i tre
nuancer; gråt læderbetræk på knæfald. Skranken
følger den i området almindelige form, tidligst
anvendt 1876 i Lemvig Kirke (s. 369). Istandsat
1925, da den forsynedes med skindbetræk; senest
renoveret 2003.16 †Alterskranke. Tidligst omtalt
1810 (‘sprinkelværket for alteret’), da en »spoel«
(vel en baluster) var brækket.53 Nævnt 1862 som
udstyret med skindbeklædning på knæfaldet.16
Knæleskammel, nyere. Istandsat 2003.16 †Knæleskamler. En ny anskaffedes 1704.27 1862 fandtes
en skammel med beklædning af rødt fløjl.16

Fig. 33.Tegning af font, udført 1885 af arkitekt Conrad
Weber, Aalborg (s. 2426). 1:15. Landsarkivet i Viborg,
Ausumgårds Godsarkiv. – Drawing of font, done in 1885
by the architect Conrad Weber, Aalborg.

Fig. 32. Døbefont, hvoraf kummen er romansk og foden sekundær, antagelig udført o. 1885 (s. 2426). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Font, with Romanesque basin
and secondary base, probably made c. 1885.

Døbefont (fig. 32-33), romansk, af finkornet,
lysegrå granit med sekundær fontefod. Højden
udgør 96 cm, idet kummens tværmål er 69,5 cm.
Kummen har nederst en krans af bægerblade og
ved mundingsranden en tovsnoning, svarende til
en velkendt type i området (Mackeprang, Døbefonte 407). På kantens overside er indridset to
indvielseskors. Den regelmæssigt tilhuggede fod,
o. 1885 (fig. 32), har en cirkulær platte, hvoraf
en flis er afhugget, hvorover en vulst og konkavt
skaft, foroven afsluttet med en smallere vulst ved
overgangen til kummen.54 1768 omtaltes †fontefoden som ‘hugget af (en) hel sten’ og bemalet.38 Denne blev dog siden erstattet af en muret
fod, 1879 karakteriseret som en ‘raae overkalket
murmasse’ (Løffler 1879).55 O. 1885 udskiftedes
foden efter en tegning (fig. 33) af Conrad Weber,
Aalborg,51 i forbindelse med en restaurering, da
fonten ligesom prædikestolen istandsattes, efter at
begge genstande havde ‘været delvis ødelagte i de
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Fig. 34. Korbuekrucifiks, o. 1375-1400 (s. 2429). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Chancel arch crucifix, c. 1375-1400.

nøgterne rationalistiske Tider’.15 Placeret i korets
midtakse, vest for alterskranken.
Dåbsfad, 1996, 57 cm i tværmål. Fadet er helt
glat uden dekorationer. Under bund er indskrift i

fordybede versaler og antikva: »Naur Kirke. Marie Cathrine Holsts legat 1996«, jf. dåbskande.
*Dåbsfad (fig. 31), 1600-tallet, 56 cm i tværmål.
Fanen på det helt enkle fad blev øget 1894, så-
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ledes at det kunne hvile på fontens kant.16 1998
overført til Holstebro Museum (inv. nr. 17.279).
Dåbskande, 1996, skænket samtidig med dåbsfadet og med tilsvarende indskrift. 27 cm høj, med
ovalt korpus, tilspidset hældetud og enkel, svungen hank. Påskrift med fordybede versaler og antikva under bunden.
*Dåbskande, af tin, nævnt 1892, dog i sin ældre
funktion som alterkande (‘en vinkande af tin’),16
23 cm høj; løst rosetprydet låg, hvis hængsel er
defekt. Formen svarer til en i samtiden gængs
type (jf. Rom Kirke, s. 797). O. 1996 overført til
Holstebro Museum (inv.nr.17.280).
†Fontelåg. 1768 beskrevet som ‘et smukt toppet
trædække’.38
Vievandskar (fig. 55), romansk, af granit. Karret,
der er ca. 36,5 cm højt og henved 58 cm i tværmål, har en uregelmæssig tilhugget mundingsrand og en i øvrigt glatsleben overflade. Karret
fandtes 1956 i haven ved gården Overlund i sognet og stammer muligvis fra kirken, hvortil det
siden blev overført.56 I våbenhuset (jf. fig. 12).
Korbuekrucifiks (fig. 34), o. 1375-1400, på nyere korstræ af fyr. Kristusfiguren, der måler 140
cm, hænger i antagelig sekundære, svagt skrående
arme med store, groft skårne hænder. Hovedet
med løst påsat, snoet vidjekrans luder tungt mod
højre skulder, øjnene er lukkede, mens en række
vandrette rynker er markeret i panden; skulderlangt hår, der med to lokker ligger foran højre
skulder og med en enkelt er ført bag den venstre;
kort, tvedelt hageskæg og nedhængende moustache. Ribbenene træder tydeligt frem ligesom
det udbulende mellemgulv; markeret sidesår. Det
knælange lændeklæde er fæstnet med en snip
ved højre hofte og har også nedfaldende, mindre
snip i venstre side. De spinkle ben er krydsede,
idet højre fod hviler på den venstre. Kristusfiguren fremtræder med en mørk fernisering, mens
korstræet er dækket af en delvist dækkende mørkebrun bemaling. Korsets indskriftplade er uden
påskrift. I forbindelse med en forundersøgelse
(Mogens Larsen 1985) konstateredes to yngre farFig. 35. Prædikestol, 1600-tallets begyndelse med malerier fra 1986 (s. 2429). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Pulpit, beginning of 1600s. Paintings from 1986.
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velag, svarende til altertavlens lag C og D fra o.
1860 og o. 1900 (jf. s. 2423 f.), hhv. med egetræsådring og bemaling med gråhvid hudfarve og
gråbrunt kors.
En beslægtet fremstilling, hvad angår hovedet
og overkroppen, ses i Kirke Helsinge Kirke (DK
Holbæk 1272; jf. også krucifikset i kirken i Nykøbing Sjælland, 3373)). Navrkrucifikset har dog
generelt et mere konservativt præg end disse.
Ophængt på skibets nordvæg.
Prædikestol (fig. 35), antagelig fra begyndelsen
af 1600-tallet, dog med nyere himmel, opgang,
bærestolpe samt malet udsmykning af Sven Havsteen-Mikkelsen fra 1986.
Prædikestolen udgør fire sider af en polygon.
De enkelte storfag er flankeret af lave toskanske
frisøjler med ganske enkle baser og kapitæler,
hvoraf leddene på den sydligste søjle er ombyttede; fremspring, dekoreret med diamantbosser og
med kerubhoveder af to forskellige udformninger samt ovale bosser i frisens fremspring. Storfagene er indrammet af kraftige tandsnitsfriser;
postament og frisefelter har indramning af enkle
profillister, mens kurvens nedre og øvre profilafslutninger har en mere sammensat udformning.
Under fremspringene er kugledannede hængekugler og mellemfaldende hængestykker med
kartoucher, indfattet af modstillede volutter,
hvori relieffer af frugter og planteornamenter.
Ottekantet bærestolpe, o. 1860,19 med profileret
base og kapitæl.
Himlen er syvkantet og påfaldende enkel. På
undersiden er midtroset i cirkelfelt som centrum
for radierende, flade lister. Opgangen har højrektangulære profilfelter og tilsvarende håndliste;
kanneleret mægler, kronet af kugle. Stolens arkitektur er mht. de dekorative former (søjler, diamantbosser, de tandsnitindrammede storfelter og
kugleleddene) nært beslægtet med altertavlen og
skyldes formentlig den samme mester.
Den nuværende staffering, der ligesom altertavlen blev fastlagt i forbindelse med nyudsmykningen af kurvens storfelter, er holdt i neutrale
grå og hvidlige farver.
Figurmalerier. I de fire højrektangulære felter
er malet scener fra Kristi lidelseshistorie, udført
1986 af Sven Havsteen-Mikkelsen; 35×24 cm,
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Fig. 36. Prædikestol, vist med figurmalerier, udført o. 1950 (s. 2430). Foto i Holstebro
Museum. – Pulpit, c. 1650, with figurative paintings c. 1950.

olie på træ. De tilhørende postament- og frisefelter er ensfarvede og harmoniseret efter bundfarven i storfelterne. Fra øst mod vest er vist følgende: 1) Bønnen i Getsemane. 2) Korsbæringen. 3)
Korsfæstelsen. 4) Kristus i Emmaus. Skitser til de
enkelte motiver, der er nært beslægtede med
kunstnerens udsmykning af prædikestolen i Sir (s.
2465), findes på Holstebro Museum.57
†Figurmalerier (fig. 36). På de fire storfelter var
udsmykning med evangelisterne, vist i halvfigur,
antagelig malet 1950 i forbindelse med kirkens

restaurering. Gengivelsen af evangelisterne var
udført efter lokale mennesketyper (Mogens Larsen 1985). Figurerne fulgte ikke den traditionelle
ikonografi med tilhørende attributter, men kan
identificeres ud fra de tilhørende skriftsteder i
postamentfelterne. Fra øst mod vest sås: 1) Markus. 2) Mattæus, vist læsende i en bog. 3) Lukas,
iklædt åbenstående kjortel og med hovedbeklædning. Han løfter hænderne i forundring. 4) Johannes, gengivet skægløs og med et lyst tørklæde
om halsen.
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†Indskrifter. 1917 konstateredes spor i smalfelterne efter ældre indskrifter, uvist dog hvilke
(Termansen 1917). I forbindelse med stolens nystaffering 1925 (eller 1950) udførtes gyldne frakturindskrifter på mørk grund (jf. fig. 36). I frisefelterne var anført Mark. 16,15, mens fodfelterne
havde skriftsteder fra de respektive evangelister.
Indskrifterne på det første felt (formentlig med
Markus) ses ikke, på felt nr. 2 (Mattæus) læstes
Matt. 24,35, på nr. 3 (Lukas) Luk. 2,10 og på nr. 4
(Johannes) Joh. 1,14.
Prædikestolens anskaffelse er ikke belyst dokumentarisk. Imidlertid faldt den ned 1710 og
blev efterfølgende – muligvis gennemgribende –
istandsat. Således betaltes 12 rdlr., 1 mk. og 8 skilling for reparation af stolen med materialer, ankre
og staffering, efter at den ved ulykken »bleff brechet tømmer, anchere og muur«. Som midlertidig
erstatning anvendtes skriftestolen (s.d.), der blev
flyttet ned i kirken (fra koret).27 Fornyelserne kunne måske hentyde til bærestolpen, de påsatte ornamenter og antagelig også til en udskiftning af den
tydeligt yngre lydhimmel. 1809-10 bemærkedes,
at nogle gesimsstykker var faldet ned fra lydhimlen.53 En ny fod (dvs. bærestolpe) anbefaledes anskaffet 1860.19 †Beklædning af rødt tekstil, vel fløjl,
er omtalt 1862.16 Stolen anbefaledes 1882 efterset
og istandsat, idet man dog ikke var afvisende over
for at anskaffe en helt ny, idet den, som beskrevet i
embedsbogen, var ‘delvis ødelagt(e) i de nøgterne
rationalistiske Tider’.15 Det fremgår ikke helt klart,
hvad der hentydes til. Ved en konservatorundersøgelse 1917 (Termansen 1917) fremtrådte den i
umalet egetræ og helt afrenset for gamle farver. En
nystaffering blev derfor anbefalet, og prædikestolen blev istandsat 1925.16 I denne forbindelse eller
måske snarere ved kirkens restaurering o. 1950 udførtes en nystaffering med figurbilleder.
Stolestader (jf. fig. 10 og 22), o. 1918,58 omfattende 16 sæder i syd og 15 i nord. Gavlene er
glatte og krones af cirkulære topstykker, flankeret af lavere, retkantede opstandere, der gentages i
Asp Kirke (s. 2387). Topstykkerne har varierende
udsmykning med rosetter og cirkelkors. Staffering i nuancer af gråt; lysegrønne hynder af uld.
†Stolestader. Tidligst omtalt 1673, da fodskamlerne fornyedes.18 1702 udskiftedes stolestadegav-
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lene adskillige steder.27 1768 fandtes 17 mandsog et tilsvarende antal kvindestole, der hver kunne
rumme ‘fire fuldkomne mennesker’, idet stadepladserne anvistes af kirkeejeren.38 1791 betegnedes antallet af stolestader, der var forsynet med
knæfald,52 som fuldt tilstrækkeligt; kirken kunne
heller ikke rumme flere.20 1856-57 anbefaledes
kvinde- og mandsstolen forsynet med bagpaneler,
svarende til de øverste stole, ligesom ‘opstanderne’,
dvs. gavlene, skulle afrettes.19 O. 1862 var stolene
malet i lys farve.16 If. Hans Arentofts tegning fra
1917 (fig. 10) og ældre foto (fig. 52) havde gavlene
foroven skrå, tagformede afdækninger.
Præstestol. Nyere armstol af lakeret træ, måske
identisk med den 1909 omtalte;51 hynde med
gråt læderbetræk. I korets sydøsthjørne.
†Præstestol. O. 1862 registreredes en lænestol i
koret, måske identisk med den 1892 omtalte.16
†Skrifte- og degnestole. Skriftestolen er tidligst
nævnt 1677, da der anskaffedes en lille skammel hertil.18 Degnestolen betegnedes 1701 som
ubrugelig.27 1710 blev skriftestolen midlertidigt
taget i anvendelse som prædikestol, jf. ovf. Efter
dette tidspunkt er begge stole formentlig fornyet, da de 1768 omtaltes som ‘en smuk firkantet,
lukket og malet skriftestol og tilsvarende degnestol.’38 Endnu intakte 1862.16
†Præstekonestol. Omtalt 1766, da det anførtes, at
der over stolen var malet nogle bogstaver, vel initialer, for sognepræst Svend Andersen Soderups
(†1693) hustru, Mette Olesdatter (Oufsdatter).38
†Bænke. O. 1862 fandtes tre smalle bænke i koret og to i våbenhuset. To bænke er 1892 omtalt
i koret og to tilsvarende i våbenhuset.16
Skabe. Boks til kirkesølv anskaffedes 1977;16 i
tårnrummet bag orglet tillige med skab til diverse
mindre inventargenstande. †Skab. 1938 anskaffedes et skab til messetøjet bag alteret.16
†Kiste. 1654 omfattede beholdningen en gammel ‘beslagen’ egekiste. Nøglen hertil fornyedes
1672.18
Pengebeholdere. Pengeblok, moderne, af træ, ophængt på væggen ved våbenhusdøren. Pengeslids
foran og lukkebeslag med bredt jernbånd, fæstnet
med hængelås. På forsiden med fordybede anti
kva: »Kirken«. Lysegrå staffering. †Pengebøsse. Registreret o. 1862.16 †Pengetavle. Omtalt o. 1862.16
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Fig. 38. Plan, snit og detaljer af †orgelpulpitur og -facade (s. 2433). 1: 100.Tegning af Hans Arentoft 1917. I kirkens
arkiv. – Plan, elevation and details of the †organ gallery and facade. Drawing by Hans Arentoft, 1917.

Dørfløje. Døren i våbenhuset er en dobbeltfløjet
fyldingsdør, døren mellem skib og våbenhus en
enkeltfløjet fyldingsdør med fladbuet overkant
svarende til åbningen. Sidstnævnte fløj blev ved
kirkens istandsættelse1984 flyttet, idet den før åbnede ind i skibet, nu ud i våbenhuset. 1672 blev
anskaffet lås med tilbehør til dørene i våbenhus
og skib, og 1677 endnu en lås til den ‘røde kirkedør’.18 †Dørfløje. 1878 ønskedes en ny indgangsdør til våbenhuset.16
†Pulpitur (fig. 38). Et pillebåret orgelpulpitur,
opført efter tegning 1917 af Hans Arentoft og
skænket af familien Overlund,15 var opsat i skibets
vestende oven over norddøren. Adgangen til orglet
skete via et svungent trappeløb; pulpiturbrystningen var smykket med rundbuede, pilleindrammede fyldinger. Nedtaget o. 1950 i forbindelse med
nyinstalleringen af orglet i tårnrummet.59
Fig. 37. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Interior looking west.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Orgel (jf. fig. 37), 1977, med seks stemmer, ét
manual og pedal, bygget af P. Bruhn & Søn, Årslev. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4'
Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 11/3'. Pedal: Subbas
16'. Koppel M-P.60 Orgelhus i blank eg.
†Orgel (fig. 38-39), o. 1918,61 med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., København.
Omdisponeret 1950 af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. Oprindelig disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Oktav 4'; svelle.
Koppel M 4'-M, Tutti.62 Pneumatisk aktion, keglevindlade. Disposition efter omdisponeringen:
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quint 22/3',
Oktav 2'. Orglet og det tilhørende pulpitur, placeret over norddøren, byggedes efter tegninger af
Hans Arentoft.63 Orgelhuset var udstyret med en
hovedfacade mod syd og en sidefacade mod øst;
spillebordet var anbragt i orgelhusets vestre gavl.
Samtidig med omdisponeringen blev orglet flyttet og udstyret med et nyt, enkelt udformet orgelhus med klingende facade, tegnet af Fin Dit-
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levsen. Skænket af gårdejer Søren Jensen Overgaard, Overgaard, Navr.64 Oprindelig placeret på
pulpitur over indgangsdøren i kirkens nordside,
siden 1950 på en forhøjning i tårnrummet.65
Salmenummertavler (jf. fig. 22), tidligst omtalt
1905.16 Tavlerne omfatter tre højrektangulære
tavler og én tværrektangulær ditto, alle i rammeværk i middelalderstil med korssmykket topprydelse. Hængetal af metal. Stafferet i to nuancer af
gråt, hængetallene er hvide på grå bund.
Præsterækketavler. 1) (Fig. 41) Opsat af kirkens
daværende ejer, Thomas Just Jermiin if. Præsteindb. 1766.38 Højrektangulær skrifttavle i profilramme. Grøn og grå staffering. Skriftfeltet har
efter skriftsted (Es. 52,7) præstenavne, anført med
gullig skriveskrift på sort bund. At dømme efter
den ensartede karakter af listens første 13 navne
kan tavlen være opmalet o. 1825. 2) (Jf. fig. 37), o.
1906,66 af tilsvarende udformning, dog med navne i versaler. Begge tavler hænger på vestvæggen,
flankerende åbningen til tårnrummet.

Fig. 39. †Orgel, bygget o. 1918 af Th. Frobenius & Co.
Facade fra 1950 (s. 2433), tegnet af Fin Ditlevsen. Foto
Annelise Olesen 1975 i Den Danske Orgelregistrant. †Organ, built c. 1918 by Frobenius, with casing from 1950.

Fig. 40. Kirkeskib, »Haabet«, udført 1951/1952 af Ejnar
Østergaard (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen. – Church
ship, “Haabet”, made in 1951/1952 by Ejnar Østergaard.

Lysekroner (jf. fig. 22, 37). Kirken har tre nyere
lysekroner af messing, alle med otte arme samt to
moderne hjulkroner. 1) – 2) Ensdannede kroner
med otte volutsvungne arme, glat hængekugle,
balusterskaft med kugleled og som topfigur en
due. Ophængt i skibets østende og midte. 3) Ottearmet krone, svarende til de førnævnte, men
med flakt ørn som topfigur. Vestligst i skibet. 4)
Cirkelkrone af messing med 2×9 lys, opsat 1996
efter udkast 1994 af Alan Havsteen-Mikkelsen.67
5) Et cirkelformet lysarmatur med otte lys, hvidmalet, er ophængt i våbenhuset. †Lysekrone. En
lysekrone med tilhørende arme er registreret
1862, antagelig kronen med 2×8 volutdannede
arme, der på fig. 52 ses ophængt østligst i skibet.16
Kirkeskib (fig. 40), 1951/1952.68 Firemastet
bark, »Haabet«, bygget og skænket af den tidligere kirkebetjent ved kirken, Ejnar Østergaard (jf.
også kirkeskib nr. 1, 1958, i Handbjerg, s. 1987).
Skibet er rødt under og gråt med hvide detaljer over vandlinjen. Navnet er anført med sorte
versaler på navneplader, fæstnet såvel til for- som
agterstavnen. Ophængt i skibets nordøsthjørne.
†Ligbårer. 1654 registreredes en gammel ligbåre
af eg.18 1892 fandtes to bårer i koret.16
Klokker. 1) (Fig. 42), 1340, støbt af mester Nicolaus (den gamle), tværmål 79 cm. Øverst på klokkehalsen forløber et indskriftbånd med reliefmajuskler, indrammet af dobbelte profillister: »Nicolavus me fecit in nomine domiini an(n)o do(mini)
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Fig. 41. Præstetavle nr. 1, antagelig opsat 1766, om end med senere tilføjelser (s. 2434).
Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Incumbent list no. 1, probably set up in 1766, but with later
additions.
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Fig. 42. Klokke nr. 1, støbt 1340 af mester Nicolaus (s. 2434). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Bell no. 1, cast in 1340 by Master Nicolaus.

M C/CCXXXX (Nicolaus udførte mig i Herrens navn i det Herrens år 1340)«.69 Indskriften
indledes med et kors; som skilletegn tre over hinanden placerede punkter. Under indskriften ses
støbermærket, et omvendt anker. Klokkestøberen
(Uldall, Kirkeklokker 68-71) har signeret samt i
enkelte eksempler også dateret i alt 17 klokker
i Midt- og Nordjylland inden for tidsrummet
1340-o. 1410 (1420). Heraf findes fire i Ringkøbing Amt – foruden den ovennævnte også klokkerne i Vemb (1340) samt i Estvad og Haderup
(Ginding Hrd.).
Klokken er tidligst omtalt 1654 som ophængt
i tårnet.18 1661 fornyedes det gamle ophæng, der
var ‘forrustet sønder’. Arbejdet gentoges allerede 1678, da Jørgen Murermester fra Holstebro
nedtog og atter ophængte klokken, ‘hvis aksel

og jern var forrådnet.’18 1766 karakteriseret som
‘god’ selvom indskriften var ulæselig og de fleste
bogstaver ‘formultrede’, dvs. udviskede.38 Klokkens tilstand var dog god, som fastslået 1791, idet
der dog ikke betaltes for at ‘ringe for lig’.20 ‘Svingeltræet’ (dvs. akslen eller klokkebommen) anbefaledes repareret eller udskiftet 1810.53 Klokken er senest udbedret 1972 (ny hank) og 1978
(svejsning af indvendig revne) ved Thubalka,
Vejle. I slyngebom i tårnets nordre glamhul.
2) 1985, tværmål 90 cm. Fremstillet af støberiet
Pierre Paccard, Annecy som angivet øverst med
reliefversaler. Endvidere står på legemet: »Jeg ringer for dag og år(,) skønt liv forgår(,) jeg ringer
for Herrens ord(,) Guds rige på jord(.) Skænket
af Naur sogn 1985«. Ophængt i klokkestol med
slyngebom fra 1985.
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(†)Gravkapel for Thomas Just Jermiin og hustruer, indrettet 1777 i tårnrummet, men sløjfet 1939. En dobbeltfløjet gitterlåge (fig. 43) af
smedejern med kronet våbenplade, flankeret af
årstallet: »1777« og indfattet af rankeslyng, udfylder det øvre rundbuede felt, mens selve gitterfløjene har opstående partisaner mellem fliget
bladværk. Sortstafferet, dog med en forgyldning
af det kronede våbenfelt og Jermiins heraldiske
mærke med tre seksoddede stjerner i rødgyldent
og grønt på sort bund.
I gravkapellet omtales 1917 tre trækister (jf. fig.
10), hvori ‘vistnok’ hvilede de jordiske levning
er af ‘opretteren af stamhuset Ausumgaard med
2 Hustruer’,70 dvs. Thomas Just Jermiin (171778) med hustruerne af første og andet ægteskab,
Magdalene Teilmann (1717-42) og Karen Poulson (1715-77).
Efter nedlæggelsen af kapellet er gitterlågen
ophængt på tårnrummets nordvæg, mens kisterne 1939 nedsattes på kirkegården.15
†Epitafium. ‘Sl. Mag. og profes(or) M. Eliæ
Naurs epitafium’ er omtalt 1735 i biskop Mathias Anchersens visitatsbog.71 Dette hentyder
antagelig til et mindesmærke over den lærde, i
Navr barnefødte rektor ved Odense Gymnasium,
forfatteren Elias Eskildsen Naur (1650-1728),
der var søn af kirkens sognepræst, Eskild Eliasen (Nebsager). Naur hvilede dog selv i Odense
Domkirke, hvor hans murede begravelse fandtes
tillige med et epitafium, opsat o. 1697 over hans
anden hustru, Barbara Landorph (DK Odense
774, 885).
Gravsten (fig. 44), o. 1790, over Anna Margrethe
Reimer, * i Naur Præstegård 1699, gift i 18 år72
med sognepræst i Naur og Siir, Christian Reimer, † i Overlund 20. dec. 1790 »Træt og Mæt Af
Dage i 91 Aar (!) og 2 Maaneder«. Afdøde havde
som anført betænkt sognets fattige med renter af
100 rdlr., der stod i den ovennævnte ejendom,
Overlund.
Af sandsten; 183×78 cm. Revne ved nedre
højre hjørne. Indskriftstenen, der er ualmindelig
høj i forhold til bredden, har evangelistmedaljoner i hjørnerne (Mattæus og Markus foroven tv.

og th. over Lukas og Johannes forneden tv. og
th.). Over og under skriftfeltet med indskrift i
kursiveret antikva ses den korsfæstede Kristus og
et kranium på korslagte knogler. Efter personalia
er opbyggeligt rimet dobbeltvers i 2×4 strofer:
»Fra verden Drog Mit Sind
Min Krop har Jorden giemt
Min Siæl tog Himlen Ind
Min Synd har Gud Forglemt.
I Himlen For Guds klarre Throne
Og Hos Det slagtede Guds Lam
Jeg med en Hellig Herlig Tone
Lovsiunger Baade Gud Og Ham«.

Fig. 43. Gitterlåge til (†)gravkapel for Thomas Just
Jermiin og hans to hustruer (s. 2437). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Lattice gate for (†)sepulchral chapel for
Thomas Just Jermiin and his two wives.
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På våbenhusets sydvæg, th. for indgangsdøren.
Stenen lå 1890 på kirkegården, hvorfra den formentlig tidligere er flyttet ud efter en oprindelig
placering i kirken.73
†Gravsten. 1890 omtaltes på kirkegården en firkantet gravsten, der var større end ovennævnte
og udsmykket som denne med hjørnemedaljoner
og et dødningehoved med knogler. Foroven var
vist Den opstandne Kristus med et banner, dvs.
Sejrsfanen, over Korslammet og en utydelig figur,
‘måske et symbol for de fordømte’.70 På siderne
var stående evangelistfigurer, måske billeder af
Skt. Peter og Kristus, svarende til eksempler i
Vejrum fra o. 1750 (s. 2251-52). Indskriften kunne dog ikke tydes. Stenen kunne være identisk
med den i 1768 omtalte ligsten over ‘hr. Nislev’,
dvs. sognepræst Christian Christophersen Nislev
(†14. febr. 1763), der var forsynet med ‘ordinær
indskrift’,38 med mindre den mindedes hans for-

Fig. 44. Gravsten, o. 1790, over Anna Margrethe Rei
mer (s. 2437). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Tomb
stone, c. 1790, of Anna Margrethe Reimer.
Fig. 45. Mindesten, o. 1901, for syv børn af smedemester Ludvig Larsen og hustru; de seks af børnene afgik
ved døden inden for to uger efter en difteritisepidemi
(s. 2439). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Memorial, c.
1901, for the children of Ludvig Larsen, deceased during a
diphtheria epidemic.
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Fig. 46. Støbejernskors nr. 1-3, o. 1865-67, for tre medlemmer af familien Østergaard. Fra venstre mod højre ses nr.
1, over Maren Kirstine Østergaard (s. 2439), nr. 3 over Andreas Nielsen Østergaard (s. 2439) og nr. 2 over Christen
Marinus Lauritsen Østergaard (s. 2439). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Wrought iron crosses nos 1-3, c. 1865-67.

gænger, Christian Reimer (†14. febr. 1749), der
if. enkens bevarede gravsten også lå begravet i
kirken, vel i koret.
Kirkegårdsmonumenter. Mindesten (fig. 45), o.
1901, for syv børn af smedemester Ludvig Larsen
og hustru, Mariane; heraf afgik de seks børn ved
døden inden for 14 dage som følge af en hidsig difteritisepidemi.74 Stenen omtaler følgende:
Kristiane, †24. april 1899; Agnes, †26. febr. 1901;
Magnus, †5. marts 1901; Gustav, †11. marts 1901;
Ingeman, †11 marts 1901; Aage, †11. marts 1901;
Niels, †12. marts 1901.
Tavlen, der er af hvidt marmor, er opsat foran
skråt fodstykke af cement, måler 57,5×38 cm;
indskrift i antikva, opmalet med sort. I lapidarium i kirkegårdens sydvesthjørne.
Støbejernskors. I kirkegårdens nordøsthjørne står
tre støbejernskors (jf. fig. 46), hvis lodrette stamme

delvist er dækket af jord. 1) O. 1865, over Maren
Kirstine Christen Østergaard, f. Andersen (†20.
dec. 1865).75 82,3 cm, indskrift med reliefantikva.
Korset har en rombeformet, gennembrudt midte
og korsformede afslutninger på de tre korsarme.76
2) Antagelig o. 1865, over Andre(a)s Nielsen,
Østergaard (†31. juli 1849),77 52,5 cm højt, af form
som nr. 1 og antagelig udført samtidig hermed. 3)
O. 1867, over Chr(isten). Mr (Marinus). Ls. (Lauritsen) Østergaard, † (21. marts) 1867.78 75 cm
højt, indskrift med reliefantikva. Udformet som et
lille puttikors, med udsmykning på de vandrette
korsarme af to putti, der flankerer et mindre kors;
herpå med reliefversaler: »H Hviler«.79
†Støbejernskors, o. 1882, over ukendt. Et kors af
typen ‘rundbuet kløverbladskors med afrundet
kant’ er registreret i Faye, Støbejernskors,80 jf. eksempler, bl.a. i Ølby og Fovsing (s. 2309, 2347).
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Fig. 47. Skibets kvaderbeklædning over våbenhusets loft (s. 2404). Foto Anders C.
Christensen 2016. – Ashlar cladding of nave above porch ceiling.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1925 ff. (Synsprot.); Liber Daticus for Naur og Siir Pastorat nr. 6-7,
1856-1960 (Liber Daticus); Forhandlingsprot. 1977-90.
Holstebro Museum. Naur Menighedsrådsark. Diverse sager (J 292,1-12).
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Naur Kirkes regnskaber 1654-82 (C-KRB-294); Pastoratsark. Navr-Sir
pastorat. Synsprotokol 1862-1925 (Synsprot.); Godsark.
Ausumgård Godsarkiv. Dokumenter tiender vedkommende 1758-1913 (G 418-32).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1879/1896, 158 (Uldall 1879/1896). Indberetninger. J. B. Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1879); A. Liisberg 1890 (kirkegårdsmonumenter); Eigil Rothe 1901 (kalkmalerier, Rothe
1901); Niels Termansen 1917 (altertavle, prædikestol
og korbuekrucifiks, Termansen 1917); Birgit Als Hansen 1984 (korets fundamenter, Als Hansen 1984); Mogens Larsen 1985 (altertavle, prædikestol, korbuekrucifiks, Mogens Larsen 1985); E. B. Rosing Holm 1986
(altertavle, Rosing Holm 1986).

Tegninger. Kirkens arkiv. Hans Arentoft 1917 (plan,
snit og orgel). LAVib. Conrad Weber 1885 (døbefont).
NM. F. Uldall (prædikestol); usigneret 1941 (døbefont); A. Havsteen-Mikkelsen 1984 (plan, snit, opstalt,
tagværk, kopier); Abrahamsen & Nielsen 1985 (klokkestol, kopier); E. B. Rosing Holm 1986 (indskrift på
altertavle).
Litteratur. Esben Graugaard og Rigmor Lillelund,
Naur Sogn 1600-1900 (Holstebro Museums skriftrække, 1), Holstebro 1992, (Graugaard og Lillelund 1992);
Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse
af tagkonstruktionen i Naur Kirke, Ringkøbing amt, NNU
rapport nr. 07 2016, Nationalmuseet 2016 (Hylleberg
Eriksen 2016).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
†kalkmalerier ved Anders C. Christensen, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
orgler ved Ole Beuchert Olesen. Engelske oversættelser ved James Manley. Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2016.
1
Sognenavnets etymologi er usikker, idet det enten
kan tolkes som en sammensætning af to substantiver,
‘nakke’ og ‘øre’, sidstnævnte betegnelse for en ‘gruset
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Fig. 48. Detalje af skibets kvaderbeklædning over våbenhusets loft (s. 2404). Foto
Anders C. Christensen 2016. – Detail of ashlar cladding of nave above porch ceiling.
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Fig. 49. Tårnets nordre gavltrekant set fra loftet (s.
2409). Foto Anders C. Christensen 2015. – Northern
pediment of tower seen from the ceiling.
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Fig. 50-51. Rekonstruktioner. 1:100. 50.Våbenhusets gavl (s. 2407). Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2016.
51. Tårnets nordre gavltrekant (s. 2409). Målt af Thomas Bertelsen 2005, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Reconstructions. 50. Gable of the porch. 51. Northern pediment of tower.
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Fig. 52. Indre mod øst. Ældre foto, før 1917, i kirkens eje. – Interior looking east.
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Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Detail of the back of the
altarpiece, seen from the north.
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NAVR CHURCH
The church is situated approximately in the
middle of the parish, about a kilometre north of
the village on an east-facing slope from which the
flat heath around the river Storå can be viewed.
The churchyard has presumably preserved the
original boundaries, which are walled in by stone
dikes, while the entrances are from recent times.
The building consists of a Romanesque chancel
and nave, to which a porch was added around
1460-70 outside the north door of the nave. The
tower in the west and the chancel vault were also
built in the Late Middle Ages. The Romanesque
elements are in finely dressed granite ashlars, laid
in straight, through-running courses issuing from
a chamfered base (fig. 8). The back walls are in
undressed fieldstone which has been plastered
and limewashed.The placing of the building on a
slope as well as a relatively light foundation have
meant that repeated resetting of the masonry
has been necessary, especially on the south and
east sides. The original south door of the nave is
preserved as an exterior niche, and is built up of
corner-carved ashlars crowned by a monolithic

lintel (fig. 9). The simple design corresponds to
that of several Romanesque church doors in the
region. Of original, round-arched windows three
are preserved on the north side of the church,
although the opening of the chancel window
is bricked up. In the interior of the church the
nave is covered by a flat ceiling, the chancel by
a Late Medieval vault. The ashlar-built chancel
arch was renewed in 1984, when it was pointed
and limewashed.
The porch outside the north door of the nave
has been dated by dendrochronological studies
to c. 1460-70. It is built in red brick in monk
bond, and as a result of facade recesses and wall
niches resembles a number of typical porches of
the region (figs. 11-12).
The tower, which is mainly built in the
same material, can also be related by way of
the characteristic gable recesses to local Late
Medieval church construction, since the recesses
are modelled on the now-demolished Holstebro
†Church (p. 204).The lower floor of the relatively
well preserved tower is covered by a cross-vault

Fig. 55. Romansk vievandskar (s. 2429). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Romanesque holy water font.
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and the tower interior opens towards the nave
through a pointed-arched arcade (fig. 16).
The chancel and nave, like the porch, still have the
older oak roofing preserved. Dendrochronological
analyses show that the roofing of the nave is from
c. 1380-90, while that of the chancel could not be
dated.
†Wall paintings. In 1901 remains of wall-painted
decorations of the chancel vault, the walls of
the nave and the tower vault were registered,
none of which was suitable for preservation. The
oldest decorative paintings were from c. 1500
and covered the vaults in the chancel and tower
interior, and were of the same type as several other
contemporary wall paintings of the region, for
example rope ornaments and lozenge or chevron
patterns. On the chancel wall around 1700(?) a
list of incumbents was registered, and was later
transferred to a plaque in the middle of the church.
Furnishings. From the Middle Ages the church has
only preserved the Romanesque font, the base of
which has however been renewed, and a chancel
arch crucifix which probably comes from the last
part of the 1300s (figs. 32, 34).
From the post-Reformation period, that is from
the beginning of the 1600s, come the altarpiece
and the pulpit, which are both very simple
(figs. 23,35). Of these, the pulpit was probably
partly renewed around 1710 (cf. below). The
altar candlesticks were donated in 1634 by the
incumbent Christen Nielsen Kjær (fig. 30). The
chalice, made by the Holstebro master Joachim
Weller, and the list of incumbents (figs. 28, 41)
may come from the radical refurbishment of the
mid-1700s under Thomas Just Jermiin. Smaller
new acquisitions from the 1800s comprise the

wafer box and the Communion set for the sick
(c. 1862), the altar rail (c. 1880), the altar jug
(c. 1892) and the seven-branched candelabrum
(1894) (cf. fig. 29).
Apart from the pews from the beginning of the
twentieth century the interior of the church is
mainly typified by major renovations from the
end of the century: besides the organ (1977) this
is especially true of the painter Sven HavsteenMikkelsen’s decoration of the altarpiece and the
pulpit from 1986 (cf. figs. 23, 35), the last of these
corresponding to the artist’s picture cycle on
the pulpit in Sir. To these we can add the new
acquisition of a baptismal dish and jug, both
donated in 1996.
Sepulchral monuments. In the tower interior a
(†)sepulchral chapel was furnished for the church
owner Thomas Just Jermiin (1717-78) and his
wives in 1777. This was removed, however,
in 1936. A two-winged lattice gate (fig. 43) of
wrought iron with a crowned armorial plate was
set into the entrance door, now on the north
wall of the tower interior. In 1890 there were
still three wooden coffins in the chapel with the
earthly remains of the above and his wives of the
first and second marriage, Magdalene Teilmann
(1717-42) and Karen Poulson (1715-77).
In the porch is the tombstone (fig. 44), c. 1790, of
Anna Margrethe Reimer (1699-1790), married
to the pastor of Navr and Sir, Christian Reimer.
Churchyard monuments. Memorial (fig. 45), c.
1901, to seven children of the master smith
Ludvig Larsen and his wife, Mariane; six of these
children died within 14 days as a result of a raging
diphtheria epidemic. In the churchyard one can
also see three cast iron crosses from c. 1865-67 (fig.
46).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2015. – The church in the landscape, seen from
the south east.
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Kirken (»syræ«) blev o. 1350 i Ribe Oldemoder takseret til 4 skilling sølv, hvilket udgjorde middelansættelsen for herredets kirker.1 1524-26 bidrog Sir Kirke
med 5 mark til landehjælpen. Beløbet var dog kun en
tredjedel af afgiften fra nabokirken Navr (jf. s. 2401).2
1710 (skøde 1720) bortsolgtes kirken i lighed
med Navr Kirke på auktion med tilhørende kaldsret
til Niels Ibsen til Tvis Kloster.3 Som det var tilfældet med Navr, blev den dog snart videreforhandlet
og kom antagelig 1720 til Volstrup (Hjerm Sogn),
erhvervet af Christen de Linde den yngre (†1723).
Efter denne ejedes kirken af datteren, Jytte Dorothea
de Linde (†1732) og hendes ægtemand, Ernst Friederich von Zytphen (†1756).4 1759 solgte major Poul
Klingenberg, g.m. førnævntes anden hustru, Ølle
gaard Marie Jermiin, imidlertid kirken videre til sin
svoger, Thomas Just Jermiin til Ausumgård,5, og lige-

som Navr tilhørte den herefter slægten Jermiin og
Ausumgård (fra 1777 stamhus) frem til 1912, da den
overgik til selveje.6
Sognet har – i hvert fald siden 15787 udgjort et
dobbeltpastorat sammen med Navr (s. 2401), idet Sir
formentlig har indtaget en underordnet status som anneks, jf. også ndf.
Præsteforhold mv. 1640 gerådede sognepræsten, Eskil
Eliasen i unåde, da han havde forsømt en søndagsgudstjeneste i sit anneks (vel Sir), idet han skulle varetage
en skiftesag efter sin afdøde mor. Forseelsen blev dog
tilgivet ham mod, at han først skulle ‘afbede den’ (dvs.
undskylde) over for menigheden og fremover undlade
at give anledning til en tilsvarende ‘forargelse og usædvanlighed’.8 1700 blev det gamle alterklæde og messeskjorten stjålet ved nattetid, efter at kirkedøren var
brudt op. 9
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Odense Luftfoto 1955. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south west.

Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt 1817 af A. K. Mandix. Tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Cadastral
map.

Kirken ligger ensomt i det småbakkede og bølgende landskab, der øst for kirken gennemskæres af landevejen mellem Holstebro og Struer.
Vestligst i sognet hæver landet sig i bakkeknuden
Sir Bavnehøj, der markerer overgangen til Navr
Sogn.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården hegnes af græsdækkede jorddiger fra 1984. I forbindelse med opførelsen af et nyt graverhus dette
år (jf. ndf.) blev syddiget flyttet mod syd og forsynet med stenklædt bagside. Mod vest og nord
suppleres digerne langs indersiden af egetræer
og bøgehæk. Kirkegårdens indgang i syd har en
hvidmalet smedejernslåge fra 1988 ophængt i
jernstolper (arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen,
Ærøskøbing).†Hegn. Det nuværende dige mod
syd erstattede et stensat †dige fra 1953 (jf. fig. 2),
der afløste en afgrænsning af tjørnehæk og elmetræer. Tjørnehækken blev plantet 1890, hvor
†‘diget’ blev udjævnet.10 Kirkegården var før i
tiden omkranset af stendiger, hvis første, kendte

sir kirke

reparation blev foretaget 1673, hvor diget blev
‘oplagt’.11 Det var atter nedfaldent 1693, da det
blev repareret med jord og sten og belagt med
græstørv og igen 1703, hvor det betegnedes som
‘meget øde’.9 †Indgange. En østre stette er nævnt
1654 og en vestre 1692. 1673 blev stetterne repareret.12 Indgangene var forfaldne 1707, hvor tre
spær på de to stetter blev repareret.9 1862 var der
to murede stetter med trælåger.13 Indgangen i syd
bestod indtil 1988 af en jernlåge og -stolper, der
afløste murede piller fra o. 1953 (jf. fig. 2).
†Kirkeriste. 1654 blev tremmer og fodstykker i
kirkeristen i den østre †indgang fornyet.11
†Drejekors. Indgangene var 1707 forsynet med
drejekors, der d.å. blev repareret.9
Kirkegården var 1791 dækket af græs, der
måtte slås af den mand, der tillige fejede kirken
tre gange om året.14 1906 blev det ‘kulegravede’
stykke af kirkegården ‘omgravet’ og beplantet
med en række eg og en række elm. 1965 blev
foretaget en ikke nærmere beskrevet regulering
af kirkegården.13
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Bygninger på kirkegården. Det hvidmalede graverhus i kirkegårdens sydvesthjørne er opført af
røde teglsten og dækkes af sadeltag belagt med
røde vingetegl (arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, Ærøskøbing). Bygningen er opført 1984 i
forbindelse med en mindre udvidelse af kirkegården (jf. ovf.) og indeholder tillige et ligkapel.
†Bygninger på kirkegården. O. 1955 opførtes et nyt
†redskabshus i kirkegårdens sydvesthjørne. Den
beskedne bygning, der havde gavle i nord og syd
og adgang direkte fra vejen, var grundmuret og
teglhængt (jf. fig. 2).15 Huset supplerede et ældre
†redskabshus, der 1936 var faldefærdigt, og som
formentlig var identisk med den bygning i kirkegårdens nordvestre hjørne, der omtaltes 1983.13
En †klokkestabel er nævnt første gang 1672, hvor
den blev nedtaget, idet bygningen året efter blev
genopbygget med supplerende tømmer indkøbt
til formålet.11 Klokkestabelen, hvis eksakte placering på kirkegården ikke kendes, blev nedrevet
1709, hvorefter klokken blev ophængt i en klokkekam over skibets vestgavl (jf. s. 2451).

Fig. 4.Ydre set fra sydvest. Foto Anders C. Christensen 2013. – Exterior seen from the south west.
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Fig. 5. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Rasmus Christensen og Anders C. Christensen, tegnet af sidstnævnte 2016. – Cross-section through
nave looking east.

bygning
Kirken består i sin kerne af et gotisk langhus, der formentlig er bygget o. 1435-45. Bygningen blev 1888
kraftigt ombygget og udvidet med et kor. Våbenhuset
er opført 1953, hvor det afløste et †våbenhus fra 1869.
Kirken er orienteret solret.

Dateringen af det gotiske langhus betyder, at
bygningen formentlig har haft en romansk †forgænger(?), hvoraf der ikke kan påvises spor i den
stående bygning. Den †kirke er dog anført i Ribe
Oldemoder o. 1350 (s. 2447), ligesom den groft
tilhugne †døbefont af granit antagelig stammede
fra romansk tid (s. 2464).

Den stående kirke er resultatet af en gennemgribende ombygning 1888 (jf. s. 2453), da den
middelalderlige bygning fik tilføjet et smallere
kor. Udvendig har bygningens plan derved fået et
mere traditionelt romansk præg med et lavere og
smallere, kvadratisk og østvendt kor i tilknytning
til det rektangulære skib. I modsætning hertil
blev kirkens oprindelige langhusform bibeholdt i
det indre, idet korets flankemure, der kun er halvt
så tykke som skibets, omtrent flugter med skibets
bagmure. Kor og skib adskilles ved en triumfmur,
og ud for denne, på bygningens nordside, blev
tilføjet et mindre (†)fyrrum.16
Koret er opført af røde teglsten i normalformat
lagt i krydsskifte og hviler på en høj, gråmalet og
retkantet cementsokkel, der skyder sig ud fra murene såvel som fra hjørnelisenerne. Herover rejser
murene (gennemgribende renoverede og ommurede 1989, jf. s. 2455) sig over en tre skifter høj,
supplerende sokkel, der afsluttes med kvartstaf.
Flankemurene krones af en dobbelt falsgesims,
gavlen med en høj, spidsbuet blænding, hvorover en cirkelblænding med korsmotiv. Skibets
vestgavl fik ved samme lejlighed en tilsvarende
blænding, dog med ældre forlæg (jf. s. 2453), der
under buestikket er suppleret med tre trappestikafdækkede småblændinger. Kirkens gavle fik
glatte kamme mellem fod- og tredelte toptinder
med bryn og ensidigt fald; kammene blev opmuret med strømskifter, der fra starten stod i blank
mur, hvilket dannede kontrast til de hvidkalkede
facader. Også blændingernes buestik, tindernes
bryn og vinduernes karme og overdækning var

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af A. Havsteen-Mikkelsen 1984,
suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Plan.
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ukalkede (jf. fig. 11-12). De oprindelige strømskifter er nu kun bevaret over vestgavlens nordkam. Over vestgavlen blev endvidere opført en
sadeltagsdækket klokkekam, og arbejdet omfattede
tillige en fuldstændig ommuring af skibets sydfacade.
Som led i ombygningen blev kirken forsynet
med nye vinduer, der er udformet som koblede,
rundbuede åbninger i et spærstikformet spejl,
vestgavlens dog trekoblet i en svagt spidset bue.
Nordsidens vinduer blev som følge af tøndehvælvets opførelse sløjfet (jf. ndf.).
I det indre blev kirkens flade loft erstattet af
et træbygget og pudset tøndehvælv, der i hele
kirkens længde udspringer fra et tre skifter højt
kragbånd, hvoraf det midterste led er en kvartstaf,
de øvrige retkantede. Den rundbuede korbue har
kragbånd svarende til tøndehvælvets.
Grundplanen til det gotiske langhus, der af F. Ul
dall karakteriseredes som ‘uden al arkitektur’,17
er kendt ved en skitseret opmåling udarbejdet
af J. B. Løffler 1879 (fig. 7).18 Allerede o. 1862
blev bygningens udvendige mål anført i Synsprot.,
hvilket suppleres af F. Uldalls registrering af de
indvendige mål 1880.17 Yderligere oplysninger
blev nedfældet i forbindelse med kirkens brandforsikring 1888.13
Af disse optegnelser fremgår, at kirken var et
rektangulært langhus af beskeden størrelse bestående af jævnbredt kor og skib, hvis samlede
længde på ca. 16,2 m omtrent svarede til udstrækningen på det nuværende skib (fig. 6-8). De
to bygningsafsnit var adskilt af en †triumfmur, der
var placeret ud for facadernes lisener (jf. ndf.).
Materiale og teknik. Bygningen, hvoraf nordmuren samt de skalmurede vest- og sydmure (og tagværkerne, jf. s. 2456) endnu er bevaret, er opført
af røde teglsten i munkestensformat19 lagt i irregulært munkeskifte og rejst på et fundament af
kampesten uden særskilt sokkel (jf. fig. 10). Omfattende ommuringer har dog medført, at kun
nordsidens murværk som nævnt endnu er intakt.
Bygningen blev opført med hjørnelisener, og tilsvarende var på flankemurene lisener ved overgangen mellem (†)kor og skib. Af disse, der springer
en halv sten frem for muren, er kun nordmurens
helt bevaret, den nordvestre delvist bevaret.
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Fig. 7. Planskitse. Ikke målfast. Tegnet af J. B. Løffler
1879. – Plan sketch.

Døre og vinduer. Af kirkens to oprindelige døre
vestligst i skibets nord- og sydmur er den søndre endnu i brug, om end forandret 1888, hvor
den fik sin nuværende, svagt tilspidsede form.
Før ombygningen var den retkantet.17 †Norddøren, der på et ukendt tidspunkt blev blændet
med tegl i munkestensformat, senere i det øvre
suppleret med teglsten i mindre størrelser, havde
ukendt form i formentlig spidsbuet spejl, hvoraf
kun enkelte af stikkets sten er bevaret (jf. fig. 10).
Den oprindelige døråbnings øvre del var givetvis identisk med ét af de tre nordvinduer nævnt
o. 1862 i Synsprot., hvis spidsbuede stik af gule
teglsten i normalformat endnu er bevaret (jf. fig.
10). Ingen af kirkens oprindelige vinduer er i
brug, men i den østlige del af skibets nordmur,
dvs. (†)koret, ses en spidsbuet og tilmuret åbning,
der af Løffler er gengivet med dobbelt fals (fig.
7). Vinduet, der måler ca. 130×85 cm med bund

Fig. 8. Rekonstruktion af kirkens grundplan. 1:300.
Tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Reconstruction
of ground plan of church.
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Fig. 9. Skibets nordmur set fra nordøst (s. 2451). Foto Anders C. Christensen 2015. – North wall of nave seen from
the north east.

omtrent 186 cm over fundamentet, blev 1888
blændet som følge af indsættelsen af tøndehvælv
(jf. ndf). Et formentlig sekundært eller ombygget,
fladbuet †vindue i skibets nordmur blev ligeledes
registreret af Løffler.
Indre. Kirkens indre var oprindelig dækket af
fladt †loft, hvis reparation er nævnt første gang
1685-86.9 Koret var adskilt fra skibet ved en forholdsvis bred og spidsbuet †korbue,20 og i korets
sydmur var en †gemmeniche (jf. fig. 7).
Arkitektoniske forudsætninger og datering. Byggematerialet og kirkens arkitektur, herunder langhusplanen
og facadens lisener, adskiller sig markant fra områdets
andre landsbykirker, der næsten udelukkende er romanske og opført af granitkvadre. Den i forhold til de
øvrige kirker afvigende form i Sir må først og fremmest skyldes den senere datering, der i kraft af de dendrokronologiske prøver formentlig må henlægges til
o. 1435-45. De faginddelende lisener medfører endvidere, at ganske få paralleller kan drages frem, herunder
Hodde Kirke, der forsøgsvis er dateret til o. 1300 (DK

Ribe 1469). Sir Kirke skal nok snarere ses i relation til
en række senmiddelalderlige købstadskirker med lisener, f.eks. Thisted Kirke og Nykøbing Mors †Kirke
(DK Tisted 32, 66).21

Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Våbenhus. Ud for syddøren blev 1953 opført et våbenhus (arkitekt K. Hansen-Møller, Holstebro). Den
tegl
satte og hvidkalkede bygning har adgang
gennem en bred, retkantet dør i syd, hvorover i
trekantgavlen er et cirkulært vindue med sprosser
af form som en Davidsstjerne, formentlig genanvendt fra det forrige †våbenhus (jf. ndf.). Skiftegangen er dækket af pudslag og kan ikke ses.
To mindre vinduer i østmuren belyser rummets
indre, der dækkes af fladt loft. Bygningen afløste
et ældre †våbenhus på samme sted opført 1869
(jf. fig. 7).13 Dette var lavere, belystes gennem et
vestvindue og dele af tilbygningen blev muligvis
genanvendt i det nuværende våbenhus. 1888 blev
gavlen forsynet med kamme svarende til kor og
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Fig. 10. Kirkens nordmur afrenset (s. 2451) set fra nordvest. I forgrunden sognepræst Niels Henrik Arendt, senere
biskop i Haderslev. Foto i Holstebro Museum o. 1980. – North wall of church cleaned seen from the north west.

skib, og en ny, svagt spidsbuet dør i et spidsbuet
spejl indsat. 1791 var der intet våbenhus.14
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1679 betaltes en murermester for reparationer
af alle kirkens udvendige mure samt to støttepiller.11 I årene efter 1700 var både kirken og
dens omgivelser (jf. s. 2458) meget forfaldne.
1700 blev dele af kirkens sydside og gavle skalmuret, idet den østre gavl tillige blev forstærket
med murankre; på nordsiden var ‘grunden under vinduet’ sunket, hvilket blev udbedret.9 Til
arbejdet blev ud over 13 tdr. kalk fra Daubjerg
bl.a. anvendt 300 Hamborgsten og 14 skålpund
‘brunrødt’ (jf. s. 2456).22
I de følgende år blev bly og tømmer repareret
(1701) og loftet udbedret (1704), idet brædderne
flere steder havde manglet i adskillige år. Endelig, 1709, blev klokken ophængt i vestgavlen og
skærmet af et udhæng, mens murværket blev eftergået og kalket.23

En istandsættelse 1766 er ikke nærmere beskrevet, men omfattede for bygningens vedkommende en ‘fuldkommen’ og ‘betydelig reparation’, der
også i de følgende år gav anledning til positiv
omtale.24
En istandsættelse 1781(?) var antydet af †murankre på vestgavlen som anført af Løffler; her
blev endvidere fremhævet, at kirkens syd-, østog nordmur var ombyggede, vel skalmurede
med ‘små’ (tegl)sten, og at vestgavlen havde en
‘smagløs blænding’.18 En omtale af istandsættelsen fremgår dog ikke i de bevarede kilder. Ved
1700-tallets slutning bekræftes en istandsættelse
dog indirekte af de positive omtaler af kirkens
vedligehold.25
Kirken blev som allerede beskrevet gennemgribende ændret med ombygningen 1888, hvis forudsætning samme år er beskrevet i Liber Daticus
og Synsprot.26 Her anførtes, at man ‘gennem loftet
kunne se Guds frie himmel, men også få så me-
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Fig. 11.Ydre set fra sydøst. Foto O. P. Olesen 1932. – Exterior seen from the south east.

gen væde, at man blev helt våd’, og desuden var
‘altervæggen helt grøn’.10 Optakten til hele byggesagen er derudover fyldigt omtalt i en række
sagsakter fra Kultusministeriet.27 Heraf fremgår,
at C. F. Balslev, biskop i Ribe Stift, allerede 1887
havde ytret, at kirken var af ‘så ringe en beskaffenhed, at det ville være retteligst at bygge en helt
ny kirke’, idet en eventuel udvidelse af bygningen, som kirkesynet havde nævnt som tiltrængt,
ikke syntes godtgjort. I øvrigt understregedes det,
at kirkeejerne i lang tid havde forsømt deres pligt
med hensyn til de nødvendige istandsættelser.28 I
forbindelse med arbejdet udførtes tre tegninger,
der viste kirken såvel i dens oprindelige som i
dens fremtidige skikkelse, for den førstnævntes
vedkommende og formentlig også for de øvrige,
udarbejdet af arkitekt Conrad Weber, Aalborg,
sammen med en tilhørende erklæring. Hverken
†tegningerne eller Webers redegørelse kendes
dog.29 Imidlertid påbegyndtes byggeriet før en
officiel godkendelse fra ministeriet forelå, og da
det i juli 1888 syntes omtrent fuldført, måtte man

derfor på højeste sted affinde sig med resultatet,
der dog ‘hvad det ydre angår, (var) udført med så
ringe sans for kirkebygningens stil’, at tegningerne forinden ville være blevet afvist, hvis de havde
været forelagt ministeriet(!). For at råde bod på
disharmonien foreslog man derfor at overhvidte
både koret og de led og ‘orneringer’, der var på
den øvrige del af bygningen; alt dette var opført
i røde mursten. Denne nødløsning fik i øvrigt
J. D. Herholdts bifald i dennes status som kongelig bygningsinspektør. Planerne omfattede oprindelig en forhøjelse af kirkens mure med 1 m
samt en vestforlængelse på mindst 7,5 m. Hertil
kom indsættelse af et stort vestvindue, opførelse
af et lille klokketårn på vestgavlen samt etableringen af en ny flisebelægning og opsætning af
en kakkelovn i en dertil indrettet niche, der ikke
var synlig inde fra kirken. Resultatet skulle efter provstens optimistiske skøn forvandle den
tidligere ‘lille, mørke og uhyggelige kirke’, som
nu ville fremtræde ‘lys, rummelig og hyggelig’.
Imidlertid ændredes projektet året efter, idet man
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alene gennemførte en 7,5 m lang østforlængelse
i form af et særskilt kor.
Kirkens istandsættelse 1953 omfattede for
bygningens vedkommende nye gulve (jf. ndf.),
hvidtning og ‘maling’ af kirken, nyt våbenhus og
kirkegårdsdige (s. 2448, 2458).
Ved en supplerende istandsættelse 1957 blev en
kalkmalet †dekoration (s. 2457) på korets østvæg
overhvidtet sammen med korbuens røde teglsten.
1980 blev bygningens facader sandblæst og kalket, idet et lag plasticmaling (fra 1953(?), jf. ovf.)
ønskedes bortrenset (jf. også fig. 10).
Kirkens istandsættelse 1981 (arkitekt Alan Havsteen-Mikkelsen, Ærøskøbing) omfattede udbe
dringer af gulve, ud- og indvendig kalkning, nyt
loft i våbenhuset samt fugning af korets murværk.
Ved istandsættelsen 1989 (arkitekt Alan Hav
steen-Mikkelsen, Ærøskøbing) blev fortrinsvis ko
ret renoveret, idet der var konstateret omfattende
fugtskader i det indre. Som følge heraf blev de
ydre mure inkl. lisener og kamme fornyet og det
oprindelige skifertag erstattet med bly. Over skibet blev østre gavlkam ommuret, tagværket renoveret og blybeklædningen på nordsiden omlagt. I
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det indre blev korbuen renoveret og vinduerne
fornyet. Endelig blev i det tidligere præsteværelse
og redskabsrum på korets nordside installeret et
affugtningsanlæg.
Gulve. Gulvene i skib og kor er fra kirkens
ombygning 1888 og består af mønsterlagte cementfliser i farverne sort, hvid, rødbrun og okker. I våbenhuset er mønsterlagte, gule teglsten
i normalformat samt mindre røde, kvadratiske
fliser. I en periode var korgulvet helt dækket af
kokostæpper, skibets gulv af en løber, alt fjernet
ved kirkens istandsættelse 1981. Under stolene er
bræddegulv fra 1953, der op til førnævnte istandsættelse var ferniseret, men nu er afrenset. †Gulve.
1791 var gangen belagt med mursten, det øvrige gulv med stenpikning.14 O. 1862 var gulvet
af brændte sten.13 †Våbenhusets gulv blev 1941
fornyet med gule, håndstrøgne teglsten, der afløste et betongulv fra 1888.13
Vinduer. Alle kirkens vinduesåbninger er fra
1888 og har jernrammer med rudestillede sprosser. †Vinduer. 1860-61 ønskedes to fag vinduer
på kirkens sydside (kor og skib?) udvidet, således at korets vindue skulle være 76 tommer højt

Fig. 12. Kirkens ydre, set fra sydvest. Efter ældre fotografi i kirkens eje. – Exterior seen from the south west.
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Fig. 13. Detalje af skibets tagværk (s. 2456). Foto Anders C. Christensen 2015. – Detail
of roofing of nave.

og 33 bredt; desuden ønskedes det anbragt ‘midt
i buen’.30 Året efter havde kirken if. Synsprot. i
nordsiden tre vinduer af forskellig størrelse, i sydsiden to à 46×32 tommer.
Tagværker. Skibet har bevaret det oprindelige
egetagværk, der tæller 15 spærfag med to hanebånd og korte stivere; spærfødderne hviler på
hver side i en enkelt murrem (jf. fig. 5). På de
østligste otte fag er hanebåndene påbladet spærenes østside. Her er en sporadisk nummerering i
form af romertal endnu synlig, startende fra vest.
På de vestligste syv fag er hanebåndene påbladet
spærenes vestside; disse har en mod vest stigende
nummerering bestående af øksehugne streger på
fagenes vestsider. Tagværket blev renoveret senest
1989, hvor fugtangrebne partier af nordsidens
spærender og -fødder blev udbedret og forstærket med jernbøjler (jf. s. 2455).
Korets tagværk, der er opsat med bygningens
opførelse 1888 er af fyrretræ og består af syv
spærfag med et hanebånd.
Over våbenhus er der fem spærfag af fyr med
et lag hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra skibets tagværk er 2015 udtaget 11 boreprøver, hvoraf ni
er dateret. Fældningstidspunktet for syv af disse

prøver kan tidsfæstes til o. 1435-45, mens de resterende to, der må formodes at være genanvendt
tømmer, er fældet o. 1420-30.31
Tagbeklædning. Kor og skib er beklædt med bly,
mens våbenhuset er tegltækket. For korets vedkommende er blypladerne fra kirkens renovering
1989 (s. 2455), jf. indskrift på sydsiden »Stoffregen, Struer 1989«. Skibets blyplader på sydsiden
er senest udskiftet 1970, jf. indskrift lydende »J.
Stoffregen, blystøber, Struer 1970«, nordsidens
1989. Omlægningen 1970 var nødvendig bl.a.
som følge af flere afblæste plader i vestenden.
†Tagbeklædning. Kirken var før udvidelsen belagt
med bly, hvis ældst kendte reparation blev udført 1664; herefter er flere udbedringer nævnt.11
Særligt o. 1700 foretoges adskillige reparationer,
f.eks. 1706-08, hvor hhv. 14 og 16 opgange bly lå
løst på tagets nordside, og hvor blybrædderne var
rådne og hullede.22 Koret var fra opførelsen 1888
og indtil 1989 belagt med skifer. Ved tagværkets
seneste renovering 1989 kunne det konstateres,
at brædder fra kirkens flade †loft fra før 1888 var
genanvendt som underlag for skibets blytag.
Farveholdning. Kirken er hvidkalket ude og inde,
dog er korets sokkel og skibets indvendige træpaneler malet i en lys, grå farve. Efterretninger om
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kalkning af de udvendige mure findes i kirkens
ældst bevarede regnskaber fra 1654, indvendig fra
1679.11 Kirkerummets farveholdning stammer fra
restaureringen 1981. †Farveholdning. 1654 blev
muren bag altertavlen overstrøget med ‘sværte’,11
og 1709 blev indkøbt samme til ‘kordøren’ (d.e.
triumfmuren) og til korets østvæg.9 Kirken har
formentlig i perioder været rødkalket udvendig,
idet der 1700 indkøbtes 14 skålpund ‘brunrødt’.22
Opvarmning. Kirken opvarmes af en kalorifer,
der blev installeret i kirken 1962.15 Anlægget består af rørovne under stolene samt indblæsning
af varmluft vestligst i skibet. Det afløste en †kalorifer fra 1953 i skibets nordøstlige hjørne. Kirkens †kakkelovn ønskedes 1910 istandsat, men var
1919 i stykker og måtte erstattes.13
En †skorsten, vel fra 1888, i skibets midterste
kamtak mod øst blev ikke genetableret ved kirkens istandsættelse 1989 (jf. s. 2455).
Omkring kirken er en brolægning bestående af
mindre marksten, hvis anlæggelsestidspunkt er
ukendt; den ønskedes 1906 repareret.13

†Kalkmalerier
1) O. 1700(?). På kirkens oprindelige østvæg var
før udvidelsen et ‘påmalet rødt gardin’, der forsvandt med udbygningen 1888.10 2) (Fig.31). På
korets østvæg blev ved opførelsen 1888 udført en
udsmykning i form af en spidsbuet arkaderække.
De tre buer, hvori var indskrevet supplerende
kløverbladsbuer med nedhængende vinløv hvilede på fire pudsede søjler. Den midterste og højeste bue, hvorunder †alteret var placeret, skar en
ovenfor liggende zigzagbort og stod i forbindelse
med et udsmykket felt øverst på væggen. Imellem
søjlerne var malede draperier. 3) O. 1920. Ovennævnte bemaling blev siden erstattet af en kløverbladsbuet arkaderække, hvorover væggen var
udsmykket med tætslynget rankeværk af akantus
og drueklaser; centreret over †alteret var et pudset Jesumonogram, der endnu er bevaret om end
uden bemaling (jf. fig. 15).32 På triumfbuen var
endvidere malet skriftsted, anført med versaler
(Luk 2,14). Malerierne blev 1957 kalket over.

Fig. 14. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2016. – The church in the landscape, seen from the south east.
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Fig. 15. Kirkens indre, set efter den ændrede bemaling af korets østvæg o. 1919 (s. 2457). Ældre fotografi i NM. –
Interior after rebuilding of chancel in 1888.

inventar
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er muligvis
(dele af) granitdøbefonten, der dog ikke er identisk
med den oprindelige romanske †font. Herudover daterer alterstagerne sig til 1500-tallets midte, om end
de først foræredes til kirken i 1677 af sognepræstens
hustru, Mette Olufsdatter. Prædikestolen hidrører fra
o. 1650 og viser en forenklet udgave af ‘Vandfuldmesteren’, Kristen Spends formrepertoire. Fra 1700-tallets begyndelse stammer dåbsfadet, skænket 1706, af
en datter af ovennævnte, Anna Margrethe Cathrine
Svendsdatter Soderup, og antagelig alterkalkens fod og
skaft, der dog fik tilføjet et nyt bæger o. 1822. Endelig
er klokken, der omstøbtes 1758 af en ældre, forsynet
med Viborgstøberen, Caspar Kønigs mærker.
Fra kirkens store renovering i forbindelse med korudvidelsen i 1888 er endnu bevaret de enkle stolestader. Til det mindre altertilbehør fra dette århundrede
hører oblatæsken (o. 1862) samt alterkrucifiks og alterkande (begge 1894). Ud over lysekronerne fra o. 1929
bærer kirkerummet først og fremmest præg af nyere

ændringer fra tiden efter 1950. I forbindelse med restaureringen 1953-57 etableredes et nyt alterparti med
alterbord og alterudsmykning i form af en mosaik,
udført af Johan Thomas og Roland Skovgaard, mens
alterskranken renoveredes. Hertil føjedes en syvstage,
tegnet af arkitekten Rolf Graae og en præstestol af
Kaare Klint (begge 1957). Et særligt præg fik rummet
1981 ved Sven Havsteen-Mikkelsens nyudsmykning af
prædikestolen. Til de seneste nyanskaffelser hører en
disk (1986), et orgel og et kirkeskib (begge 1989) samt
lampetter, tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen (1990)
og en dåbskande (1994).
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens inventar fremtræder farvemæssigt i den udformning, der fastlagdes
1981 i forbindelse med prædikestolens nyudsmykning
ved Sven Havsteen-Mikkelsen. Denne medvirkede
også, da farven til det øvrige inventar skulle afsættes.
Kirkens regnskaber er først bevaret fra 1654, således at ældre inventaranskaffelser før den tid ikke kan
dokumenteres.12 1700 blev alterklædet og messeskjorten udskiftet efter et tyveri d.å.9 Løbende kirkesyn i
de første årtier af 1700-tallet fastslog ud over diverse
mangler på selve bygningen, at stolene overalt var for-
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Fig. 16. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.

faldne, ligesom klokkeophænget i høj grad trængte til
reparation, da det var forbundet med største fare, når
der ringedes med klokkerne. Også altertavlens staffering behøvede istandsættelse.22 1766 var arbejdet med
kirkens indre, der skulle forbedres og prydes, i fuld
gang,24 og 1768 omtaltes både altertavlen og prædikestolen som nymalede.4 Lovordene over kirkens gode,
forsvarlige og velvedligeholdte stand var siden et tilbagevendende tema, om end kun frem til begyndelsen af 1800-tallet.33 Siden forfaldt kirken støt, og 1888
gennemførtes en radikal ombygning af koret. Som optakt til renoveringen blev både bygningens og inventarets brøstfældige tilstand udmalet i mange detaljer (s.
2453). Bl.a. var alteret og altertavlen så rådne, »at man
med Fingrene let kunne pille Træværket i Stykker«.10
I forbindelse med korudvidelsen udførtes et ændret
†alterparti. Tre nu forsvundne †tegninger, formentlig
alle udarbejdet af Conrad Weber, Aalborg (jf. s. 2454),
opsummerede 1888 kirkens ældre tilstand og de planlagte fornyelser, ikke mindst hvad inventaret angik. I
forlængelse af kirkebygningens restaurering 1957 (s.
2455) fornyedes som nævnt alterpartiet og formentlig
samtidig hermed alterskranken.

Alterbord (jf. fig. 17), 1957, af gule mursten.To piller, placeret vinkelret på østvæggen, bærer en alterbordsplade af eg. Opbygningen blev etableret
i forbindelse med alterpartiets fornyelse og sammenføjedes med dette. 90 cm højt, 213×79,5 cm,
88 cm fra østmuren. Et forslag om at lukke bordforsiden mod kirkerummet eller helt at udskifte
bordet er nævnt 2006. 34
†Alterborde. 1) 1876 foresloges bordet (antagelig et yngre af træ) fremrykket af hensyn til
præstens placering bagved.13 Det er dog uvist,
om ændringen gennemførtes. Bordet omtaltes o.
1888 som helt råddent.10 2) 1888, antagelig en
rammekonstruktion af træ med panelbeklædning. I forbindelse med korudvidelsen (s. 2450)
blev bordet helt fornyet. At dømme efter fig. 15
og 18 var forsiden smykket med tre pilasterindrammede fyldingsfelter, dekoreret med spidsovale
medaljoner, hvori kors, svarende til døbefontens
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korsudsmykning (s. 2464). Af mørkt egetræ med
guldstaffering. Fjernet o. 1957, da det ‘ingen historisk eller arkitektonisk interesse’ havde.35
†Alterklæder. 1655 ejede kirken et lærredsalterklæde. 11 1700 forbedredes alterklæderne med
nye, da de gamle var blevet stjålet. 9 1768 dækkedes bordet af et grønt klæde med dug over. 4
O. 1862 er omtalt et alterforhæng af klæde, vel
af rødt fløjl, med guldkors.13 1997 planlagdes anskaffelse af et nyt alterklæde.13
Altertavle (fig. 17), 1957, signeret og dateret i
nedre højre hjørne af Johan Thomas og Roland
Skovgaard: »JTS/ RS/1957«; udført med bidrag

fra en privat, anonym giver i sognet.10 Mosaik,
104×178 cm. Udsmykningen, der er indsat i en
enkel ramme af gule mursten og placeret foran
en bagvæg af samme materiale, viser Den gode
Hyrde. Kristus sidder midt i et landskab med palmetræer, omgivet af en vædder, får og lam hvoraf
ét dier sin mor og to andre roligt hviler i græsset. Yderst til venstre er placeret en mælkebøtte, mens en kilde eller et vandhul ses til højre.
Kristus, der er vist med korsglorie om hovedet,
har gyldent hår og skæg og er iklædt en blå kjortel med konturstriber i rødt, brunt og hvidt. Med
venstre hånd støtter han den diagonalt placerede

Fig. 17. Alterparti med mosaik, udført 1957 af Johan Thomas og Roland Skovgaard (s. 2459). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar section with mosaic, 1957 by Johan Thomas and Roland Skovgaard.
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hyrdestav, der bevidst peger mod kilden ved hyrdens fod.10
Fremstillingen, der udførtes i et samarbejde
mellem far og søn, er lettere stiliseret. En beslægtet udgave af motivet er 1964 udført i fresko som
tympanonudsmykning i Nykøbing Mors Kirke.
Som det fremgår af kilderne vedr. alterpartiets
fornyelse, var oprindelig planlagt en bevaring
af den ældre tavle, idet figurmalerierne skulle
fornyes med en fremstilling af Kristi genkomst
i storfeltet samt De fem kloge og De fem uforstandige jomfruer i sidefelterne; 10 endvidere påtænktes en indramning af alterbilledet i røde eller
lyserøde sten. 2006 foresloges rammen hvidkalket eller bemalet i ‘brækket hvid’.34
†Altertavler. 1) Om udformningen og dateringen af kirkens ældre tavle, der kan være anskaffet
samtidig med prædikestolen, dvs. i 1600-tallets
første halvdel, er ingen sikre efterretninger. 1708
betegnedes malingen på altertavlen som ‘slet nedfalden’ og derfor reparationstrængende.22 ‘Alterets
arbejde’ karakteriseredes 1768 som ordinært, om
end stafferingen på daværende tidspunkt var fornyet.4 1876 betegnedes altertavlen som rådnet
og tillige uskøn. Derfor foresloges den fornyet i
sin helhed og forsynet med et par altermalerier.
Desuden nævntes, at tavlen og det tilhørende
alterbord skulle rykkes frem foran østvæggen,
således at præsten fik mere plads (jf. ovf.).13 2)
1877, med altermaleri af Johannes N. Skov, Viborg (Løffler 1879);36 tavlens motiv var Korsfæstelsen. Om indramningen vides intet nærmere.
3) (Fig. 18), 1888.13 Udformet som en parafrase
over et gyldent alter, omfattende et retabel ved
bordets bagkant, hvorover rejste sig en arkitektonisk udformet og korskronet ‘himmelbue’ som
en hentydning til Det Himmelske Jerusalem. I
det kuppelprydede midtparti var en rundbuet niche, hvori var indsat en †Kristusfigur, efter tavlens
nedtagning 1959 midlertidig placeret ved prædikestolen.37 På retablet var med hvide eller gyldne
majuskellignende versaler angivet: »Fred være
med Eder« (Joh. 20,21). Tilsyneladende af mørkt
(ferniseret(?)) træ med detaljer i guldbronzering.
Altersølv (fig. 19), omfattende ældre kalk og
moderne disk, 1986. Kalken, antagelig med ældre fod og skaft fra 1700-tallets første halvdel, og
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Fig. 18. †Alterretabel, 1888 (s. 2461). Udsnit af ældre
fotografi i NM (jf. fig. 15). – †Altar retable, 1888 (cf.
fig. 15).

yngre bæger, måske fra 1822, 16,3 cm høj. Den
enkle sekstungede fod stiger pyramidalsk op mod
et sekssidet skaftled. Flad knop med buetunger
og enkelt, glat bæger med sekundær hældetud.
På den vandrette standkant anes to meget utydelige stempler, begge i fligede skjolde, muligvis
»R« og et halvt »F« eller »E«.38 Under bunden er
ejermærke, indgraveret i antikva; desuden trambulérstik, der også ses på bagsiden af den lodrette
standkant. Disk, mærket under bund med ejernavn og 1986, der muligvis også betegner udførelsesåret. 13,2 cm i tværmål. Glat bortset fra
cirkelkors på fanen. Under bund er det nævnte
mærke, graveret i versaler, og mesterstemplet:
»K.B«, måske for Knud Barslund, Holstebro
(1975-); endelig mærke for sterlingsølv.

157

2462

hjerm herred

Fig. 19. Altersølv, omfattende alterkalk, antagelig fra 1700-tallets første halvdel med
yngre bæger, måske fra 1822, samt disk, 1986 (s. 2461). Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Altar plate, comprising chalice, probably from first half of 1700s with younger bowl, perhaps
from 1822, and paten, 1986.

†Altersølv. Kalken og disken er tidligst nævnt
1655 og atter 1683.12 1690 blev begge omgjort
og forbedret.9 1822 anskaffedes en ny kalk, måske blot refererende til en fornyelse af den nuværende kalks bæger, samt en †disk.39 Løffler (1879)
nævner, at kalken var uden navn og årstal samt
‘helt uden interesse fra formens side’.
Oblatæske, o. 1862, af tin, 6 cm høj, 14 cm i
tværmål. Indgraverede dobbeltlinjer på både
æske og låg. Æsken er formentlig identisk med
den, der er omtalt i Synsprot. på dette tidspunkt13
og ganske svarende til eksemplaret i Navr Kirke
(s. 2424).
Sygesæt, fælles med Navr Kirke (s. 2424).
Alterkande, af tin, 28,5 cm høj, svarende til en
i samtiden almindelig form med svungen hank
og rosetprydet låg (jf. Navr Kirke, s. 2425). Vel
identisk med den kande, der anskaffedes 1894.13
†Alterkander. 1) Af glas, tidligst nævnt o. 186213
og endnu registreret 1909.6 2) Af porcelæn (jf. fig.
15), nævnt 1892.13 †Vinflaske, omtalt 1909 (‘en
sølvflaske’).6
Alterstager (fig. 20), 1677 skænket af præstefru
en, Mette Olufsdatter, g.m. Svend Andersen So
derup,40 som indgraveret på foden, men at døm-

me efter formen væsentlig ældre, måske fra o.
1550. Stagerne er 30 cm høje (fraregnet lysetorn). På den lave klokkeformede fod er dobbelte
konturlinjer, der gentages på skaftet i tre afsæt,
leddelt med skaftringe og genfindes på lyseskålen,
der følger fodens form. På oversiden af det vulstformede øvre fodled er giverindskrift med fordybede versaler, adskilt med prikker og rosetter:
»M:H:S 1:6:7:7: Siir Kirche«; initialerne hentyder
til »Mette Hr Svends«. Stagerne er anført i inventariet fra 1677.11 †Alterstager, af træ, nævnt 1892
og 1909.41 Herudover er 1655 nævnt en †lysefod
af træ, ‘som lysene står i på alteret’, et fodstykke
til disse eller snarere en selvstændig stage, som anvendtes før tilkomsten af de nuværende stager.11
Syvstage, 1957, 42 af sølv, 7,5 cm høj og 70 cm
lang, tegnet af arkitekt Rolf Graae. Stagen er dannet af dobbeltbuer, opsat på række; på krydsene
er placeret lyseskåle. Stempler på det midterste
bueslag for C. C. Hermann, sterlingsølv, nummerering (J 58) samt »Denmark«.
†Alterbøger. Kirkens beholdning af bøger omfattede 1655 en alterbog, et graduale og en salmebog.11 1683 er alene registreret en gammel
alterbog, der fornyedes 1688. 1684 var også be-
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talt for en ny kirkebog. 1694 skænkede Søren
‘Vundisborg’ (Gundersborg(?)) og hustru en ny
bibel, mens en ny salmebog anskaffedes 1696.9
Alterbordskrucifiks (fig. 21), 1894, skænket af
menigheden if. indgraveret påskrift i antikva
på bagsiden. Af støbejern, 62,5 cm højt, hvoraf
Kristusfiguren måler 27 cm. Denne hænger tungt
i armene med hovedet ludende mod højre skulder. Et folderigt lændeklæde er svøbt om hoften. Venstre fod ligger – ret usædvanligt – over
den højre og er fæstnet med en nagle. Korset er
udformet som et trekløverkors med bladværk i
hjørnerne ved de krydsende korsarme. Den lodrette korsstav har foroven skriftseddel med Jesusmonogram i reliefversaler og er forneden indfattet i fliget akantusbladværk på et højt fodstykke
eller en sokkel, der hviler på et trinvist opbygget podium. På soklens forside er et relief med
kalk og oblat, indrammet af palmegrene, mens to
stående bedefigurer (engle) markerer hjørnerne,
begge iført fodlange klædninger og med armene
krydset hen over brystet. Kristusfigur, skriftseddel
og soklens udsmykning er guldbronzeret, mens
de øvrige led står sortstafferet. I forbindelse med

Fig. 21. Alterkrucifiks, skænket af menigheden 1894
(s. 2463). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar crucifix,
donated by the congregation in 1894.

Fig. 20. Alterstager, skænket 1677, men formentlig fra
o. 1550 (s. 2462). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Altar
candlesticks, donated in 1677, but probably from c. 1550.

hovedrestaureringen 1953-57 flyttet fra alterbordet (jf. fig. 18) til en lille hylde mellem prædikestolen og skibets østligste vindue;10 nu på konsol
i korets nordvesthjørne.
†Messehagler. 1655 og atter 1683 registreredes
en rød fløjlsmessehagel med guldbesætning i
form af et kors bagpå.12 O. 1862 anbefaledes anskaffelsen af en ny hagel af rødt silkefløjl, kantet
med ægte guldgaloner og forsynet med et kors
af ægte guldbrokade,43 vel identisk med den, der
registreredes 1909 af rødt fløjl med guldbesætning.6 †Messeskjorte. En gammel broderet messe-
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særk er nævnt 1655. 1660 og atter 1683 købtes
14 alen lærred til en ny skjorte.12
Alterskranke, 1957, opstillet i et retkantet forløb,
med håndliste af ubehandlet egetræ, genanvendt
fra den ældre †skranke,10 samt enkle balustre af
træ med midtring; knæfald med lysebrune læderhynder. Mørkerød staffering af balustre og skammel. †Alterskranke(r), af smedejern, tidligst nævnt
o. 1862.13 Det kan være denne eller formentlig
snarere en yngre afløser fra 1888, der ses på fig.
15. Denne skranke var retkantet og havde fem fag
på langsiden, inddelt i kryds med lodrette, vandrette og diagonalstillede stave omkring cirkelfelt.
Alterskammel, vel samtidig med skranken, mørkerød staffering og lysbrun læderhynde. †Alterskammel, nævnt 1906. 13
Døbefont (fig. 18, 22, 26), antagelig opsat 1888 i
forbindelse med korets ændring, omfattende en
tilsyneladende nyhugget kumme og en muligvis
ældre (romansk(?)) fod, af finkornet rødgråt granit, sidstnævnte af en mere rødlig nuance. 73 cm
høj, tværmål 63 cm. Den kuplede fod har over

Fig. 22. Døbefont, muligvis romansk, om end omhugget o. 1888 (s. 2464). Foto Arnold Mikkelsen 2015. –
Font, possibly Romanesque, but recarved c. 1888.

Fig. 23. Dåbsfad, skænket 1706 (s. 2465). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, donated in 1706.

en spinkel vulst en dekoration af elegant formede,
fembladede og forneden spiraloprullede palmetter, indsat i spidsbuede rammer, hvorimellem forenklede, spydlignende vækster. Motivet er karakteristisk for en gruppe østjyske fonte, tilhørende
‘Horsenstypen’ (Mackeprang, Døbefonte 257-62).
Herover en kraftig vulst og indknebent skaftled
før overgangen til den halvkugleformede kumme.
Denne har nederst en dekoration af cirkelornamenter; herover er buetunger, der gentages umiddelbart under mundingsranden, som markeres
med en tovstav. På forsiden er et kors i mandorla,
et motiv, der også fandtes på †alterbordets forside.
If. Løffler (Løffler 1879) og Uldall (Uldall 1880/
1894) var den daværende font »et ualmindelig
raat, af Kamp udhugget Stykke« eller »meget sim
pel og uden Prydelser«, hvilket bekræfter indtrykket af, at fonten, der heller ikke er registreret
i Mackeprang, Døbefonte, er sekundært opsat og
næppe oprindelig i sin nuværende udformning.44
Det forekommer sandsynligt, at ændringen eller
fornyelsen har fundet sted i forbindelse med korets ombygning i 1888 (jf. s. 2450), selvom dette
ikke er kildemæssigt dokumenteret. Placeret i
korets midtakse, umiddelbart øst for korbuen.
†Døbefont, sandsynligvis romansk, af ganske simpel udformning, jf. ovf.
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Dåbsfad (fig. 23), antagelig identisk med det
1706 skænkede messingbækken, foræret af Anna
Margrethe Cathrine Svendsdatter Soderup, datter af kirkens ældre sognepræst, Svend Andersen
Soderup, og gift med faderens efterfølger Christian Berntsen Wedel (Wellejus).9 Fanen på det
helt enkle fad, der måler 47,2 cm i tværmål, er
sekundært blevet øget.
Dåbskander. 1) 1955, udført af blikkenslagermester Frederik Bruun i Varde (jf. graveret indskrift i
skriveskrift under bunden);10 skænket af anonym
giver. 28 cm høj, oval standplade, kugleformet
korpus med reliefkors og tilspidset hældetud. 2)
(Fig. 24), 1994, 27,5 cm høj, enkel med lavt, let
asymmetrisk korpus, høj slank hals og svungen
hank. Under bunden er indgraveret med versaler:
»Sir Kirke 1994«. †Dåbskande. 1862 anbefaledes
anskaffelsen af en dåbskande.13 Om form og materiale af denne er dog intet oplyst.
†Fontelåg. Omtalt 1768 som ‘et smukt dække’,4 dog næppe identisk med et trælåg, nævnt o.
1862.13
Prædikestol (fig. 25), o. 1650 med malerier i arkadefelterne, udført af Sven Havsteen-Mikkelsen
1981.
Selve kurven udgør fire sider af en polygon.
Storfagene er flankeret af fritstående og lavstammede toskanske søjler med markeret entasis, placeret foran paneler med dukatmønster. De fire
storfag har rundbuede arkader, båret af kannelerede pilastre og prydet med dekorative profilled, hvoraf det yderste udgøres af en kraftig, snoet
bladkrans; i hjørnerne rosetter. De enkelte fremspring mellem de glatte profilled i frise og postament har henholdsvis kerubhoveder med bladkranse og stiliserede, abelignende løvehoveder.
Drejede hængekugler under fremspringene. Ottekantet bærestolpe. Moderne læsepult og overkant. Ligeledes moderne opgang, med balustre,
svarende til alterskranken, og enkel håndliste.
Stolens arkitektur er stafferet i rødbrunt, idet
overkant, læsepult og opgang står i ubehandlet
eg. 1981 indsattes i storfelterne fire oliemalerier,
34,5×13 cm, udført af Sven Havsteen-Mikkelsen; kunstnerens signatur: »SHM« står med mørkebrune versaler i sydfaget nærmest væggen. De
tilhørende postament- og frisefelter er ensfarvede
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Fig. 24. Dåbskande, 1994 (s. 2465). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Baptismal jug.

og harmoniseret efter bundfarven i storfelterne.
Fra nord mod syd ses følgende: 1) Bønnen i Getsemane, vist på stærk blå baggrund. 2) Korsbæringen,
på en lysere turkisblå grund. Kristusfiguren er
gengivet i en kontrastfarve i stærk rød. 3) Korsfæstelsen, udført på rød baggrund. 4) Kristus i Emmaus, på lysebrun baggrund. Frise- og fodfelter er
okkergule. Udsmykningen er nært beslægtet med
den lidt yngre (1986) udsmykning af prædikestolen i Navr (s. 2429).45
Prædikestolens arkitektur følger nøje samtidige
eksempler i Fjaltring (1642, s. 1659), Handbjerg
(anden fjerdedel af 1600-tallet, s. 1978) og Sinding (Hammerum Hrd.); samtlige stole viser en
forenklet udgave af det formrepertoire, der kendetegner arbejder af den såkaldte ‘Valdfuldmesteren’, dvs. Lemvigbilledskæreren Kristen Spend.
Stolen blev 1768 betegnet som ‘ordinær’, om end
den var nymalet.4 Tilsvarende omtalt som et ‘meget tarveligt snitværksarbejde’, der næppe var ældre end 1600-tallets anden halvdel (Løffler 1879).
I forbindelse med korets forlængelse 1888 blev
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Fig. 25. Prædikestol, o. 1650 med malerier af Sven Havsteen-Mikkelsen 1981 (s.
2465). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, c. 1650 with paintings by Sven HavsteenMikkelsen, 1981.

prædikestolen flyttet til skibets syøsthjørne ved
den nyetablerede triumfvæg. 13 1903 anskaffedes
en †læsepult.13 At dømme efter et ældre fotografi
(fig. 15) stod den på daværende tidspunkt i mørkt
ferniseret træ uden figur- eller tekstudsmykning.
1957 blev kurvens (†)håndliste betrukket med

kalveskind, svarende til knæfaldet.42 Dette led
fjernedes i nyere tid, vel i forbindelse med stolens
renovering 1981, og er nu henlagt på loftet.
Fig. 26. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2015.
– Interior looking west.
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Stolestader (jf. fig. 15-16), 1888.46 Staderne omfatter 14 stole i både nord- og sydsiden. De enkle
stole har glatte gavle med tresidet øvre afslutning
og profilsmykkede rygstykker. Tilsvarende profilsmykkede vægpaneler. Stafferet 1981 i koboltblåt
og lysegråt med orangerøde stofhynder, alt farvemæssigt tilpasset prædikestolens udsmykning
og farvesat under vejledning af Sven HavsteenMikkelsen. En ældre staffering med lyserødt på
gavlene blev 1957 erstattet med en mørkegrå.10
†Stolestader. Tidligst omtalt 1685, da en tømrer betaltes for at nedbryde nogle stole og flytte
andre. 1694 og 1696 repareredes enkelte af stolene. 1705-06 gennemførtes dog en større istandsættelse af stolene, ‘som var slet øde’, bl.a. langs
begge mure;22 samtlige stole savnede i øvrigt fod-

Fig. 27. †Orgel, 1950, bygget af Th. Frobenius & Co.,
Kongens Lyngby (s. 2469). Foto Annelise Olesen 1975,
Den Danske Orgelregistrant. – †Organ, 1950, by Th.
Frobenius & Co., Kongens Lyngby.

skamler. I forbindelse med reparationen, hvortil
indkøbtes gran- og fyrredeller samt træ fra ‘små
norske ege’ og sværte, blev bl.a. lagt læderkant
under sæderne.9 1768 fandtes ni mands- og 11
kvindestole, der hver kunne rumme fire personer.4 O. 1862 var antallet dog væsentligt forøget
og omfattede nu 39 stolestader.13 Dog omtaltes
før 1888 kun fem rækker snævre stole fra prædikestolen til døren.10 Hertil kom et antal stole
(‘stolene’) i koret, der dog blev fjernet i forbindelse med denne bygningsdels ombygning.46 Omtalen kunne dog også referere til en fjernelse af
skrifte- og degnestolene.
Præstestol, 1957, tegnet af Kaare Klint.42 Armstol
i middelalderstil med høj ryg, sidevanger med rosetdekoration og udskårne ben. Staffering i rødt
og blåt og med hynde af orangerødt tekstil, svarende til kirkens stolestader. †Præstestol. O. 1862
nævntes ‘præstens stol med pult’ foruden de særskilte præste- og degnestole, jf. ndf. 13
†Skrifte- og degnestole. Skriftestolen er tidligst
omtalt 1706, da døren hertil fornyedes. 22 O. 1862
nævntes i korets to hjørner (nord og syd) to lukkede stole for præst og degn; 13 muligvis fjernet
før 1888 (jf. ovf.).
†Pulpitur. Omtalt i kirkens vestende 1768. Her
var stole til de mænd, ‘der ej har rum neden til’,
dvs. i de ordinære stolestader.4 Nævnt o. 1862
med målet: 3¼ alen bredt, dvs. ca. 2 m.13 Pulpituret blev dog før ombygningen 1888 omtalt
som »saa raaden(t) at (det) knagede naar der var
ret mange deroppe«.10 Formentlig var også dette
i kirkens vestligste del (betegnet som »en Himmel«), der omtaltes som så lavt, at folk hverken
kunne stå oprejst på det eller nedenunder, når
velsignelsen blev lyst.10
Skab, moderne pengeboks, opsat bag alteret
til kirkens altersølv. †Skab, omtalt o. 1862 som
indmuret i nordvæggen og forsynet med lås og
nøgle.13
Pengebeholdere. Pengeblok, nyere, af egetræ med
jernbånd. Den udskårne kasse har buefrise foran
og pengeslids på forsidens jernbånd. På væggen
ved våbenhusdøren. †Pengeblok. Nævnt o. 1862.13
1685 anskaffedes en kollektpung, dvs. en klingpung i forbindelse med indsamlingen til »Fridericiæ Kirche«, dvs. til fornyelsen af Trinitatis Kirke
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i Fredericia, hvortil femårige kollekter var forordnet for alle kirker i Ribe Stift efter kongeligt
påbud 10. nov. d.å. (DK Vejle 283).9
Dørfløje. 1) 1888(?). Gråmalet, svagt spidsbuet
fyldingsdør, flammeret i glat ramme. Indgangsdør i skibet. 2) 1953(?). Dobbeltfløjet, blåstafferet
plankedør. Indgangsdør i våbenhus. †Dørfløje. En
ny, jernbunden kirkedør blev fremstillet 1661.11
1862 var kirkens †dørfløj af fyrreplanker.13
Orgel (jf. fig. 26), 1989, med otte stemmer og
én transmission, to manualer og pedal, bygget af
Bruno Christensen & Sønner, Terkelsbøl. Disposition: Hovedværk: Gedakt 8', Spidsgamba 8'
(transmission), Principal 4', Oktav 2'. Svelleværk:
Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Sesquialter II. Pedal: Subbas 16'. Fælles tremolo for
HV og SV. Kopler: SV-HV, HV-P, SV-P. Orglet
er tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen. Facaden
blev 2012 stafferet i lysegrå, harmonerende med
stolestadernes rygpaneler. I skibets nordvestre
hjørne.
†Orgel (fig. 27), 1950, med fem stemmer, ét
manual og anhangspedal, bygget af Th. Frobenius
& Co., Kongens Lyngby. Disposition: Gedakt 8',
Principal 4', Rørfløjte 4', Gemshorn 2', Quint
11/3'. Mekanisk aktion; sløjfevindlade. Orgelhuset var tegnet af Fin Ditlevsen. Orgelanskaffelsen
blev delvist finansieret gennem en indsamling
i sognet.15 Ved nordvæggen i skibets vestende.
Orglet skænkedes 1989 til Grønland, hvor det
opsattes i Upernavik Kirke.47
Salmenummertavler, 1957.42 Fire tværrektangulære tavler med enkle profilrammer og metaltal
til ophængning; grå staffering med sortmalede tal.
(†)Salmenummertavler. På kirkens loft er henlagt
to tavler, o. 1900, med profilramme og udskåret
topstykke med cirkelkors; beregnet til hængetal.
Grå og lyserød staffering, måske identisk med det
par, der er nævnt 1906, og som 1914 suppleredes
med en tredje tavle til ophængning på sydvæggen.42 †Salmenummertavler. To tavler er omtalt o.
1862, dog uden nærmere karakteristik.42
†Løst maleri. Et gammelt ‘forslået’ (dvs. beskadiget) maleri er registreret o. 1862.13
Belysningen omfatter to nyere ensdannede lysekroner og otte væglampetter fra 1990. Lysekroner (jf. fig. 16). 1) -2) Nyere, muligvis anskaffet o.
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Fig. 28. Kirkeskib, »Karen«, udført 1989 og ophængt
1990 (s. 2469). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church
ship, “Karen”, made in 1989 and hung up in 1990.

1929, da der indlagdes elektricitet.42 Ottearmede
med balusterskab, hvoraf øvre led er ægformet
med midtring og hængekuglen afsluttet med en
knop. Otte lampetter (jf. fig. 16), 1990, af messing,
tegnet af Alan Havsteen-Mikkelsen og udført af
firmaet Louis Poulsen,48 er opsat i koret, hhv. på
nord- og sydvæggen.
Kirkeskib (fig. 28), »Karen«, udført 1989 af Alfred F. Pedersen, Struer, og opkaldt efter skibsbyggerens afdøde hustru. 49 Model af en ‘krejert’,
et tremastet hollandsk fartøj fra o. 1750-1850,
især benyttet i Østersøen. Hvidt under og sort
og blåt over vandlinjen. Skibets navn er anført
med hvide versaler på siden og på bagstævnen:
»Karen/ Sier«. Ophængt 1990.48
*Kirkeskib (fig. 29), bygget 1924 af Ole Dalgaard. Skibet, der er ca. 100 cm langt, er en tremastet fuldrigger; sort under samt hvidt og rødt
over vandlinjen. O. 1981 overdraget til Holstebro
Museum (inv. nr. 18.825).49
†Ligbåre. Registreret 1655 og 1683.12 1706 fornyedes båren.22
Klokke (fig. 30), omstøbt 1758 af Caspar Kønig
i Viborg som angivet med indskrift i reliefversaler (»Omstøbt 1758«), der indrammes af klokkestøberens karakteristiske mærker, en drage med
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Fig. 29. *Kirkeskib, udført 1924. Nu i Holstebro Museum (s. 2469). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – *Church ship,
made in 1924. Now in Holstebro Museum.

oprullet hale og en vindrueklase, alt angivet på
et listeindrammet bånd øverst på klokkehalsen.
Tværmål 66 cm. De kraftige hanke er glatte. Paralleller til mærkerne ses bl.a. i Torrild og RingBrædstrup kirker (1756 og 1758, DK Århus 2640
og 4002).50 Klokken er ophængt i klokkekammen over kirkens vestgavl i en slyngebom, der
fornyedes 1946, idet klokken samtidig drejedes
90°.15 En ændring af ophænget drøftedes 1989,
men blev ikke realiseret.34
†Klokke. Om datering og udformning af den
ældre klokke, der omstøbtes 1758, vides intet

nærmere. 1661 blev der slået nyt stål på klokkeakslen, og kneblen fornyedes. Endvidere betaltes
for at forny den bjælke, klokken hang i.11 Klokken var ophængt på kirkegården i en †klokkestabel, der blev nedrevet 1709 (s. 2469).22 Et nyt,
overdækket klokkeophæng i vestgavlen etableredes s.å., idet der bl.a. indlagdes et muranker og
opsattes en udvendig overdækning, omtalt som
»en skiul af fiæl over Klokken (…), at Kirken
iche skal tage liuden op fra Klochen og regn og
Slud iche skal falde ned paa Kirchens loft og forderve den«.9
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Fig. 30. Klokke, 1758 (s. 2469). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bell, 1758.

gravminder
Kirkegårdsmonument. På kirkegårdens sydvestlige
del er monument, o. 1922, af sort granit med kors
af hvidt marmor, 134 cm højt, med indskrift i
antikva, optrukket i hvidt, over ægteparret Ludo-

vika Hansen-Sir, f. Gundelach, * i Hjerm 14. maj
1844, † i Sir 18. aug. 1920, og Hans J. Hansen-Sir,
* i Broager 12. juni 1843, † i Sir 26. juni 1922.
Sidstnævnte var lærer i Sir, folketingsmand for
Venstre og en meget virksom personlighed inden
for lokalsamfundet.51
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Fig. 31. Kirkens indre efter korets ombygning i 1888, set mod øst. Ældre fotografi i kirkens eje. – Interior after rebuilding of chancel in 1888, looking east.
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The church stands isolated in the slightly hilly,
rolling landscape, which is intersected east of the
church by the highway between Holstebro and
Struer. The churchyard is enclosed by grass-covered earth dikes built in 1984. The oldest known
dikes from the end of the 1600s, on the other
hand, were of stone.
At its core the building consists of a Gothic
nave probably built around 1435-45 (cf. dendrochronological analyses of the roofing of the
nave), to which a chancel in the east was added
in 1888. The porch was built in 1953, when it
replaced an older post-medieval †porch. Of the
Gothic church, which was built of large medieval
red brick in monk bond, only the north wall remains. The ground plan is only known, however,
from old notes and scale drawings showing that
the church consisted of a pilastered nave divided into chancel and nave by a pointed-arched
chancel arch wall (figs. 6-8). The extent of the
Gothic church corresponded approximately to
that of the present-day nave. On the preserved
north side traces of the church’s original, now
bricked-up north door are visible in the form of
a pointed arch. Similarly, two bricked-up windows can be seen east of the door.
The church’s radical rebuilding in 1888 resulted in an eastern extension of the church in the
form of a narrower chancel. The original nave
form was however retained in the interior, inasmuch as the flanking walls of the chancel, which
are only half as thick as those of the nave, are
roughly flush with the back walls of the nave.
During the restoration, the south and west walls
of the nave were also rebuilt, and the gables were
furnished with plain crests between the top and
bottom battlements.
†Wall paintings. On the east wall of the chancel
during the building work in 1888 a †decoration
was executed consisting of four plastered and
red-painted columns connected by three clover-

leaf arches with hanging vines; the middle arch,
beneath which the †altar was placed, intersected
a zig-zag border above and was connected to a
plastered Jesus monogram at the top of the wall,
which is still preserved, although without paintwork, Between the columns draperies were painted (cf. figs. 15, 31). On the chancel arch a scriptural text was also painted in capitals (Luke 2,14).
In 1957 the paintings were whitewashed over.
Furnishings. The furnishings of the church are
primarily typified by recent acquisitions from
the time after 1800. The oldest item is possibly
the font, which is however unlikely to be the
church’s original one. This appears as a complex
totality composed of a presumably newly-carved
basin and an older, probably Romanesque base
which nevertheless must have been a secondary
addition to the church, presumably in connection with the chancel extension in 1888 (fig. 22).
Besides these, the altar candlesticks can be dated
to the mid-1500s although they did not come to
the church until 1677 as a donation from the pastor’s wife Mette Olufsdatter (fig. 20). The pulpit
is from c. 1650 and shows a simplified version
of the ‘Vandfuld Master’ Kristen Spend’s formal
repertoire (fig. 25). From the beginning of the
1700s comes the baptismal dish, donated in 1706
by a daughter of the above, Anna Margrethe
Cathrine Svendsdatter Soderup, probably contemporary with the foot and stem of the chalice,
which was however given a new bowl around
1822 (figs. 19, 23). Finally, the bell was made in
1758 by Caspar Kønig (fig. 30).
The pews presumably come from the church’s
major renovation in 1888, whereas the contemporary †altar section was later removed. Among
the minor altar accessories are the wafer box (c.
1862), the altar crucifix (fig. 21) and the altar
jug (both 1894). Besides the chandeliers from
c. 1929 the church interior first and foremost
bears the marks of recent changes from the time
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after 1950. In connection with the restoration of
1953-57 a new altar section was established with
a Communion table and altar decorations in the
form of a mosaic made by Johan Thomas and
Roland Skovgaard as well as an altar rail (195759) (figs. 16-17). To this were added a sevenbranched candelabrum designed by the architect
Rolf Graae and a priest’s chair by Kaare Klint
(both 1957). A distinctive look was given to the
interior in 1981 by Sven Havsteen-Mikkelsen’s

new decoration of the pulpit (fig. 25). Among
the latest new acquisitions are a paten (1986), a
new organ and a church ship (1989), lampettes
designed by Alan Havsteen-Mikkelsen (1990)
and a baptismal jug (1994) (figs. 24, 26, 28).
Neither the church nor the churchyard contain significant older sepulchral monuments except for the memorial, c. 1922, for the member of
Parliament, teacher Hans J. Hansen-Sir (†1922)
and his wife.
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Fig. 1.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Exterior seen from the south east.

GØRDING KIRKE
HJERM HERRED
Omkring 1350 blev kirken i Gørding (»gyrthingh«) i
Ribe Oldemoder takseret til fire skilling sølv, hvilket
svarede til herredets middelansættelse.1 Sognet betalte i
1524-26 otte mark til landehjælpen, ganske det samme
beløb som nabokirkerne Vemb og Bur (s. 2519, 2557).2
I Christian III’s åbne brev (’klemmebrev’) af 9. maj
1555 om forbedringer i præsternes lønninger foresloges Bur Kirke dog nedrevet for at komme Gørding og
Vemb kirker til hjælp (s. 2519, 2557).3
1710 (skøde 1720) solgtes kirken sammen med
kirkerne i Vemb og Bur, med kaldsret ved auktion
til Franz de Linde til Pallisbjerg mv.4 Hans dattersøn,
Christen Linde de Friedenreich (†1786) overtog 1771
morfarens godser, herunder Sønder Vosborg. 1779 føjedes Nørre Vosborg hertil.5 Kirken omtaltes dog allerede 1766 som værende i Friedenreichs eje, dvs. tilhø-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

rende førnævntes far, Christian Daniel de Friedenreich
(jf. også s. 2519, 2557).6 Ved købmand Peder Lauridsen
Tangs (jf. s. 2511) overtagelse af Nørre Vosborg 1786
kom Gørding Kirke sammen med øvrige to kirker i
familien Tangs besiddelse (dog fraregnet kaldsret)7 frem
til 1917, hvor Christiane Tang Valeur overlod den til
selveje.8 Under hendes far, etatsråd Andreas Evald Meinert Tang (1803-68), blev kirken gennemgribende
istandsat (jf. s. 2486, 2492).
Anneksforhold. Gørding,Vemb og Bur har i hvert fald
siden 1500-tallet udgjort et fællespastorat. Som anført
ovf. skulle Gørding og Vemb fra 1555 høre under én
præst, idet Bur påtænktes ødelagt, mens Vemb Kirke
med tilhørende præstegård foresloges ophøjet til hovedsogn (jf. s. 2519). Imidlertid nævntes Vemb Kirke
også før 1559 og endnu i 1578 som bestemt til ned-
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra nord. Foto Lis Helles Olesen 2017. – Aerial photograph of the church seen from
the north.
rivning, da disse tre sogne, der nu var annekterede
sammen, var ‘meget ringe, og det falder sognepræsten
besværligt at gøre tjeneste i alle tre sogne på alle søn-

dage og højtider’ (jf. ovf.). Gørding er dog 1769 anført
som hovedsogn, mens Vemb og Bur betegnedes som
annekser.9 Kirkens navn angives i nyere tid som ‘Nørre
Gørding’ til forskel fra Sønder Gørding (Gørding Hrd.,
Ribe Amt, jf. DK Ribe 2969).
Præsteforhold. 1555 fik sognepræsteembedet til
Gørding og Vemb gavebrev på præstegården i Vemb;
denne hørte under Holstebrogård, hvor Erik Skram
1546-58 sad som lensmand.10 Efter præstens død
1595 nægtede sognemændene at kalde en ny præst,
medmindre vedkommende ville ægte præsteenken,
der havde forsvoret arv og gæld efter sin mand. Kongen afviste dog ‘et sådant misbrug af den kaldsret, der
i Kirkeordinansen er bevilget sognemændene’ og pålagde biskoppen i Ribe (Hans Laugesen) at sende et
par kandidater, som de kunne vælge imellem.11 Den
nyudnævnte sognepræst, Bertel Jensen, fik i øvrigt
året efter ‘på grund af kaldets ringe indkomst’ tilladelse til at oppebære Kronens part af korntienden i
Gørding og Vemb sogne.12

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af A. K. Mandix
1817, tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Cadastral
map.

GØRDING KIRKE

Kirken ligger i herredets yderste hjørne, i den
vestlige del af den korridor, der langs Storåens
nordbred strækker sig fra Hjerm Herreds kerneland mellem Holstebro og Struer og til bunden
af Nissum Fjord. Sognets flade og frugtbare land
indbyder til dyrkning og har formentlig altid været ganske tæt bebygget (jf. fig. 3).
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegårdens afgrænsning afspejler formentlig de oprindelige
forhold. Dette blev for østdigets vedkommende
bekræftet ved en digegennembrydning og efterfølgende arkæologisk undersøgelse 1991 (fig. 6
og 7), hvor den muligvis oprindelige 1,9 m brede
og 0,7 m dybe skelgrøft blev fundet. Grøften blev
siden fyldt op med tørv og et godt 1 m højt og
muligt stolpestøttet †tørvedige opført.13 En planering af kirkegården blev udført 1913, hvorefter
gange og beplantning anlagdes.14
Hegnet udgøres på alle sider af tørvedækkede
jorddiger, der er tætbeplantede med vedbend, hybenrose, hindbær, eg og ahorn.
Kirkegården har fire indgange, nemlig vestportalen, to fodgængerlåger i hhv. nord og øst samt
en kørevej i sydøst. Ældst er portalen i vest (fig.
4), der er opført 1857 af daværende kirkeejer,
etatsråd Andreas Evald Meinert Tang, der opførte
en lignende portal ved Bur Kirke (s. 2558). Den
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prægtige, teglstensmurede og hvidtede portal består af to kraftige piller, hvortil er knyttet lavere
sidevinger med konkav overkant. Pillerne har retkantede baser og gesimser og krones af pudsede
pyramidestubbe, hvorpå kors.Vingerne er profilerede svarende til pillerne og har desuden et blændingsfelt (fig. 4). Pillerne i norddigets indgang er
opført som en replik af vestportalens, dog mindre og uden de karakteristiske ‘vinger’. Den østre
indgang er som ovf. nævnt etableret 1991 som en
kopi af nordindgangen. I alle de murede indgangspartier er ophængt hvidmalede trælåger, mens kørevejen lukkes af en jernkæde mellem jernstolper.
†Hegn. 1588 gravede otte karle jord til digerne,
der blev oplagt på én dag, den ‘østre side’ med
sten; 1606 blev diget suppleret med græstørv.15
Hegningen bestod mod vest på dette tidspunkt af
et ‘plankeværk’, hvortil 1603 og 1609 blev indkøbt tre egetræer samt stolper og planker.15 Det
blev tilsyneladende sløjfet 1638, da der blev oplagt et nyt dige af jord og græstørv, ‘hvor plankeværket stod’; dette harmonerer dog dårligt med
oplysningen 1651, hvor en snedker opsatte ‘nedslagne planker omkring kirkegården’.15 Allerede
året efter erstattedes dette plankeværk af et jorddige, og de tiloversblevne planker anvendtes som
brænde til blysmeltning (jf. s. 2489).15 Digerne

Fig. 4. Opstalt af kirkegårdsportal (s. 2479). 1:100. Tegning i RA, o. 1857. – Elevation
of churchyard gate.
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var sommeren 1811 så forfaldne, at sogneboerne
fik stillet en anmeldelse til Stiftsøvrigheden i udsigt, såfremt udbedringer ikke var foretaget inden
14 dage.16
†Indgange. En kirkeport ‘med alt’ blev bekostet 1588, formentlig i ‘stetten’ i det østre dige,
der blev oplagt samme år (jf. ovf.). Til indgangens udbedring blev fire år forinden anvendt
‘sten’ samt egeplanker til tækning.15 En ny port
opførtes 1646 ‘vesten på nordsiden’,15 og de ‘to
nordlige stetter’ blev udbedret flere gange, bl.a.
1707,17 hvor overdækningerne var blæst ned i en
storm.17 1710 blev indgangen i kirkegårdens sydøstlige del fornyet med egetømmer.17 1914 blev
et ‘kors’ istandsat, måske prydkorset på vestportalen, alternativt et †drejekors(?).14

Bygninger på kirkegården. I kirkegårdens sydøsthjørne er et kombineret ligkapel og graverhus.
Bygningen er opført o. 1970 af mørkebrune
teglsten og dækkes af røde vingetegl. †Klokkestabel. 1599 indkøbtes tømmer til et ‘klokkehus’,
hvis placering på kirkegården ikke kendes med
sikkerhed. En egelægte blev 1638 anvendt på
‘østre side under klokkehuset’, og siden blev adskillige udbedringer foretaget.15 Bl.a. 1686 forbedrede to tømrere fra Staby, Niels Villadsen og
Peder Lassen med en karl konstruktionen med
nyt træ, idet det gamle materiale, vurderet til
en mark og otte skilling, dog beholdtes. Klokkestablen repareredes igen 1699 med egefjæle,
mens to opstandere af eg indsattes i en ny klokkestette. Tømreren blev denne gang hentet ved

Fig. 5. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1948. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen from
the south.
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BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil i senmiddelalderen er opført et våbenhus ud for skibets syddør.
Ved skibets vestgavl har været et formentlig senmiddelalderligt †tårn, hvoraf de sidste rester forsvandt o.
1709. Klokkekammen er fra o. 1890. Kirken er orienteret solret.

Fig. 6. Snit i østre kirkegårdsdige set fra nord (s. 2479).
Foto Morten Aa. Sørensen 1991. – Section through the
eastern churchyard wall seen from the north.

Madum Kirke (Ulfborg Hrd.). Den fremadskridende brøstfældighed nødvendiggjorde omsider
1709 en flytning af klokken til et af træ opført
udhæng ved kirkens vestende (s. 2486).
Et muret og hvidkalket †nødtørftshus, der var
dækket af pandeplader, stod indtil o. 1970 i kirkegårdens sydøsthjørne; huset er tidligst nævnt
1943.14

Grundplanen af den i udstrækning beskedne kvaderstenskirke er afsat med rette vinkler og er for
korets vedkommende udlagt over et kvadrat (inkl.
triumfmuren), mens skibets udlægningsprincip
ikke umiddelbart kan afgøres. Korbuens åbning
svarer omtrent til en tredjedel af triumfmurens
fulde længde, og de to bygningsafsnit er jævnhøje, idet murene består af 11 skifter over soklen.
Materiale og teknik. Facadernes veltildannede
granitkvadre rejser sig over en skråkantsokkel, der
dog er afbrudt på skibets vestgavl, hvor et †tårn
har stået (s. 2485). Kvadrene er slidte, sandsynligvis som et resultat af gentagne omsætninger af
murværket, senest 1967-72 (jf. s. 2487); byggematerialet omfatter desuden enkelte jernalkvadre
på skibets sydside.18 I bagmurene er hovedsagelig anvendt rå kamp, der dog i koret (særligt i
hjørnerne) og på triumfmuren er suppleret med
kvadre. De to bygningsafsnit er i forbandt og er
formentlig rejst i ét stræk, men i betragtning af
de nævnte omsætninger kan byggeforløbet ikke

Fig. 7. Snit i østre kirkegårdsdige (s. 2479). 1:50. Målt og tegnet af Morten Aa. Sørensen
1992. – Section through the eastern churchyard wall.

2482

HJERM HERRED

Fig. 8. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1965, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2016. – Cross-section
through nave looking east.

afgøres med sikkerhed. På ganske mange kvadre ses hjørnefalsninger for stilladsbomme, og på
flere sten er kilehuller efter kløvning synlige; tydeligst ses dette på overkanten af en kvader på
korets østfacade i tredje skifte over soklen (fig.
14).19 På vest- og sydfacaderne er mulige stenhuggermærker bevaret i form af trekantede indsnit langs kvadrenes kanter. I skibets bagmur er
indmuret enkelte kvadre, herunder én med attisk
profil, muligvis en sokkel af en art. Stenen finder
ingen paralleller i kirken. Den ofte omgravede
kirkegårdsjord indeholder desuden adskillige
granitfragmenter i form af afslag, der må antages
at stamme fra kirkens opførelse.20
Døre og vinduer. I skibets vestende er kirkens romanske indgange bevaret i hhv. nord og syd, om
end i omsat form og blændet i nord. Det bemærkes, at dørstedernes placering i forhold til hinanden er forskudt, hvilket dog kan hænge sammen
med senere omsætninger af kvadrene på skibets
vestgavl og nordside (jf. s. 2487). I den irregulære
bagmur i nord er således øst for den blændede
dør et mindre spring i murtykkelsen, hvis placering umiddelbart over for syddørens østvange
antyder, at norddørens østvange oprindeligt var
placeret her. Dørenes karme er på egnstypisk vis

opbygget af hjørnehugne kvadre, der overdækkes af retkantede monolitoverliggere, hvoraf den
søndre (142×34 cm), der kroner kirkens nu eneste indgang, er skjult af våbenhusets loft.
I korets sydfacade er kirkens eneste romanske
vindue bevaret, om end formentlig noget omsat. Opbygningen består af en sålbænk sammensat af to sten, hvorover to skifter smigsten kronet
af en retkantet monolitoverligger med rundbuet
åbning; facademålene er 137×80 cm. Vinduet,
der i det indre helt er ombygget med teglsten,
var blændet i 1800-tallets slutning.21 De øvrige
romanske vinduer, af hvilke der oprindeligt må
formodes at have været tre på hhv. nord- og sydsiden af kirken samt et i korets østmur, er alle
udskiftet i forskellig tid; to overliggere af samme
type som ovf. beskrevet findes nu indmuret i våbenhusets flankemure i nord og syd.

Fig. 9-10. Opmålinger. 1:300. Målt af Poul Hansen
og Ib Lydholm 1965, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2017. 9. Længdesnit set mod syd. 10. Plan.
Signaturforklaring s. 9. – Scale drawings. 9. Longitudinal
section looking south. 10. Ground plan. Key on p. 9.
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Fig. 11.Ydre set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2013. – Exterior seen from the south.

Indre. Det fladloftede kirkerum,22 hvis bagmure
af rå kamp dækkes af et tykt, hvidkalket pudslag,
domineres af en usædvanlig høj, kvadersat korbue
i blank mur, hvis rundbuede top omtrent flugter
med underkanten af bindbjælkerne.23 De højtsiddende kragbånd griber om vangerne i nord såvel som i syd og har attisk profil på underkanten
(fig. 10, s. 1726). Buen var før 1870 kalket, men
ønskedes d.å. afrenset og fugerne udbedret med
Portlandcement.24
Taggavle. Korets østre gavltrekant består af kvad
re i facaden, mens bagmuren er af rå kamp dækket af et tykt, hvidtet pudslag af nyere dato. I den
nederste del skyder stikket fra østgavlens høje,
kurvehanksbuede vindue sig op over bjælkelaget,
hvorved loftsrummet belyses (jf. s. 2488).25
Gavlen mellem kor og skib er bevaret i oprindelig form bortset fra den nordlige del, der nu er
nedtaget, idet en †skorsten tidligere var placeret
her (jf. fig. 13); også den øverste del af gavlen
er nu væk. Materialet er på østsiden rå kamp,

der senere er udbedret med enkelte teglbrokker,
mens vestsiden består af rå og kløvet kamp og
veltildannede kvadre samt kvaderafslag. En irre-

Fig. 12. Sokkel under skibets vestgavl set fra sydvest
(s. 2481). Foto Anders C. Christensen 2017. – Footing
beneath west gable of nave seen from the south west.

2484

HJERM HERRED

Fig. 13. Skibets loft set mod østre taggavl (s. 2483). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Loft of nave looking towards eastern
roof gable.

gulær åbning i gavlens nordlige del forbinder de
to loftsrum. Åbningens østvanger er sekundært
forstærket med teglsten.

Fig. 14. Kløvehuller på korets facade set fra øst (s.
2482). Foto Anders C. Christensen 2016. – Cup holes
on chancel facade seen from the east.

Skibets vestre gavltrekant består i facaden hovedsagelig af røde teglsten i normalformat lagt i
krydsskifte, dog er i gavlens nordlige del samt i
det nedre bevaret partier af munkestensmurværk
i munkeskifte. I bagmurens nederste del er ca.
110 cm af den oprindelige, kampestenssatte mur
endnu bevaret, og herover er murværket af tegl
i munkestensformat lagt i munkeskifte. Midt for
gavlen er et mindre, sekundært og rundbuet vindue, senest fornyet 1959.14 Fra hanebåndshøjde
er gavlen af røde teglsten i normalformat lagt i
krydsskifte, opmuret i forbindelse med opførelsen af klokkekammen herover. Trekantgavlen
blev gennemgribende restaureret o. 1965 (jf. s.
2486).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Det i
størrelse beskedne våbenhus ud for skibets syddør er formentlig fra tiden o. 1500 og opført af
røde teglsten i munkestensformat lagt i munkeskifte (fig. 16). Hjørnerne understøttes af større
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marksten, og i flankemurenes nederste skifte er
teglstenene suppleret med flere genanvendte granitkvadre; i murværket er desuden i hhv. øst og
vest indmuret en romansk vinduesoverligger (jf. s.
2482). Den fladbuede dør i det høje, spidsbuede
spejl er bevaret i uændret form, dog er partier
af facaden repareret med sten i normalstørrelse.
De formodede oprindelige †kamtakker er nu for
længst borte. Den nuværende falsgesims, hvorover et rundet led, er formentlig fra 1800-tallet.
I det indre, der fra øst belyses gennem et fladbuet vindue med lige gennemløbende karme, er
bagmurene trukket tilbage med en halv sten i en
højde af 50 cm, så der fremkommer en art vægbænke.Vestmuren bærer dog præg af ombygning
i den nordre del. Rummet dækkes af et fladt loft,
men stod formentlig med åben tagstol fra start;
stikket over døren er således borthugget for at
give plads til den østligste bindbjælke, og på skibets facade over loftet ses endnu rester af rummets indvendige kalkning (jf. fig. 48).

Fig. 15. Skibets blændede norddør set fra nord (s.
2482). Foto Anders C. Christensen 2017. – Bricked-up
north door seen from the north.
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Fig. 16.Våbenhuset set fra sydøst (s. 2484). Foto Anders
C. Christensen 2016. – Porch seen from the south east.

Et tilsyneladende smalt †tårn ved skibets vestgavl er helt forsvundet, kun et ca. 3,5 m langt ophold i skråkantsoklen antyder nu, hvor det stod.
Om udformningen vides intet, og allerede 1596
var det ganske brøstfældigt, idet der dette år indkøbtes sten, kalk, bjælker, spær og ‘hvad der ellers
behøves’ til at få ‘tårnets bygning på fode igen’.15
Anstrengelserne rakte ikke i længden, idet teglsten ‘nedfaldne af det gamle stykke tårn’ 1687
blev genanvendt i våbenhusets gulv.15 De sidste
rester af tårnet blev endeligt nedtaget 1708, hvor
en murermester og tre svende opmurede kirkens
vestende i 17 dage som forberedelse til klokkens
flytning (jf. ndf.);15 forud for dette arbejde var
‘nedstødelsen af den gamle tårnmur’ effektueret.
If. traditionen skal de nedbrudte byggematerialer
være transporteret over Nissum Fjord til herregården Udstrup.17
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Med
prædikestolens opsætning i skibets sydøsthjørne
1606 (s. 2502) blev en forbindelse mellem kor
og skib etableret i triumfmurens søndre del. Den
irregulære gennembrydning er lige gennemløbende, og til korets trappetrin er anvendt kvadre,
vel fra triumfmurens østside.
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Fig. 17.Ydre set fra sydvest. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south west.

Klokkekammen over skibets vestgavl er fra o.
1890.14 Kammen, der er opført af røde teglsten i
normalformat og krones af et kors, rokkede faretruende ved en ringning 1965, og en akut reparation af gavlen blev udført.26
1709 blev et træbygget ‘klokkehus’ opført ved
kirkens vestende. Konstruktionen havde formentlig karakter af et †udhæng båret af stolper og var
overdækket af planker kronet af et ‘korstræ’.15 †Udhænget eksisterede formentlig til sidst i 1800-tallet, hvor klokkekammen blev opsat (jf. ovf.).14
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1584 blev der ‘lagt loft’ i korets indre.15 Kirkens
øst- og vestgavl blev 1632 ‘opmuret’.15 1701 blev
200 mursten transporteret fra Navr til Gørding
med to vogne,17 muligvis til udbedring af det
brøstfældige tårn (jf. s. 2485). Kirken blev 1759
sat i ‘meget god og forsvarlig stand’, men dog ikke
mere, end at dele af tagværket 1766 var råddent,

og at murværket på søndre side var brøstfældigt.
Forholdene blev bragt i orden de følgende år (jf.
indskrift på en tagplade, s. 2489), men sydvesthjørnet og sydsiden vedblev at volde problemer.27
Kirken gennemgik 1808 en ikke nærmere beskrevet ‘hovedreparation’, idet bl.a. en revne i korets nordside måtte ‘ophugges’.28 Allerede 1811
påtaltes dog flere mangler ved bygningen såvel
som dens omgivelser, da skibets nordvestre hjørne måtte efterses og tagene repareres. I det indre
måtte gulvene omlægges.16
En større istandsættelse blev foretaget 1836 foranlediget af kirkens ejer, etatsråd Tang; muligvis
blev det forsænkede præsteværelse i korets østende indrettet ved denne lejlighed og formentlig tillige korets høje, nu delvist blændede østvindue (jf.
s. 2488).24 Præsteværelset, hvortil er adgang via en
trappe ved korets nordvæg, er dog først nævnt o.
1862, hvor det oplystes af korets østvindue.14
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Fig. 18.Ydre set fra sydøst. Foto før o. 1890 i NM. – Exterior seen from the south east.

1894 blev foretaget omsætninger af murværket
på skibets nordvesthjørne samt korets nordside
(inkl. nyt vindue, s. 2488) og fundament. De berørte sektioner, der på skibets nordside inkluderer den romanske, nu blændede dør (s. 2482), har
karakteristiske kelfuger.
Den omfattende hovedistandsættelse 1967-72 (ar
kitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted)
omfattede, foruden inventaret (s. 2492), gulve,
vægge, loft, murværk, tagværk og tagbeklædning.
Gulve. De jævnhøje gulve i koret og i skibets
midtergang har gulve af brunferniserede planker, der i skibet dækkes af en kokosløber. Gulvet
under stolene er i samme materiale, dog hævet
fem cm i forhold til midtergangen. Våbenhusets
gulv består af røde, fladelagte teglsten, i midten
mønsterlagte. †Gulve. ‘Kirkegulvet’ blev i årene
1601-02 suppleret med hhv. 250 og 280 mursten,15 og 1655 lå gulvfliser i koret.15 Våbenhu-

sets gulv blev 1687 udbedret med teglsten fra
tårnet (jf. s. 2485).15 1792 manglede ‘sten’ under
stolene.29 Kirkens gulve var o. 1862 af ‘forskelligfarvede murstensfliser, altergulvet mest sirlig’.14
1906 var gulvet ‘i stykker’, hvorefter bræddegulv
på cementunderlag blev lagt, suppleret med fliser
i skibets midtergang.14
Vinduer. Skibets rundbuede og ufalsede vinduer
er opbygget af teglsten i munkestensstørrelse, dog
med enkelte senere reparationer af tegl i mindre
format. De erstattede formentlig de romanske
åbninger, men udvidelsen kan vanskeligt tidsfæstes; ombygningen kan være udført med våbenhusets opførelse i den sene middelalder, hvorved
de overskydende monolitoverliggere blev genanvendt i våbenhusets flankemure (s. 2484). Den
nuværende udformning kan dog også stamme fra
1600, hvor en murermester ‘gjorde et vindue’, og
hvor to glarmestre forfærdigede nye vinduer til
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Fig. 19. Plan og snit. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1965. – Plan and section.

kirken.15 Muligvis var nordsidens vinduer blændet i en periode (jf. ndf.).
Korets østvindue er formentlig fra kirkens restaurering 1836 (s. 2486). Åbningen har kurve
hanksform og er opbygget af røde teglsten i
normalformat. Vinduet er usædvanligt ved sin
betydelige højde, der strækker sig fra facadens andet skifte og op over korets bjælkelag; det er nu
blændet med teglsten i normalformat og står som
en niche i facaden undtagen i buen, hvorigennem
korloftet belyses. På et tidspunkt mellem o. 1862,
hvor vinduet oplyste korets forsænkede sakristi,
og 1889, hvor det blev genåbnet, var åbningen
blændet.24 1903 ønskedes vinduet forstørret.14
Det kvadersatte nordvindue i koret er fra 1894,
hvor korets nordmur blev omsat.24 Kilestensstikket
er nyhugget, men sålbænken og enkelte smigsten
kan være genanvendte romanske sten.Vinduet var
formentlig tilmuret før udvidelsen, idet kirken

1802 tilsyneladende kun havde tre vinduer, alle på
sydsiden (jf. ndf.); skibets nordvinduer må således
alle være genåbnet eller udvidet senere.30
I skibets vinduer er gråmalede trærammer, i
koret jernindfattede vinduer med rudestillede
sprosser.
†Vinduer. 1677 forfærdigede en glarmester ‘alle
tre vinduer i kirken’, og 1698 blev der atter gjort
tre nye, ‘to små og et stort’, på kirkens sydside.15
Tagværker. Korets tagværk (fig. 21) består af
otte spærfag med to hanebånd og korte stivere,
alt overvejende gammelt egetræ, men dog med
forstærkninger af fyr. Stiverne er tappet og træfornaglet i spærenes undersider, og hanebåndene
er påbladet spærenes østsider. Her er også nummereringen placeret, fra øst mod vest i et øksehugget stregsystem.
Tagværket over skibet består af 15 spærfag med
korte stivere og to hanebånd. Alle dele af tagvær-
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Fig. 20. Facader. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1965. – Facades.

ket er nyere og af fyr, dog er flere spærstivere og
hanebånd af genanvendt egetømmer.
Våbenhusets tagværk er af fyrretræ og består af
seks fag uden stivere og med et enkelt hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra korets tagværk er 2016 udtaget seks boreprøver, der alle
er dateret. Fældningstidspunktet for fire af disse
prøver kan tidsfæstes til o. 1410, mens de resterende to, der kan være genanvendt tømmer, er
fældet o. 1390.31
Tagbeklædning. Kor og skib har blytage, mens
våbenhuset er dækket af røde vingetegl. Blytagene over de to bygningsdele er sammenhængende,
hvorved der kompenseres for den manglende øvre del af skibets østre gavltrekant (jf. s. 2483). Dele
af beklædningen er senest repareret ved kirkens
hovedistandsættelse 1967-72, jf. inskriptioner på
korets sydside og skibets nordside: »Brd. Stoffregen, blystøbere, Struer 1967«. Plader med initia-

ler fra tidligere reparationer er bevaret på korets
sydside og skibets nordside således hhv. »C D F R
1767« og »C D F R 1764«; her refereres til kirkeejeren på daværende tidspunkt, Christian Daniel
de Friedenreich (jf. s. 2477). På korets nordside er
tillige, fordelt over tre plader, initialerne »BB MI
1927«, dvs. Bøjle Bøjlesen, Stauning og dennes
mestersvend, jf. lignende plader i Hjerm Kirke
(s. 2016). †Tagbeklædningen, der hyppigt blev repareret, bestod 1595 delvist af tagtegl, idet den
søndre side dette år blev suppleret med 600 sten
indkøbt i Ringkøbing.15 At dele af taget dog var
blytækket, antydes 1608, idet man d.å. oplagde
12 skippund ny og otte skippund gammel bly ‘på
kirken’. 1638 blev nyt og gammelt bly oplagt på
hele søndre side af koret, og 1639 blev nordre
side blytækket, der ‘før var teglhængt’.15 Af skibets
tegltag blev 1662 nedtaget 60 sten til forbedring
af våbenhusets tagbeklædning.15 Våbenhusets tag-
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Fig. 21. Korets tagværk set mod syd (s. 2488). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Roofing of chancel looking south.

beklædning er tidligst nævnt 1684, hvor 200 tagsten blev indkøbt.15
†Hejseværk. 1662 blev seks favne hampereb anskaffet til at ‘opvinde korn’ på kirkens loft.15
Farveholdning. De kvadersatte dele står i blank
mur, mens murkronen og de fleste teglpartier
omkring vinduerne inkl. våbenhusets facader er
hvidkalkede. Dog er kvadrene på skibets sydside
over våbenhusets loft hvidkalkede, da rummet
formentlig en tid stod med åben tagstol. Korets
og skibets loftsbjælker er malet i grågrønne nuancer, våbenhusets loft i lyst gråt. †Farveholdning.
Til ‘kirkens brøstfældighed’ blev 1688 anvendt
kalk, okkergult, brunrødt og sort.15 1888 ønskedes korets loft malet med perlefarve, vinduerne
og døren til våbenhuset med ‘mørk stenfarve’.14
Opvarmning. Kirken opvarmes af et oliefyret
luftvarmeanlæg med kedel i det kombinerede ligkapel og graverhus i kirkegårdens sydøsthjørne;
anlægget er placeret i en grav i skibets nordøsthjørne og blev etableret o. 1939 (jf. ndf.). †Op-

varmning. 1915 blev kirken opvarmet af en kakkelovn, der d.å. ønskedes udskiftet.24 Den blev opsat ved skibets nordvæg efter 1875, hvor der udtryktes ønske om opvarmning af kirken, men før
1895, hvor den skulle renses.32 Den tilhørende
†skorsten blev ført op langs væggen med den frie
del over tagryggen lidt øst for midten af skibet
(jf. fig. 18). 1939 var en ‘midlertidig’ kakkelovn
ubrugelig, og en kalorifer blev installeret samme år
i en grav i skibets nordøsthjørne.14 †Skorstenen
blev over loftet ført op langs skibets gavltrekant,
således at den frie del i forhold til den ældre skorsten blev rykket mod øst (jf. fig. 20). Anlægget
blev 1967-72 afløst af kirkens nuværende kalorifer, hvorved skorstenen nedtoges.
Fortov. Kirken omgives af en stenlægning, der
i ældste udgave blev etableret 1894 i tre alens
bredde.33 Chaussébrolægningen foran indgangen
er fra 1998, hvor den afløste en cementbelægning.14 †Fortov. 1710 blev i og omkring †klokkeudhænget (s. 2486) etableret stenpikning.
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†KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens restaurering blev 1968
afdækket rester af kalkmalede dekorationer i koret og skibet. Nærmere beskrivelser af malerierne, der efterfølgende atter blev overkalket, blev
dog ikke udarbejdet, idet udsmykningerne blot
er fotodokumenteret.
Senmiddelalderlige(?) kalkmalerier, jf. fig. 23. På
korets øst- og nordvæg blev over et mindre område afdækket blomster- eller rankelignende ornamenter i mørke farver.
Eftermiddelalderlige kalkmalerier. 1) If. Danske Atlas
var på kormuren anført præsternes navne, antagelig i form af en kalkmalet liste (jf. den yngre
præstetavle for pastoratets præster i Bur, s. 2593).9
2) 1836. På væggen i sakristiet fandtes følgende
indskrift: »Aaret 1836 blev denne Kirke givet sin
nuværende Skikkelse«.14 En skabelonmalet bort
(fig. 22), afdækket 1968 over et af skibets vinduer
med palmetter og volutoprullet spinkelt bladværk,
kunne muligvis stamme fra kirkens renovering

Fig. 23. Rest af kalkmalede dekorationer på korets østvæg (s. 2491). Foto Erik Skov 1968. – Remains of wallpainted decorations on the east wall of he chancel.

ovennævnte år. 3) 1907 (jf. fig. 24). På korets østvæg var malet et illusionistisk gengivet kors, der
var indsat i et landskabprospekt (jf. †alterparti).

Fig. 22. Skabelonmalet †kalkmaleribort, muligvis o. 1836, over et af skibets vinduer
(s. 2491). Foto Erik Skov 1968. – Stencilled †wall-painted border, possibly c. 1836, above
one of the nave windows.
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Fig. 24. Indre set mod øst med det ældre †alterparti og det tilhørende vægmaleri samt †stolestader (s. 2494, 2491,
2505). Foto før 1907 af L. Poulsen,Vejen. – Interior looking east with the older †altar and related wall painting plus †pews.
Before 1907.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventarstykke er den romanske font, hvis kumme er smykket med tværovale skjolde, mens foden har et bølgeornament.
Inventargenstande er i øvrigt først bevaret fra
1500-tallet. Fra dette århundrede stammer dåbsfadet,
et Nürnbergerarbejde, der dog først er kommet til kirken o. 1696. Prædikestolen er fra 1606 ligesom kirkens
stager, der omstøbtes det førnævnte år i Hamburg af
et ældre †sæt. Også kirkens klokke støbtes i Hamburg
1712 hos Christian Meyer, mens sognepræsten, Søren
Stauning, skænkede både kalk og disk samt et sygesæt, der anvendtes i alle pastoratets tre kirker. Bortset
fra mindre inventarstykker fra 1800-tallet (oblatæske
(nr. 1), o. 1850 og ske (1896)) er rummet helt præget af nyere genstande fra 1900-tallet. Ældst er stolestaderne fra 1906, 1957 opsattes orglet, mens kirken
i forbindelse med den gennemgribende restaurering
i årene 1967-72 nyudstyredes med et alterparti med
tilhørende alterbord, -skranke og -krucifiks, alt udført
af kunstneren Erik Heide. Hertil kom oblatæske, alterog dåbskande. Kirkeskibet anskaffedes 1969.
Farvesætning og istandsættelser. Kirken er farvemæssigt præget af hovedistandsættelsen 1967-72, idet bil-

ledhuggeren Erik Heide, der havde udført alterpartiet,
også stod for farvesætningen. Prædikestolen og den
tilhørende lydhimmel blev dog først nystafferet 1977.
Kirkens regnskaber er bevaret allerede fra 1584, om
end det ældste inventarium først er dateret 1650.15 Fra
den senere ejertid under familien de Linde, dvs. fra
o. 1710-65, kendes ingen regnskaber. 1765 noteredes
dog, at der ingen brøstfældighed fandtes ved kirken,
bortset fra at både altertavle og prædikestol trængte til
istandsættelse. Begge dele blev dog ‘ypperligt’ renoveret året efter, men savnede endnu ‘en smuk maling’.27
Denne mangel var udbedret 1767, da kirken omtaltes
som værende i komplet og forsvarlig stand, både inde
og ude. Dog var alterklæde, -dug og messehagel endnu
i 1774 kun i mådelig stand.27 Omkring en snes år senere, i 1790’erne, var situationen mht. disse genstande
endnu ikke forbedret, til trods for at kirkeejeren (siden
1786 Peder Lauridsen Tang) havde ladet kirken ‘meget
vel’ reparere.29 1799 var loftet over koret dog stadig
utæt, således at det regnede ned over »Sættet for Alteret«, måske over såvel alterskranken som over alterbord
og -tavle. Alt var dog bragt i orden 1804.34 Kirken blev
gennemgribende istandsat 1836 på initiativ af Andreas
Evald Meinert Tang, der bl.a. opsatte et nyt alterparti
og forbedrede de mangelfulde stolestader.24 Endvidere
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Fig. 25. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Interior looking east.
drog den historisk interesserede kirkeejer omsorg for
selv o. 1862 at diktere en beskrivelse både af denne kirke og af Vemb og Bur kirker (jf. s. 2519, 2557) i Synsprotokollen.14 1907 nymaledes alterpartiet, alterskranken
og stolestaderne.14 I forbindelse med overgangen til
selveje 1917 bevilgedes et beløb til større istandsættelser, bl.a. af prædikestolen og af tekstilerne på samme,
samt på alterbordet og knæfaldet. Fra 1939 kendes et
forslag (ikke anvendt) om nyopmaling af kirkens inventar, dog fraregnet prædikestolen og lydhimlen.35 Orglet
blev – antagelig i forbindelse med hovedrestaureringen
1967-72 – flyttet fra en placering midtfor i skibets vestende til skibets nordvestre hjørne.

Alterbordet (fig. 26), 1972, udgør tillige med alterpartiet og -skranken én sammenhængende helhed, udført af kunstneren Erik Heide, jf. ndf.
†Alterbord. En opmåling af alterbord og -tavle
fra et tidspunkt før fornyelsen 1836 (jf. ndf. og
fig. 27) viser bordets dimensioner, i højden 1
alen 17 tommer og i længden 2 alen 6 tommer
(110,5×151 cm).24 Det er dog uvist, hvorvidt
bordet var middelalderligt eller først blev opsat i

Danmarks Kirker, Ringkøbing

begyndelsen af 1600-tallet samtidig med †altertavle. †Alterpaneler. 1600 og 1602 indkøbtes træ
til at beklæde alteret med.15
†Alterklæde. 1654 er nævnt et gammelt slidt
alterklæde af lærred.15 1683 tilføjedes et klæde
af lærred med syning omkring, skænket af salig
borgmester Niels Sørensen (Solgaard)s hustru
(Johanne) i Holstebro.36 1697 indkøbtes fem alen
fint lærred til en kniplingskantet alterdug, mens
selve klædet fornyedes året efter med 3,5 alen
rødt klæde.15 1731 skænkede sognepræsten Søren Stauning et alterklæde af rødt tekstil (jf. altersølv og sygesæt). Alterdugen omtaltes 1768 som
værende af groft kramlærred.37 Klædet omtaltes
o. 1862 som værende af meget fint uld, idet det
allerede 1837 var blevet udstyret med et broderet,
gyldent kors.14 Alterdugen var af fint hvidt klæde
med kniplinger, påsat o. 1870.14 Nyt fløjl anskaffedes 1917 (jf. fig. 29).14
Alterparti (fig. 26), 1972, udført af Erik Heide,
omfattende et alterbord, ved hvis bagkant er pla-
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ceret et alterkrucifiks. Selve alterbilledet udgøres
af et relief, opsat på et højere podium bag krucifikset. Som en integreret del af udsmykningen
indgår også alterskranken. Af lamineret fyrretræ
(alterbillede) og moseeg (alterbord, alterkrucifiks og -skranke). Bordet, 201×81 cm, 105 højt, er
dannet af en kraftig egebul, en del af en træstamme, hvori er skåret et dødningehoved og en sammenrullet slange, begge motiver, der if. kunstneren hentyder til døden og Golgata, ligesom selve
stubben står som et billede på jordelivet og den
solide grund.38 Selve bordpladen af patineret, lamineret træ er dækket af en plexiglasplade.
Bag bordet er på et podium, beklædt med lodretstillede, mørkegrønt stafferede planker, opsat et
alterbillede, 270×180 cm, udformet som en stor
rose eller ‘rosensky’ – symbol på det evige liv eller opstandelsens morgen.39 Lyserød staffering.
Alterkrucifikset, 3,60×2,80 cm, er dannet af groft
tilhugne bjælker, idet den lodrette korsstav udgør
selve Kristusfiguren med særligt tildannet, kronet hoved, halvlukkede øjne og kort fuldskæg. I
kraft af det anvendte materiales forhistorie understreges krucifiksets særlige betydningsindhold.
Kristi legeme er udskåret af en genbrugt, spidst
tilhugget pæl, udgravet i en mose ved Jels i Sønderjylland og oprindeligt anvendt som del af et
forsvarsanlæg antagelig fra Vikingetiden;40 armene er af moseeg. Figurtypen er bevidst tilnærmet
til den ældre middelalders tolkning af Frelseren
som den sejrende konge, repræsenteret bl.a. af
Åbykrucifikset (1050-1100, DK Århus 1443).
Det majestætiske understreges af baggrundens
trærose, mens alterbordets henvisninger til døden
og sejren over det onde danner en bevidst kontrast hertil.41
Alterskranken (jf. fig. 26), ligeledes af moseeg,
er opsat i et lige forløb mellem nord- og sydvæggen. På de enkle firkantede balustre er ved
åbningen i skranken relieffer af fem brød og to
fisk som hentydning til beretningen om, hvordan
Jesus mættede en folkeskare på mere end 5000
mennesker (Matt 14, 13-22). På den yderste baluster ved nordvæggen er en flyvende fugl med
en kvist i næbbet, en reference til Håbet, illustreret med duen med oliegrenen fra beretningen
om Noahs ark (1 Mos. 8). I håndlisten er fordybet

rille til særkalke. Knæfaldet og knæleskamlen er
betrukket med lysebrunt læder.
†Altertavle (jf. fig. 27), 1604-06, om end først
opsat 1616.15 Tavlen, der 1768 betegnedes som
‘ordinær’, var tredelt og udsmykket med en, vel
bemalet, fremstilling af Korsfæstelsen, mens sidefelterne viste malerier af Jomfru Maria (nord) og
Josef (syd).37 Selve tavlens opbygning og dimensioner (3 alen 9 tommer × 3 alen 20 tommer,
dvs. ca. 226,5×277 cm) fremgår af en udateret
tegning, muligvis udført 1836 i forbindelse med
etableringen af det ændrede alterparti.24 Både hoved- og sidefløje havde foroven trekantede gavle
med topornament og dekorationer på siderne.
Opbygningen kan have svaret til bl.a. altertavlerne i Møborg (s. 955) og Sevel (Ginding Hrd.).
Som nævnt 1768 var der rimede indskrifter under de enkelte felter, således under storfeltet:
»Mit Syndig Hierte smelte Hen,
naar ieg her fæste Øye,
paa min Korsfæste Siæle-Ven,
som døden vilde døye«.

Under fremstillingen af Maria stod: »See en Jomfru er frugtsom(m)elig og føder en Søn Es:7:14.«,
mens der under Josef læstes: »Joseph Davids Søn!
Frygt dig icke at an(n)am(m)e din Hustrue Mariam. Mtth: 1 Cap:v:12«.37
Tavlens udførelse er veldokumenteret. 1604
indkøbtes træ, bl.a. egefjæle fra Aulum og hornlim hertil, mens snedkeren, der arbejdede i alt syv
uger og tre dage både på altertavle og prædikestol
(s.d.), blev hentet i Viborg. 1606 aflønnedes maleren, der kom fra Holstebro, for sit arbejde med
begge dele. Arbejdstiden udgjorde i alt 45 søgnedage og otte helligdage. 1612 blev altertavlen
yderligere ferniseret, vel af samme maler, der kom
fra Holstebro.Tavlen blev dog først opstillet 1616.
1663 reparerede Holstebrosnedkeren Christen
Jensen tavlen, som var ‘falden af limningen’ sammen med prædikestolen og den tilhørende himmel (s.d.). Til limen medgik ½ pot brændevin.15
1767 nymaledes altertavlen.37
†Alterparti (jf. fig. 28-29), 1836, opsat på initiativ af etatsråd Tang.14 Den senklassicistiske opbygning, der o. 1862 blev nøje beskrevet i Synsprotokollen, var ‘af træ med 2 lidet fremspringende
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Fig. 26. Alterparti med alterdekoration, krucifiks og alterskranke, alt udført af Erik Heide 1972 (s.
2494). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – View of altar with altar decoration, crucifix and altar rail, all by Erik
Heide, 1972.
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Fig. 27. Opstalt, antagelig o. 1836, af †altertavle og alterbord (s. 2493). 1:40. LAVib. – Elevation, presumably c. 1836, of †altarpiece and Communion table.

Fig. 28. Udateret udkast til †alterpartiet, udført antagelig o. 1836 af Joachim Heinrich
Schaumburg, Holstebro (s. 2494). LAVib. – Undated sketch for †altar, probably made c. 1836
by Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro.
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Fig. 29. †Alterparti, o. 1836, med senere tilføjelser (s. 2494). Foto o. 1950 i Kirkens
Arkiv. – View of †altar, c. 1836, with later additions.

søjler, hvorimellem alterbordet står; på disse de
gamle kolossale messing alterstager. Midtpunktet danner et stort ægte forgyldt jernkors, der står
i en søjlerække. En frontispice slutter det hele’.
Opbygningen var således formet som en tempellignende struktur med to fremskudte sidepartier,
der dannede podium for alterstagerne. Disse var
smykket med en frise af palmegrene, hvorimellem Jesumonogrammer. I centrum stod et stort,
forgyldt †alterkrucifiks af jern, indrammet af søjler.14 Et forslag til opbygningen, der dog ikke synes helt identisk med det udførte, blev udarbejdet
af malermester Joachim Heinrich Schaumburg,
Holstebro (o. 1804-81) (fig. 28). Forslaget viser
dog korintiske i stedet for joniske søjler, mens der
på hovedgesimsen var opsat et mindre kors.24 Alterpartiet blev siden omtalt meget nedsættende af
Løffler 1879: »et meget smagløst, som en Thea

terscene indrettet Arbeide, forestillende et jonisk
Tempel«. Den arkitektoniske ramme, på hvis frontispice stod: »Gud er Kjærlighed«, blev foreslået
fjernet 1889-90 efter henvisning fra provst Hans
Sessing Theilade, der påpegede, at »Templet« var
råddent.24 Selve alterkrucifikset erstattedes 1903
af en †gipsudgave i lille format af Thorvaldsens
Kristus fra Vor Frue Kirke i København (DK KbhBy 1, 195 ff.; 5, 251 ff).14 Et maleri på østvæggen
med et illusionistisk gengivet kors foran et landskabsudblik udførtes 1907 (jf. s. 2491, fig. 24),14
men afløstes siden af en arkitektonisk opbygning
med en rundbuet niche, flankeret af korintiske,
kannelerede pilastre og kronet af en trekantgavl
med versalindskrift: »Jesus er livet«; i topgavlen
et Jesumonogram (fig. 29). Efter alt at dømme
indgik de oprindelige fremspring i den ændrede
struktur. Kristusfiguren istandsattes 1910-11 af
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‘konservator Jensen’ fra Viborg,14 men fornyedes
helt 1954.42 Måske ved denne lejlighed tilføjedes på figurens sokkel et skriftsted (Matt. 18,28),
anført med versaler. Som omtalt 1966 fandtes på
opbygningen flere årstal inden for tidsrummet
1836-1929 som hentydning til tidspunktet for
tavlens udførelse og senere istandsættelser.43 Et
ikke anvendt forslag til en vævet alterudsmykning
(fig. 30), udført 1967 af Ingolf Røjbæk, findes i
arkivet hos Poulsen & Partnere.
Altersølv (fig. 31), omfattende kalk og disk,
skænket 1731 af kirkens sognepræst, Søren Stau
ning, tillige med et †alterklæde og et sygesæt

(s.d.).14 Af messing med forsølvning. Kalken,
17 cm høj, har en fod (fornyet(?)) af form som
en sekstunget pyramidestub; mellem skaftled,
smykket med diagonalkryds, er flad knop med
rudebosser mellem ovale spidsblade; herpå med
reliefversaler: »IHESVS«. Stort, glat bæger, fornyet 1909 eller 1971, jf. ndf. Bortset fra to nyere
ejermærker i fordybede versaler under bunden
bærer kalken intet mestermærke. Disk, 13,7 cm i
tværmål. Enkel dobbeltrifling langs kanten. Ejermærke under bunden.
Altersølvet er tidligst omtalt 1768 og betegnet
som et smukt sæt, der dog ikke var forgyldt.37

Fig. 30. Ikke-anvendt forslag til en vævet udsmykning af altertavlen, udført 1967 af
Ingolf Røjbæk (s. 2498). Farvelagt tegning hos Poulsen & Partnere, Thisted. – Unrealized proposal for a woven decoration of the altarpiece, 1967, by Ingolf Røjbæk.
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Fig. 31. Altersølv skænket 1731 af sognepræst Søren Stauning (s. 2498). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Altar plate donated in 1731 by pastor Søren Stauning.

1889 og atter 1909 blev bægeret repareret.24 1971
gennemgribende istandsat og nyforsølvet af Helga og Bent Exner.
†Altersølv. If. kirkens rgsk. blev kalken repareret
1587 med tillæg af ekstra sølv. 1633 forbedredes
kalk og disk med 29 lod metal. 1635 anskaffedes
et klæde til at opbevare begge dele i. Kalken og
disken er registreret 1650 i inventariet, dog med
en tilføjelse om, at guldsmeden (på ny(?)) reparerede den brækkede kalk og disk. Sættet omtaltes 1654 som indvendig forgyldt og forsynet (vel
kalken) med et forgyldt krucifiks.15
Oblatæsker. 1) Af porcelæn, 1800-tallets andet
halvdel, 14 cm i tværmål, 6,5 cm høj. Sort med
forgyldt dekoration. Under bund er mærke for
Bing & Grøndahl. 2) (Fig. 32), 1972. Af enkel cylinderform med opretstående kors, fæstnet til lågets midte, 13 cm høj, 15 cm i tvm. Under bund
er foruden ejermærker seks forskellige stempler,
hvoraf de tre henviser til svensk arbejde (jf. alterog dåbskande): »BP« (mestermærke for Birger
Pellas(?)), »M« i firkantet ramme, tre kroner i trepas, en såkaldt ‘kattefod’ (svensk kvalitetsmærke),
»S« i sekskant (stempel for sølv), »X9« (årsmærke
for 1972) samt, muligvis, månedsmærke. †Oblatæ-

sker. 1) O. 1862 registreredes en lakeret, korsprydet æske,14 vel af blik eller andet uædelt metal. 2)
1895 anbefaledes anskaffelsen af en ‘sølvæske’.14
Sygesæt (fig. 33), af sølv, antagelig identisk med
det sæt, der blev skænket 1731 af Søren Stauning
(jf. alterklæde og altersølv).37 Fælles for pastoratets tre kirker. Omfattende kalk, 11,5 cm høj, med

Fig. 32. Oblatæske, 1972 (s. 2499). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Wafer box, 1972.
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Fig. 33. Sygesæt, anvendt i Gørding,Vemb og Bur kirker og antagelig identisk med sæt, der blev skænket
1731 af sognepræst Søren Stauning (s. 2499). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Communion set for the sick, used
in Gørding,Vemb and Bur Churches and presumably identical to the set donated in 1731 by the pastor Søren Stauning.

profileret cirkulær fod, flad knop med perlestav,
prydborter og kummeformet, glat bæger. Under
bund er aftageligt låg til oblatgemme; tre stempler, antagelig mestermærke for »HCD«,44 »I«,
samt to tårne. Disk, 7,2 cm i tværmål, glat. Under
bund er stempler som kalk foruden liljemærke. I
cylinderformet futteral, beklædt med sort skind.
†Sygesæt. 1) Af tin, tidligst omtalt 1705, da det
omstøbtes til 2), der støbtes med anvendelse af
det halve pund, som førstnævnte havde vejet.15
Alterkande, 1972, 30,5 cm høj. Den enkle, cylinderformede kande, der over en skråkant har
en tilsvarende hals af mindre diameter, foroven
lukket med et låg; enkel bøjlehank. Kanden, som
er af svensk fabrikat, er en mindre og slankere
version af dåbskanden og har under bunden seks
stempler og ejermærke som denne og som oblatæsken.
†Alterkander. 1) O. 1862 omtalt som en kande
af rødt glas.14 2) Det er næppe denne, men en
senere anskaffelse (af metal eller porcelæn(?)), der
omtales som reparereret 1893.14 Kanden – eller
en afløser for denne – kan være identisk med den
sorte porcelænskande med guldkors, der ses på
ældre fotografier (fig. 24, 29). †Vinflaske. 1696 er
nævnt en tinflaske til messevin på ½ pot.15

Ske (jf. fig. 31), antagelig 1896, jf. paralleller i
Vemb og Bur (s. 2538, 2586). 17 cm lang med
spinkelt skaft, afsluttet med et dråbeformet ornament og med ovalt laf. Under skaftet er foruden
ejermærke et delvist udpudset Københavnsmærke (antagelig 1896), guardejnstempel for Simon
Groth og mestermærke med initialerne »IH« i firkantet ramme for I. Holm, der videreførte firmaet
Johan Georg Holm (jf. Bøje nr. 1449).45
Alterstager (fig. 34), anskaffet 1696 og antagelig støbt i Hamburg af de kasserede †stager (jf.
ndf.).15 51,5 cm høje. Foden har et ottekantet og
et buklet led, der går over i et balusterskaft i tre
afsæt, det øvre og nedre dannet som flade kugleled, det midterste som en pære; lyseskålen gentager fodens form. Stagerne er overalt rigt smykket med blade, blomster, bl.a. tulipaner og roser
samt med forskellige frugter, alt udført i drevet
arbejde; repareret 1956 og atter 1966.46
†Alterstager. 1) 1697 blev kirkens gamle, ubruge
lige jernlysestager slået til lægtesøm; stagerne er
måske identiske med den lange stålrist, ‘som lysene står på’, omtalt 1650 og 1654.15 2) Nyanskaffet
1683, men kasseret 1696 som ubrugelige, idet de
omgjordes, vel til de nuværende, i Hamburg.15

Fig. 34. Alterstager, erhvervet 1696 og antagelig omstøbt i Hamburg af kirkens †stager (s. 2500). Foto
Arnold Mikkelsen 2015. – Altar candlesticks, acquired
in 1696 and probably recast in Hamburg from the church’s
†candlesticks.
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Syvstage, nyere, 30,5 cm høj. Af form som en
såkaldt ‘Titusstage’, på treleddet, ottekantet trinpodium og med kugleprydede led på midtskaft
og sidearme.
†Alterbøger. 1598 anskaffede Gørding og Vemb
kirker i fællesskab en ny bibel (vel Frederik II’s
bibel (1589)), jf. s. 2539. Inventariet fra 1650 omtalte yderligere en alterbog.15 1662 anskaffedes en
ny bibel efter ordre fra sysselprovsten, hofmester
Jørgen Rosenkrantz (jf. s. 588, 615, 959), mens en
alterbog indkøbtes 1681.15 1701 tilføjedes et nyt
graduale.17
†Bogstol (?). 1766 savnede kirken fortsat ‘den til
postil- og bibellæsning allernådigst befalede og
gunstigt erlovede bogstol’.27
†Messehagler. 1598 indkøbtes seks alen fløjl til
en ny hagel, sølv- og guldkniplinger til et (ryg)
kors samt sort dvælg (dvs. groftvævet lærred) til
for. 1650 omtaltes en rød fløjlsmessehagel (ovennævnte(?)) samt en gammel messesærk. 1652 og
atter 1654 indkøbtes lærred til en ny messeskjorte, da den forrige sammen med messehaglen ‘var
bortstjålet af tyve’.15 1662 anskaffedes en ny messehagel af brunblomstret fløjl, købt i Viborg, og
prydet med 4 lod guldkniplinger samt 2 ¼ lod
guldgaloner; for af rødt lærred, indkøbt i Haderup. 1683 tilføjedes en ny hagel af rødt fløjl
med rygkors af guldkniplinger og guldgaloner
rundt om sømmene, idet det forrige eksemplar
må være kasseret. Allerede 1696 fornyedes hagelen; hertil medgik 9 alen rødt fløjls kaffa (dvs. et
tekstil, der var glat på den ene side og loddent på
den anden) samt 8 alen brede ægte guldkniplinger, 4 alen rødt lærred til for og tilsvarende groft,
ubleget lærred til mellemfor, alt købt hos Jens
Møller i Holstebro.15 1701 omtaltes en ny hagel
af samme materiale, ligeledes indkøbt hos denne,
medmindre der refereres til den allerede fem år
tidligere anførte.17 1768 nævnt som værende af
plys, ‘der har været rødt’, måske identisk med den
ovennævnte.37 1850 foresloges anskaffelsen af en
ny messehagel.24 Hagelen er registreret o. 1862
og 1917 i Synsprotokollen, dog uden nærmere karakteristik. 1897 anskaffedes en ny hagel.14
Alterskranke, 1972, jf. s. 2494. †Alterskranker. 1)
Tidligst nævnt 1687 (‘sædet, som folk sidder på
ved alteret’).15 2) Antagelig fornyet o. 1836 i for-
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Fig. 35. Dåbsfad, 1500-tallet (s. 2501). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Baptismal dish, 1500s.

bindelse med ændringen af alterpartiet. Skranken
betegnedes o. 1862 som rund og karakteriseredes
som ‘et smukt gitter af træ’, hvorpå var lagt læderpuder.24 3) (Jf. fig. 29), omtalt 1908 som ny.24
Af halvcirkulær form med spinkle balustre.
Døbefont (fig. 36), romansk, af granit, heraf
kummen af en lysegrå, grovkornet granit, mens
foden er af en lysere stensort. 94 cm høj; kummens tværmål udgør 67 cm. Den firsidede fod
har trapezform, idet siderne er smykket med et
bølgeornament. Et lavt cylinderformet led, afsluttet med en kraftig tovsnoning, danner overgang til kummens nedre skaftled. Over et skråled er kummens sider prydet med fire tværovale
skjolde, indrammet af spinkle tovstave.
Tidligst omtalt 1768 og karakteriseret som værende ‘af almindelig form’.37 Fonten stod o. 1862
med en bronzering14 eller overmaling med oliefarve (Uldall 1878), som senere er fjernet.47 Opstillet ved korbuens nordre vange.
Dåbsfad (fig. 35), 1500-tallet, om end først omtalt 1696 i inventariet som nyanskaffet.15 Fadet,
der antagelig hidrører fra Nürnberg,48 måler 44
cm i tværmål, idet en del af fanens yderste kant
er tilsat. I bunden af det relativt dybe (7 cm) fad
ses i drevet arbejde en gengivelse af den kejserlige
dobbeltørn med tilhørende bøjlekrone, indram-
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met af et delvist nedslidt skriftbånd med minuskler på prikket bund. Den tyske tekst: »Gott sei
mit uns« gentages fire gange. Fanen har en dekoration med seksbladede smårosetter og fligede
blade. Relieffet med dobbeltørnen finder flere
paralleller, både på Sjælland, Fyn og i Jylland (jf.
bl.a. i Ramme, s. 1617).
Dåbskande, 1972, af sølv, af svensk fabrikat og
i udformning nøje svarende til alterkanden (s.
2500), om end bredere. 30,5 cm høj og udformet
som en cylinder med tilsvarende smallere hals
over skråkant og med bøjleformet hank. Under
bunden er seks mærker, svarende til oblatæske (s.
2499) og alterkande; endvidere ses ejermærke
både her og under låget. †Dåbskande. En metalkande, indsat ‘i de senere år’, er omtalt i Synsprotokollen o. 1862.14 1935 istandsattes kanden.14
Et †dåbshåndklæde er registreret 1696 samtidig
med anskaffelsen af dåbsfadet.15

Fig. 36. Døbefont, romansk (s. 2501). Foto Arnold
Mikkelsen 2015. – Romanesque font.

Prædikestol, (fig. 37), udført 1606 if. kirkergsk. og
†indskrift på fodfelt, omfattende kurv og samtidig himmel; nyere læsepult.
Kurven udgør fire sider af en polygon. Storfagene adskilles af enkle toskanske søjler med midtring og svag entasis. De mellemliggende fag har
rundbuede arkader, båret af kannelerede pilastre;
i sviklerne rosetter med treblade. Over og under
søjlerne er fremspring mellem glatte mellemled.
Oprindeligt har gesimsfeltet haft tandsnit (Einar V.
Jensen 1939), der dog er erstattet af en fyrretræsliste. Under soklens fremspringende led er drejede
kugler, hvorimellem volutindrammede hængestykker med enkel beslagværksornamentik. Himlen, af fyrretræ (Georg N. Kristiansen 1941), har fire
fremspringende sider samt en langside mod væggen. Fremspringene er kronet af obelisklignende
spir, hvorimellem trekantgavle, oprindeligt med
buede og underskårne †tandsnitsled (Einar V. Jensen 1939) i lighed med de tilsvarende på kurvens
gesims, men også her erstattet af et fyrretræsled,
mens de førstnævnte sekundært var henlagt på
loftet; under fremspringene er hængekugler, mens
en nibladet dobbeltroset smykker undersiden.
Opgangen er ført gennem en åbning i triumfvæggens sydside. Stafferingen, der senest fornyedes 1977 som en harmonisering med det øvrige
inventar, er for de arkitektoniske leds vedkommende præget af dæmpede farvetoner i brunt,
rødt og grønt samt gullighvidt med bronzelasurer
og spredt forgyldning. På lydhimlens trekantede
opstandere er kerubhoveder på gullig baggrund,
indrammet af skybræmmer. Stafferingen hidrører
fra den oprindelige bemaling (Georg N. Kristiansen
1941) og har mindelser om tilsvarende, dog delvist opmalede kerubhoveder på prædikestolen i
Bøvling fra første fjerdedel af 1600-tallet (s. 840).
†Figurmalerier. Under fire lag overmalinger (jf.
ndf.) blev 1939 påvist spor af et ‘yderst ubehjælpsomt og naivt maleri’ (Einar V. Jensen 1939), en
ganske lille figur, antagelig en evangelistfigur,
uden særlige kendetegn. Figuren havde lighed
med evangelistmalerierne på prædikestolene i
Tøndering (1709, Harre Hrd.) og Rybjerg (o.
1750, Nørre Hrd., begge Viborg Amt).
†Indskrifter. I kurvens frise- og fodfelter påvistes
spor af oprindelige indskrifter. I andet frisefelt var
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Fig. 37. Prædikestol, 1606 (s. 2502). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Pulpit, 1606.

et skriftsted, malet i gyldne versaler på sort bund,
fra Joh. 10,27: »Mine Faar høre min Røst, oc jeg
kender dem, oc de følge mig, oc jeg gifver dem
det evige Liff«. I fodfelterne var tilsvarende skriftsteder, dog malet i gylden fraktur på sort, omend

kun i de tre første felter, regnet fra opgangen: 1)
»Tilbed gud din herre och Thien hanem alene«
(Matt. 4,10). 2) »tiden er fuldkom(m)en oc guds
rige er ner, bedrer eder oc troer evangel(i)en«
(Mark. 1,15). 3) salige ere de, som høre guds Ord
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Fig. 38. Prædikestolen, vist før restaureringerne 1929
og 1941 (s. 2504). Foto Niels Termansen 1916. – Pulpit,
shown before the restorations of 1929 and 1941.

oc bevare det« (Luk. 2, 28). Endvidere var anført
bogstaverne »SS« og årstallet »1606« (Georg N.
Kristiansen 1941). 4) Spredte bogstaver, der dog
ikke lod sig tyde. I lydhimlens frisefelter, dog kun
i de tre første felter, var tilsvarende indskrifter i
forgyldt fraktur: 1) »Mennisket leffver icke aleniste aff brød men aff hvert ord som gaa genem
guds mund« (Matt. 4,4). 2) »Sabbathen er givet
for menniskens skyld, oc icke Mennisken for sabbathens skyld. Marc. II« (Mark. II, 27). 3) »Saa er
det sckreffuet, oc saa skulle christus lide oc opstaa
fra de døde Tredie dag, och lade predicke. LVC:
XXIV« (Luk. 24,46). 4) Tomt. 1767 opmaledes
stolen samtidig med altertavlen (s.d.) og forsynedes med følgende indskrifter, formentlig indsat i
de fire arkadefelter: 1)»Hene (formentlig fejlskrift

for Herre)! Dit Navn skal være her til at høre
den Bøn, som din tiener beder paa dette Sted« (jf.
2 Krøn. 6,20; 1 Kong 8,28-29). 2) »Hører Herrens Eders G(u)ds Røst; thi i Sandhed har Herren
sendt mig til Eder, at tale alle disse ord for Eders
Ører« (jf. Jer. 42,9). 3) »Jeg giemmer Dine ord
i mit Hierte, paa det ieg skal ikke synde jmod
dig« (Sl. 119,11). 4) »Her er Guds Huus, Her er
Himmelens Port« (1 Mos. 28,17).37 I forbindelse
med istandsættelsen 1941 blev de førstnævnte
indskrifter i fod- og frisefelterne samt på lydhimlen opmalet i guld med enkelte detaljer i sølv,
idet der i kurvens fjerde fodfelt anførtes årstallet for denne renovering (»ANNO 1941«). Også
fra den foregående restaurering i 1929 fandtes på
lydhimlens udvendige frise i feltet (nr. 4) nærmest sydvæggen i malingen indridset dateringen:
»19/5-29«. Samtlige indskrifter blev 1977 overmalet.
Stolens tilblivelse er veldokumenteret. Allerede
1604 indkøbtes træ, bl.a. egefjæle fra Aulum og
egesparrer samt 200 mursten til stolens sokkel, et
pund og tre mark stål samt hornlim. Snedkeren,
der også udførte altertavlen (s.d.), blev hentet i
Viborg og arbejdede både på denne, stolen og
den tilhørende himmel i syv uger og tre dage.
1605 tilføjedes en ‘gang’ (dvs. opgang) til stolen.
1606 afregnedes med maleren, der kom fra Holstebro og var i gang i alt 45 søgne- og otte helligdage med arbejdet både på stol og altertavle.
1663 reparerede Holstebrosnedkeren Christen
Jensen prædikestolen og den tilhørende himmel
(jf. også altertavlen.).15 1767 opmaledes stolen
samtidig med altertavlen (s.d.) og forsynedes med
indskrifter, jf. ovf. Prædikestolen blev 1836 opmalet med sirater af forgyldning og forsølvning.14
Uldall 1878 karakteriserede dog stolen som ‘meget misprydende malet’, mens Løffler 1879 gav en
lige så forbeholden vurdering (‘et meget tarveligt
arbejde, næppe ældre end slutningen af det 17.
eller begyndelsen af det 18. århundrede’).
Prædikestolen fik 1889 en staffering i egefarve
(jf. fig. 38) og renoveredes yderligere 1929.14 I
forbindelse med en grundig forundersøgelse og
restaurering 1939 og 1941 (Einar V. Jensen 1939;
Georg N. Kristiansen 1941) påvistes i alt seks farvelag, det ældste og oprindelige malet på kridt-
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grund. Heraf kan en gråstaffering med indskrifter
og figurmaleri (lag 2) måske henføres til istandsættelsen 1767, mens renoveringen 1836 muligvis afsatte sig spor i en perlegrå staffering med rød
aftrækning (lag 4). I forbindelse med restaureringen 1939-41 blev stolen snedkermæssigt istandsat, idet to kraftige bærebjælker af eg erstattedes
med jerndragere, hvorved stolen sænkedes ca. 20
cm. Endvidere iagttoges i samme forbindelse, at
to af lydhimlens profillister syntes sekundært indsat, idet de med profiler og staffering på kridtgrund dog var af ældre dato, måske genbrugt fra
den o. 1836 nedtagne †altertavle (Georg N. Kristiansen 1941). I forbindelse med den samtidige
nystaffering genskabtes indskrifterne (jf. ovf.),
mens farverne i øvrigt harmoniseredes efter det
daværende inventar med anvendelse af brunt og
rødt i kurven, hvidgrå og gråmarmorerede søjler og profilled og forgyldning samt forsølvning
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af udvalgte detaljer. Lydhimlens underside blev
bemalet i blåt. Som nævnt er den seneste nystaffering i dæmpede farver fra 1977 tilpasset den
ændrede møblering, først og fremmest det nye
alterparti (E. B. Rosing Holm 1977).
Stolestader (jf. fig. 40), opsat 1906 og stafferet
1907.14 Stolene omfatter 13 sæder i nord, heraf
tre korte, og 11 i syd, ligeledes afsluttet med tre
korte stader. Stolestadegavlene har et svejfet topstykke, mens selve opstanderen er smykket med et
cirkelrelief, hvori er udskåret en seksoddet stjerne.
For- og bagpanelerne har højrektangulære profilfyldinger, genbrugt fra et ældre panelfelt, der
var opstillet ved triumfvæggen under prædikestolen.43 Lysegrå staffering med mørkegrøn bemaling af gavlenes cirkelrelief. Hynderne er rødbrune. 1917 udgjorde det samlede antal stole 25.14
†Stolestader. En ‘karleskammel’, dvs. en mandsstol, opsattes 1651 nederst i kirken bag døren.15

Fig. 39. Interiør mod øst, vist efter ændringen af stolestaderne og nedtagningen af Peder Tangs mindetavle i 1917
(s. 2504, 2511). Foto i Kirkens Arkiv. – Interior towards the east, shown after the changing of the pews and the taking-down
of Peder Tang’s memorial tablet in 1917.
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Fig. 40. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Interior looking west.

1683 og 1687 omtaltes reparationer med lægter
på kvindestolene og gulvet herunder samt af to
mandsstole, der dog – atypisk – var opstillet i
nordsiden af kirken. Lægterne var genbrugt materiale fra loftet, der samtidig var under reparation. 1696 istandsattes stolestaderne med fyrredeller og lægter til ryglæn. Arbejdet udførtes
af Christen Snedker i Ulfborg. 1710 fornyedes
fodskamlerne.15 1768 fandtes 18 mandsstole,
hver med fem sæder, hhv. mellem prædikestolen
og kirkedøren (ti), bag døren (fire) og bag kvindestolene i nordsiden (fire). Kvindestolene omfattede 17 sæder, ligeledes hver med plads til fem,
i altergulvet, dvs. i koret seks, mens der herfra
og ned til nordsidens mandsstole var 11 stader.
Samtlige stader var ubemalede.37 Stolene talte o.
1830 12 mandsstole med sæder på den øverste
stol for provst og kirkepatron, mens de øvrige
var fordelt på sognets gårde, ligesom kvindestolene, som nummereredes fra 1-14, havde plads
til provstens og kirkepatronens ‘damer’ øverst,
efterfulgt af degnens ‘damer’ og i øvrigt fordelt
efter gårdene. Staderne var dog som angivet o.
1862 i mangelfuld stand, mandsstolene var formet som høje bænke med ryglæn, mens kvinderne sad i åbne stole med knæskamler, men
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uden ryglæn.24 Som vist på ældre fotografier (fig.
39) havde gavlene trekantet og kuglekronet topstykke.
Præstestol, antagelig identisk med den, der anskaffedes 1909.14 Højrygget armstol i nybarok
stil, polstret på ryg og sæde med stribet, groftvævet tekstil. †Præstestol, erhvervet 1889.14
†Skriftestole. 1605 udførte snedkeren en ny
skriftestol, der 1612 blev ferniseret (jf. også altertavlen). En ny skriftestol udførtes 1681; hertil medgik seks brede fyrredeller og egetræ til to
fødder, mens snedkeren hentedes i Ulfborg.15
†Degnestole. O. 1862 stod en ‘gammel’ degnestol på alterets sydside; endvidere fandtes en plads
til kirkesangeren med tilhørende bogpult (‘pulpet’) i koret; det er antagelig sidstnævnte, der
1917 registreredes som en ‘gammel læsepult’.14
Dog fjernedes kirkesangerens stol allerede 1889
til gengæld for en plads i den øverste mandsstol.14
†Bænke. O. 1862 er omtalt to par bænke, hhv.
på hver side af alteret og beregnet til skolebørnene, samt på hver side i våbenhuset.14
Kirkekiste (fig. 41), 1600-tallets anden halvdel,
af eg med beslag og låsetøj af jern. Kisten måler
49×124 cm og er 44,5 cm høj. †Kiste. 1650 registreredes en kiste til messeklæderne, vel den samme, der omtaltes som værende uden låg 1654.15
Tilsvarende ældre †kister til opbevaring af kirkernes tekstiler er nævnt i kirkeregnskaberne fra

Fig. 41. Kirkekiste, 1600-tallet (s. 2507). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church chest,
1600s.
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Vemb og Bur (jf. s. 2545, 2593), og det kan ikke
helt udelukkes, at en af disse sekundært er overført til Gørding.
Pengebøsse, 1973, af messing er ophængt ved
udgangen til våbenhuset.14 †Pengebeholdere. To
indsamlingsbøsser er nævnt 1917.14
Dørfløje. 1-2) Fra o. 1900 stammer antagelig
våbenhusets gråstafferede yderdør, en foroven
fladrundbuet afsluttet revledør med gangjern på
ydersiden. Døren mellem våbenhus og skib er
muligvis lidt ældre. †Dørfløje. 1608 blev der savet
egeplanker til en ny kirkedør, muligvis den jernbeslåede dør, der først 1612 blev fremstillet af en
snedker.15 O. 1862 var en fyrretræsdør i skibets
sydside.14
Orgel (jf. fig. 40), 1957, oprindelig med fem
stemmer, bygget af Th. Frobenius & Co., Kgs.
Lyngby. 1998 udvidet til seks stemmer, ét manual

og pedal. Disposition: Manual: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Gedakt 2'. Pedal
(tilbygget 1998): Subbas 16'. Koppel: M-P. Tegnet
af Søren Jensen.49 Den enkle orgelfacade er stafferet i mørkegrønt, svarende til altertavlens podium, prædikestolen og stolestaderne. Orglet, der
oprindelig var placeret midtfor i skibets vestende,
blev senere, vel i forbindelse med restaureringen
1967-72, flyttet til skibets nordvestre hjørne. Indtil 1957 anvendtes et †harmonium (jf. fig. 42).50
Salmenummertavler. Kirken har tre forskellige
eksemplarer, en ældre og to moderne. 1) 1917 (jf.
fig. 39),14 højrektangulær med en lav, korsprydet
topgavl. Beregnet til hængetal. Stafferet i to lysegrå nuancer. 2) (Jf. fig. 25), moderne, omtrent
kvadratisk tavle med en smal ramme. Grå og
hvid staffering. Sortmalede hængetal af metal. 3)
Højrektangulær moderne skifertavle, beregnet til

Fig. 42. Indre mod vest, med †harmonium (s. 2508). Foto 1955 i Kirkens Arkiv. – Interior towards the west, with the †harmonium.
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Fig. 43. Kirkeskib, 1969, udformet som en model af skoleskibet »København«, der
sporløst forsvandt 1928 eller 1929 (s. 2509). Foto Arnold Mikkelsen 2015. – Church
ship, 1969, a model of the training ship “København” which disappeared without a trace in
1928 or 1929.

påskrift i kridt. Ophængt i koret. †Salmenummertavler. Som det fremgår af fig. 24 fandtes før 1917
to sortmalede tavler med buet overkant, prydet
med kugleornamenter og beregnet til påskrifter
i kridt. Tavlen var af samme type, som endnu er
bevaret i Vemb (s. 2546). 1917 anskaffedes to nye
tavler, hvoraf endnu én er bevaret (nr. 1).
†Hatteknager. 12 knager, vel på sydvæggen, er
omtalt 1917.14
Belysningen omfatter to kroner, ophængt i skibet og to væglampetter i koret. Lysekroner. 1)-2)
(Jf. fig. 25, 40), nyere og begge forsynet med 2×6
s-svungne arme, stor hængekugle med hængeknop, balusterskaft og leddelt ophæng. Heraf
er nr. 1 if. graveret indskrift i versaler skænket af
Kathrine I. Mosholm 1949, mens pendanten (nr.
2) som anført herpå er skænket af menigheden.
Lampetter, moderne, ophængt i koret.
†Lysearm, skænket 1606 af sognepræsten Claus
Bang og hans hustru, Kirsten Nielsdatter; af drevet messing og opsat ved prædikestolen.15
Kirkeskib (jf. fig. 43), 1969,14 udført og skænket
af urmager Emil Lomborg Nielsen, Odense; den-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

ne var barnefødt i Gørding. Femmastet bark, af
lakeret træ med forgyldning. Skibet er en model
af skoleskibet København, der var bygget i 1921,
men som forliste og siden sporløst forsvandt december 1928 eller januar 1929.51
†Ligbåre. Omtalt 1654 og atter 1679, da den
fornyedes.15 To †ligskamler er nævnt 1917.14
Klokke (fig. 44), 1712, støbt i Hamborg af
Christian Meyer; tværmål 58 cm. Mesteren og
kirkeejerens navne er anført med reliefversaler på
selve klokkelegemet: »Anno 1712 haver velbyrdige Franz Linde til Palsberg (Pallisbjerg) oc Stenumgaard ladet støbe denne klokke i Hamborg
hos Christian Meyer«. Om halen forløber en dekorativ bort med putti, der musicerer på harpe
og klokker eller blæser sæbebobler. Herover og
-under er en dekoration af store, fligede akantusblade, jf. eksempel i Nørre Nebel (1710, DK
Ribe 1207). Ophængt i slyngebom i en klokkekam, opført o. 1890 over skibets vestgavl (s. 2486).
Elektrisk ringeanlæg blev installeret 2013.14
Klokken omtaltes tidligst 1766 i Præsteindberetningen til biskop Bloch og betegnedes da som ‘så
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Fig. 44. Klokke, støbt 1712 af Chr. Meyer fra Hamborg (s. 2509). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bell, cast in 1712 by Chr. Meyer of Hamburg.

lille, at den ikke kunne høres ½ fjerding vej borte’
(dvs. 1 km væk). Det hævdedes i øvrigt, at den
oprindeligt stammede fra herregården Pallisbjerg
(Ulfborg Hrd.),37 hvilket dog kan være en fejltolkning af indskriften.
†Klokke, støbt 1355 if. Resen, der dog om
klokkens indskrift i øvrigt omtaler, at denne var
ulæselig.52

Klokken har antagelig tidligst været ophængt i
et †tårn ved skibets vestgavl (s. 2485). Siden ophængtes den i en †klokkestabel (s. 2480), placeret
på kirkegården i stetten ved porten, vel identisk
med den, hvortil der allerede 1599 indkøbtes
tømmer, og som siden gentagne gange renoveredes.15 1709 flyttedes klokken imidlertid til et
udhæng af træ ved kirkens vestende (s. 2486).15
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GRAVMINDER
Mindetavle (fig. 45), o. 1836, over Ane Dorothea
Sveistrup, født Friis, *28. jan. 1809 i Idom (Idum)
Præstegård, g.m. sognepræst P. Sveistrup i N.
Gjørding, †2. aug. 1836 i Gjørding Præstegård.
Af hvidligt marmor, 84×50,5 cm. Indskrift i
fordybede versaler. Efter personalia en lovprisning af afdøde (»Agtet og elsket som faa, sin bedagede Moders ömme Plejerinde. Saalænge Herren tillod det, var hun udvalgt af sin Ægtefælle til
at udgjöre hans Livs Lykke«).Teksten er efterfulgt
af et skriftsted (Ordsp. 16,9). Opsat udvendig på
våbenhusets østmur.
*Mindetavle (fig. 46), 1837, over købmand Peder (Lauridsen) Tang, *21. juli 1737 i Nørtang i
Ulfborg, tidligt »anbragt ved Handelen og boesat
i Ringkjøbing, hvor han under Guds Welsignelse,
ved en særdeles klog og en sjælden utrættelig
Wirksomhed, forenet med stræng Redelighed
erhvervede sig en betydelig Formue«. 1766 g.m.
Mette Bager (Bagge) Kjær, datter af den daværende borgmester i Ringkøbing (Niels Michelsen Kjær), »men mistede denne sin høitelskede
Hustru efter 10 Maaneder, da hendes Førstefødte
kostede hende Livet«.53 Peder Tang blev 1786
ejer af Nørre Vosborg gård og gods, »hvor han, sig
selv altid liig, utrættelig og med opoffrende Godhed og Kjærlighed, virkede til sine Undergivnes
Welfærd og til Gaardens og Godsets Forbedring
og Forskjønnelse, indtil han i Aaret 1797 overlod det hele til sine eneste Søn, Candidatus Juris
Niels Kjær Tang. Siden levede Peder Tang i den
høje alder af 89 år i Ringkøbing, »hvor han som
en from Christen i Herren hensov den 18. Mai
1826«. Ifølge en blyantspåskrift på bagsiden (fig.
50), udført af »Schaumburg (Joakim Heinrich
Schaumburg, jf. s. 2497) fra Holstebro til hr. Tang
til Nørre Wosborg 1837«. To skitser, måske af
samme, ses i Nørre Vosborgs godsarkiv (fig. 49).24
Mindetavlen, af træ, er udført i empirestil. Tavlen omfatter et storfelt, 163×131 cm (lysmål),
indrammet af profileret ramme. Foroven er et
ovalt, kronet topstykke med nedhængende blad
ranker; forneden et halvcirkulært hængestykke
indrammet af volutter og afsluttet med et cirkulært ornament. I storfeltet er indskrift i gyl-
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den skriveskrift, indsat i fladbuet arkade, båret
af korintiske søjler, alt på blå bund med spredt
anvendelse af hvidt og sort. På topstykket ses en
sommerfugl som symbol på sjælen, mens hængestykket viser en bikube som emblem for flid og
vindskibelighed, dvs. flid. Rammen er stafferet i
gyldent, brunligt og hvidt med illusionistisk malet ornamentik.
Mindetavlen, der var opsat på triumfvæggens
nordside (jf. fig. 24), blev udført i 100-året for
Peder Tangs fødsel på initiativ af sønnen, Andreas
Evald Meinert Tang.54 Selv var Peder Tang begravet på kirkegården i Ringkøbing (jf. s. 148).
Monumentet blev 1917 overført til Ringkøbing
Museum, i dag Ringkøbing-Skjern Museum
(RIM 923).

Fig. 45. Mindetavle, o. 1836, over Ane Dorothea Johanne Sveistrup (s. 2511). Foto Arnold Mikkelsen
2015. – Memorial tablet, c. 1836, to Ane Dorothea Johanne
Sveistrup.

160*

2512

HJERM HERRED

Fig. 46. *Mindetavle, 1837, over købmand Peder (Lauridsen) Tang til Nørre Vosborg (†1826),
udført af Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro og opsat på initiativ af Andreas Evald Meinert Tang til markering af 100-året for faderens fødsel (s. 2511). Ringkøbing-Skjern Museum.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *Memorial tablet, 1837, to the merchant Peder (Lauridsen) Tang of
Nørre Vosborg (†1826), made by Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro and set up on the initiative
of Andreas Evald Meinert Tang to mark the centenary of his father’s birth.

GØRDING KIRKE

†Epitafium(?). Resen anfører o. 1685 følgende
manende indskrift på en tavle, antagelig et epitafium: »Salig er den, som lever i Herren, saa længe
han kan leve/ Og som dør i Herren, naar dødens
time kommer«.52
Begravelses- eller lyseskjolde. På loftet er henlagt
otte skjolde af blik, mellem 19 og 35 cm høje, enkelte med endnu læsbar skrift. Heraf er to skjolde
fra 1885 og bærer påskrift i hvid skriveskrift for
M. E. Tang, født Fenger, dvs. for Marie Elise Tang
(1807-85). Jf. også eksemplarer i Vemb (s. 2551).
†Mindekrans (jf. fig. 39), o. 1922, for lærer Mads
Christian Sand (†1922). Af sølv, ophængt på triumfvæggens nordside. Fjernet i forbindelse med
hovedrestaureringen.43
Kirkegårdsmonumenter. Svarende til normen var
kirkegårdens grave tidligere helt overgroet med
græs, som det 1859 bl.a. bevidnedes af H. C. Andersen, da han i juli d.å. besøgte Gørding under
et ophold på Nørre Vosborg. Herunder noterede
han: »(…) jeg snoede en Krands og lagde paa
én (dvs. grav). Ved en anden laae en Menneske
Knokkel, den fik jeg ned i Jorden og lagde en
Steen over«.55 I forbindelse med hovedrestaureringen 1967-72 omtaltes en række gamle ligsten,
opsat langs østdiget, om end – som anført – i
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overvejende grad af ringe interesse; hertil kom et
antal fine gamle støbejernskors, vel de endnu bevarede fire, der alle tilhører kategorien: rundbuet
kløverbladskors med profileret kant (fig. 47).56
Støbejernskors. 1) (Jf. fig. 47), o. 1869, for J. W.
Stendorph, skolelærer og kirkesanger, * i Gjørding Degnebolig 28. juni 1796, 1821 g.m. Ane
Mungsgaard, †3. nov. 1869. 86 cm højt. Indskrift
i reliefantikva. Øverst smykket med laurbærkans,
forneden med kors, hjerte og anker.57 2) O. 1886,
for M. C. Godballe, *26. maj 1828, †10. marts
1886. Ca. 104 cm højt, indskrift i reliefantikva.
Øverst laurbærkrans, forneden kors, hjerte og anker.58 3) O. 1887, for Kristen Eskildsen, St. Skallebæk, *12. sept. 1813, †4. juni 1887. Ca. 105 cm
højt, indskrift i reliefantikva. Udformning som
nr. 2. 4) (Jf. fig. 47), o. 1892, for Inger Johanne
Jensen, * i Humlum, 5. okt. 1825, †14. jan. 1892
i Graakjærhuus i Nees. 110,5 cm højt, indskrift i
reliefversaler. Korset har foroven en laurbærkrans,
forneden flammekors, hjerte og anker. På bagsiden ‘farvelhænder’.59
†Støbejernskors. 1)-2) O. 1876 og 1888. Senest
nævnt 1988, dog uden nærmere omtale af de afdødes identitet og data. Begge tilhører kategorien ‘spidsbuet kors med gennembrudt spidser’,
hvori trefliget blad.60

Fig. 47. Støbejernskors nr. 1 og 4, o. 1869 og o. 1892, for J. W. Stendorph og Inger Johanne Jensen (s. 2513). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Wrought iron crosses no. 1 and 4, c. 1869 and c. 1892, in memory of J.W. Stendorph and Inger
Johanne Jensen.
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KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.); diverse notater.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Gørding Kirkes
regnskaber 1584-1710 (C-KRB-140-42); Godsark.
Nørre Vosborgs godsark. Sager vedr. kirkerne 18241918 (G 438-207); Regnskabsbog 1909/15 (G 438206).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1878, 111 (Uldall 1878). Indberetninger. J. B.
Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder, Løffler 1879); Niels Termansen 1917 (prædikestol); Einar
V. Jensen 1939 (prædikestol); Georg N. Kristiansen 1941
(prædikestol); Helga og Bent Exner 1971 (alterkalk);
E. B. Rosing Holm 1977 (prædikestol); Morten Aaman Sørensen og Birgit Als Hansen 1991 (kirkegårdsdige).
Tegninger. LAVib. Diverse tegninger, o. 1836-57
(†altertavle, †alterparti, epitafium). NM. J. R. Hede
gaard 1902 (døbefont og dåbsfad); Georg N. Kristiansen o. 1941 (indskrifter på prædikestol); Birgit A. Hansen 1991 (dige). Poulsen & Partnere. Poul Hansen og Ib
Lydholm 1965-70 (facader, plan, snit og opstalt, klokkekam, inventar, lighus, situationsplan), Ingolf Røjbæk
1967 (forslag til alterudsmykning).
Litteratur. Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion i Gørding kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 52 2016, Nationalmuseet
2016 (Hylleberg Eriksen 2016).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse, middelalderligt kalkmaleri og dørfløje ved Anders C. Christensen, eftermiddelalderlige kalkmalerier, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved
James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2017.
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Fig. 48. Skibets facade over våbenhusets loft set fra syd (s. 2485). Foto Anders C.
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Fig. 49. Usigneret udkast til *mindetavle, 1837, for
Peder Tang, antagelig udført af Joachim Heinrich
Schaumburg, Holstebro (s. 2511). 1:50. LAVib. – Unsigned sketch for *memorial tablet, 1837, to Peder Tang presumably made by Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro.
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51
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Fig. 50. Blyantspåskrift på bagsiden af *mindetavle, 1837, for Peder Tang med signatur for maleren Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro (s. 2511). Ringkøbing-Skjern Museum. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pencil inscription on back of *memorial tablet, 1837, to Peder Tang with signature of the painter Joachim Heinrich Schaumburg, Holstebro.
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GØRDING CHURCH
The church is in the outermost corner of the district in flat, fertile terrain close to Nissum Fjord.
The churchyard wall consists of a turf-covered
earth dike which probably formed the original
demarcation. This was confirmed by an archaeological investigation in 1991, when a possibly
original boundary ditch was found beneath the
east wall. The main entrance in the west is a portal from 1857, paid for by the then church owner, the Titular Councillor of State Andreas Evald
Tang, who built a similar portal for Bur Church
(p. 2558).
The church consists of a Romanesque chancel
and nave, to which a porch was added in the Late
Middle Ages outside the south door of the nave.
At the west gable there was once a smaller, probably Late Medieval †tower, which was torn down
around 1709 after a long period of decline. The
present-day bell cot is from c. 1890.
The walls are built of well dressed granite ashlars over a chamfered footing which is however
interrupted on the west gable where the †tower
stood. In a few places iron blocks have been used.
On a few of the ashlars, which have been reset several times, most recently in 1967-72, one
can see stonecutters’ marks and grooves from the
stonecutters’ work (fig. 14); finds of large quantities of granite chips in the churchyard soil show
that the ashlars were dressed on the spot. Of the
original doors in the west end of the nave the
south door is still in use, while the north door
is bricked up (fig. 15). The rectangular openings have been simply executed, since the side
members are in corner-cut ashlars topped by
straight-edged monolithic lintels. Only a single
Romanesque window is preserved in the south
side of the chancel, although it has probably been
reset. It has a composite sill stone on which there
are two courses of bevelled brick and a monolithic lintel with a round-arched lower edge.
In the interior of the church only a small part is
built in ashlars, including some of the back walls

of the chancel, since the material mainly consists
of raw fieldstone plastered over and limewashed.
Particularly conspicuous is the unusually tall
chancel arch, whose round-arched top is almost
flush with the lower edge of the tie beams.
In the Late Middle Ages, presumably c. 1500,
the modestly sized porch of the church outside
the south door of the nave was built. It is mainly
in large red medieval brick, but a few ashlars and
a couple of Romanesque window lintels have
also been used. The segmentally arched door in
the high pointed-arched tympanum has been
preserved, but the presumably original †crenellations have disappeared with later repairs.
After the Middle Ages the building has undergone several changes, including the above-mentioned demolition of the tower in 1709, after
which a †bell frame was built in the churchyard.
This probably existed until c. 1890, when the
present bell cot was built. In 1836 the chancel
was rebuilt and a small sacristy was established at
the east wall, as well as a new, high (now brickedup) window in the east gable. The north windows are from 1894, while the other windows
cannot be dated with any certainty; they may be
from the 1600s.
Above the chancel there is still medieval roofing of oak (fig. 21), while the roofing of the nave
is more recent and in pine wood. The felling of
six of the rafters above the chancel has been dated dendrochronologically; four of these are from
c. 1410, while two are from c. 1390.
The leaded roofs above the chancel and nave
are continuous, thus compensating for the missing upper part of the east pediment of the nave.
The porch has probably always been roofed with
tiles.
Furnishings. The oldest item of furnishing in the
church is the Romanesque font, whose basin is
decorated with transverse oval shields, while the
base has a wave ornament (fig. 36).
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Only from the 1500s and later are other objects preserved. From this century comes the
baptismal dish, a Nuremberg work which however did not come to the church until c. 1696
(fig. 35). The pulpit (fig. 37) is from 1606, while
the altar candlesticks (fig. 34) were recast in the
aforementioned year in Hamburg from an older
†altar set.The church bell (fig. 44) was also cast in
Hamburg in 1712 by Christian Meyer, while the
pastor Søren Stauning donated both chalice and
paten as well as a Communion set for the sick
that was used in all three churches of the cure
(figs. 33). Apart from minor items of furnishing
from the 1800s – a wafer box (no. 1), c. 1850, and
a spoon (1896) the interior is entirely dominated
by more recent objects from the 1900s. Oldest are
the pews from 1906, while in connection with
the radical restoration in 1967-72 the church was

re-equipped, most importantly with an altar with
related Communion table, altar rail and crucifix, all by the artist Erik Heide, as well as a wafer
box, altar jug and baptismal jug (figs. 26, 31-32).
The organ (fig. 40) was set up in 1957, while the
church ship (fig. 43) was acquired in 1969.
Sepulchral monuments. The church has only preserved two sepulchral monuments from the
1830s (figs. 45-46), the tablets in memory of Ane
Dorothea Sveistrup (†1836) and Peder Lauridsen
Tang (†1826), made in 1837 by Joachim Heinrich Schaumburg of Holstebro and since 1917
in the Ringkøbing-Skjern Museum (RIM 923).
Churchyard monuments. Four wrought iron crosses
(cf. fig. 47) made in the period c. 1869-92 are in
the churchyard north west of the church.

2519

Fig. 1.Ydre set fra sydvest. Foto Anders C. Christensen 2017. – Exterior seen from the south west.
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Sognet (»Weom« eller »Wææm«) er tidligst nævnt 1347
og atter 1360, da biskop Peder af Ribe solgte gods,
blandt andet en gård i Vemb, til bispestolen til gengæld
for afholdelse af messer for ham selv og hans efterfølgere.1 O. 1350 takseredes kirken (»veæm«) i Ribe
Oldemoder til to skilling sølv og var dermed sammen
med kirken i Holstebro herredets lavest ansatte (jf. s.
162).2 Vemb Kirke betalte 1524-26 otte mark til landehjælpen, ganske det samme beløb som nabokirkerne
Gørding og Bur (s. 2477, 2557).3
Som nævnt s. 2477 og 2557 foreslog man Bur Kirke
1555 nedrevet for at komme Vemb og Gørding kirker
til hjælp.4 Men også Vembs eliminering omtaltes som
en mulighed. Som anført 1578 skulle det i den forrige konges tid (under Christian III’s regering, dvs. før
1559) have været bestemt, at en af de tre kirker skulle
nedrives, hvilket på daværende tidspunkt skønnedes
mest bekvemt med hensyn til Vemb.5
1710 (skøde 1720) bortauktioneredes kirken sammen med nabokirkerne Gørding og Bur med tilhørende kaldsret til Franz de Linde til Pallisbjerg mv.6
Patronatsretten tilhørte 1766 hans svigersøn, Christian

Daniel de Friedenreich, g.m. Elisabeth Dorothea de
Linde, og kom herfra til dennes søn, Christen Linde
de Friedenreich, der 1779 erhvervede Nørre Vosborg
efter morfaren.7 Fra 1786 kom både gården og kirken
i slægten Tangs besiddelse, tidligst Peder Tang, der dog
som ‘uprivilegeret’ ikke havde kaldsret.8 Under hans
søn, etatsråd Andreas Evald Meinert Tang (1803-68)
blev kirken 1846-47 gennemgribende renoveret. 1911
overdrog det sidste medlem af slægten, Christiane Tang
Valeur, kirken til selveje.9
Som omtalt s. 2477 er Vemb, i hvert fald fra 1500-tallet, indgået i et fællespastorat sammen med Gørding og
Bur.
Præsteforhold mv. Præstegården i Vemb, der tidligere
havde hørt under Holstebrogård, blev 1555 overladt
til præsteembedet i Vemb og Gørding.10 Tresognspastoratet anvendte dog først fra 1883 denne bolig i stedet for Gørding Præstegård.11 1699 blev kalk og disk,
fløjlsmessehagel, messesærk og den fine alterdug stjålet
om natten mellem 10. og 11. søndag efter Trinitatis
(mellem 13. og 20. aug.), efter at både kirkens dør og
kirkekisten var brækket op (kirketyveri).12
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Kirken ligger i stationsbyens østligste udkant
umiddelbart nord for Storåens slyngede løb, der
udgør sognets sydlige grænse; mod nord danner
Damhus Å skel til Skodborg Herred. Oprindeligt
lå kirken ensomt i landskabet (jf. fig. 2), men da
jernbanen blev anlagt 1875 (Ringkøbing-VembHolstebro) og 1879 (Vemb-Lemvig), blev byen et
trafikknudepunkt og ekspanderede kraftigt.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården er
udvidet over flere omgange og består nu af to separate sektioner hhv. nord og syd for Burvej. Den
‘gamle’ sektion omkring kirken blev udvidet første gang 1888 (formentlig i østlig retning), hvor
også en planering blev foretaget. Til indhegning
blev opført kløvstensmure, der endnu fungerer
som afgrænsning mod syd og vest, mens en rest af
muren består mod nord, hvor den markerer overgangen til den 1960 udvidede del. Her udgøres
hegnet af et tætbevokset læbælte af buske og træer samt cementstøbte stolper med trådhegn og,
særligt i øst, suppleret med kristtornhæk.
Den ‘nye’ kirkegård syd for Burvej blev formentlig anlagt o. 1936, hvor ligkapellet blev opført (jf. ndf). Hegnet udgøres mod Burvej af en
kløvstensmur svarende til den overfor liggende
del og er vel oprindelig. Mod øst og vest er der

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1796 af Ludwig
Wesenberg, tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Cadastral map.

jorddiger med stenklædte fronter, mens en bøgehæk og et trådhegn svarende til ovf. nævnte
udgør den sydlige afgrænsning.
Den ‘gamle’ kirkegård har fire indgange, alle af
nyere dato. Hovedindgangen i vest, anlagt 1978,
blev udvidet 1991 og består af murede og hvidskurede piller afdækket af trinpyramider. Indgangene mod syd og øst er udført på tilsvarende vis,
mens fodgængerlågen mod nord, der forbinder
præstegården og kirken, blot består af en jernlåge
mellem cementstolper. Mod øst og vest er galvaniserede jernlåger, mens en noget ældre, hvidmalet jernlåge er ophængt i syd. Indgangen til den
‘nye’ kirkegård svarer til den overfor liggende.
†Hegn. Kirkegårdens diger er første gang nævnt
1587, hvor de blev repareret med sand og sten.12
1811 var digerne så nedfaldne, at der til udbedring
blev stillet en frist på 14 dage, såfremt man ville
undgå en klage til Stiftsøvrigheden.13 Ved udvidelsen 1888 blev en ‘grøft tilkastet’ og beplantet
med træer, ligesom et stakit blev opført; desuden
blev der etableret dræn.13 1908 bestod hegnet
foruden kløvstensmurene af en tjørnehæk mod
øst.13 †Indgange. Udformningen af kirkegårdens
ældre indgange kendes ikke, men muligvis var de
o. 1587 af træ, da stolper dette år blev indkøbt
til formålet.12 1626 blev opført en ny stette i øst,
hvortil anvendtes kampesten. 1634 blev en indgang i vest fornyet,12 og 1710 nævnes en overdækning til den østre stette.14 †Kirkerist. En ‘ny
rist’ blev fremstillet 1629.12 †Drejekors. Et kors på
den østre stette er tidligst nævnt 1664.12 Til korsets reparation blev 1696 brugt en egestolpe.12
Bygninger på og ved kirkegården. På den ‘nye’ kirkegård syd for Burvej er et (†)ligkapel fra 1936
(arkitekt Kristian Jensen, Holstebro). Bygningen,
der nu anvendes som redskabsrum, er opført af
røde teglsten lagt i krydsskifte over en høj syld af
marksten og har tegltækket sadeltag med gavle i
øst og vest.Vestfacadens retkantede indgang krones af et mønstermuret, rundbuet spejl, hvorover
en korsformet blænding med hvidpudset bund;
mure og gavle har falsgesims. Bygningens indre
får lys gennem seks cirkulære vinduer, tre i hver af
flankemurene. Ligkapellet nordøst for kirken, ved
overgangen til kirkegårdens nyere sektion, er fra
1967 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1948. KglBibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south east.

Thisted). Bygningen er opført af vandskurede
teglsten og dækkes siden 2012 af et sadeltag med
vingetegl (Knud Fuusgaards Tegnestue, Ringkøbing), idet bygningen oprindeligt var dækket af
fladt tag. Ligkapellets østende blev 1991 ombygget, idet toiletfaciliteterne blev forbedret. Samtidig opførtes et nyt, træbygget og tagpapdækket graverkontor umiddelbart øst for kirkegården (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted) på en grund erhvervet til formålet, og
i tilknytning hertil indrettedes en materialeplads.
Den vest for kirkegården beliggende parkeringsplads blev anlagt 1978 (arkitekterne Poul Hansen
og Ib Lydholm, Thisted). †Bygninger på kirkegården. En tømret †klokkestabel, hvis datering og
placering på kirkegården er ukendt, behøvede
1796 reparation.15 Muligvis var den opført ud
for kirkens vestgavl. Den er tilsyneladende nævnt

første gang 1593 i forbindelse med en reparation,
og 1609 betaltes for træ til ‘klokkehuset’.12 1640
blev stablen fornyet, idet et klokkehus dette år
blev ‘opført og tækket’.12 1768 var en ‘meget lille
klokke’ ophængt i den ‘østre ende af kirken’.16
Endelig, 1847, blev klokken ophængt i den nyopførte klokkekam (s. 2524).17 Et †nødtørftshus
med ukendt placering blev opført 1931; en mulig placering kunne være kirkegårdens nordvesthjørne, hvor en ny toilet- og redskabsbygning
1964 foresloges anbragt.9
1893 blev kirkegårdens gange udstukket i en
bredde af tre alen,9 og året efter blev blandt sognets beboere indsamlet 31 kroner til kirkegårdens
beplantning.13 O. 1909 ønskedes kirkegården af
pladshensyn ‘ordnet i rækker’.13 En række graner
langs muren syd for Burvej blev 1987 erstattet af
løvfældende træer.9
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Fig. 4. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Jens Foged og Poul Hansen 1958, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2017. – Cross-section
through the nave looking east.

BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil mellem
1793 og 1796 er tilføjet et våbenhus ud for skibets
norddør. Klokkekammen over vestgavlen er fra 184647. Bygningen er orienteret solret.

Grundplanen over den i størrelse beskedne kirke
er for korets vedkommende, inkl. triumfmuren,
udstukket over et kvadrat; udlægningsprincippet
for det rektangulære skib vest herfor kan derimod ikke afgøres. Blot kan konstateres, at skibets
flankemure, hvis bagside omtrent flugter med
korets facade, i det ydre holder omtrent dobbelt
længde af koret.18

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Jens Foged og Poul Hansen 1958, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen
2017. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 9.

Materiale og teknik. Kirken adskiller sig fra herredets øvrige af natursten byggede kirker derved,
at byggematerialet hovedsagelig er rå og kløvet
kamp. Kvaderstensteknikken har dog ikke været håndværkerne fremmed, idet bygningen har
hjørnekæder af veltildannede, hjørnehugne kvadersten. Murfladernes kalklag slører i nogen grad
detaljerne, men det synes, som om der i opbygningen af korets trekantgavl langs taglinjen er anvendt kløvede marksten, der nok er tildannede,
men grovere udført end de hjørnehugne kvadre.
Når dertil kommer, at der til kirkens vinduer er
anvendt teglsten (jf. ndf.), står man tilbage med
indtrykket af en kirke, hvis materialevalg er ganske sammensat. Murene er rejst over et fundament af store kampesten, der særligt træder frem
på kirkens vest- og nordside; der er ingen særskilt
sokkel. I vestgavlen er der ved en senere reparation indmuret en profilkvader, der ikke finder paralleller ved kirken (fig. 48). En mulig oprindelig
placering kan have været kirkens romanske †korbue (jf. ndf.), men den kan også være kommet til
i forbindelse med senere reparationer (jf. s. 2525).
Døre og vinduer. Skibets romanske, retkantede
dør i nord er endnu i brug, mens der af †syddøren blot er svage spor under skibets vestligste
vindue.
Af oprindelige, rundbuede vinduer er to bevarede, begge i koret mod hhv. nord og øst. Kun
det østre er i brug (mål: 133×75 cm), idet vinduet dog var blændet med ‘mursten’ o. 1879, hvor
det stod som udvendig niche (fig. 10); det blev
formentlig genåbnet o. 1941 (jf. s. 2533). Nordvinduet er derimod blændet i flugt med facaden
og står som en indvendig niche (mål: 126×73
cm, fig. 49). Som anført af F. Uldall (Uldall 1878)
er østvinduet opbygget delvist af granitkvadre i
form af smigsten og røde teglsten i munkestensstørrelse, mens nordvinduet ganske er af sidstnævnte materiale. Ingen af skibets formodede
romanske vinduer er bevaret.
Indre. Kirkens fladloftede indre, hvis loftsbrædder senest er udskiftet 1970,19 har bagmure af
rå og pudset kamp. Rummet domineres af den
senmiddelalderlige og udvidede korbue af tegl (s.
2523), der må formodes at have erstattet en oprindelig, kvadersat bue. En profilkvader indmu-
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Fig. 6.Ydre set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2013. – Exterior seen from the south east.

ret i skibets vestfacade stammer, som nævnt ovf.,
muligvis fra den oprindelige korbue.
Taggavle. Korets østre trekantgavl er i vid udstrækning bevaret i oprindelig form. Den består
af rå marksten, hvis øverste spids dog er fornyet
i tegl, formentlig med gavlkammenes ommuring
1846-47 (jf. ndf.).
Gavlen mellem kor og skib er af røde teglsten i
renæssanceformat (25×12×7,5 cm) lagt i krydsskifte, omtrent svarende til forholdene i våbenhuset (jf. ndf.). I forhold til dette må trekanten
dog formodes at være lidt yngre, idet den givetvis
er opført ved istandsættelsen 1846-47 (s. 2525).
En kurvehanksbuet åbning forbinder de to loftsrum.
Skibets vestre gavltrekant har i det nedre ligeledes bevaret det oprindelige murværk bestående
af rå marksten, der dog senere er suppleret med
Fig. 7. Skibets ydre set fra sydvest. Foto Anders C.
Christensen 2017. – Exterior of nave seen from the south
west.

teglbrokker. Den øverste tredjedel er ombygget 1846-47 med klokkekammens opførelse (s.
2524).
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kanten (jf. ndf.). Klokken hænger mellem murede piller, der overdækkes af rundbuede åbninger
mod øst og vest. Den flade afdækning krones af
en cementeret pyramidestub, hvorpå står et gennembrudt støbejernskors med kløverbladsender
og strålekrans. Korset, der o. 1862 omtaltes som
forgyldt, var tilsyneladende udført efter italiensk
forbillede, idet en tegning ‘fra det gamle amfiteater i Verona’ af et kors fra ‘et af byens talrige
kapeller’ tjente som forlæg.9 Korset blæste ned
under en storm, men blev af ‘ejeren omhyggelig
genopsat’; det er senest renoveret 1989.9
Samtidig med opførelsen af klokkekammen
blev kirkens gavle forsynet med musetrapper, der
over korets østgavl krones af en lav toptinde,
hvorpå er en cementafdækning med kors.
En †opgang til prædikestolen ‘gennem en åbning i muren’ nævnt o. 1862 skal muligvis tolkes således, at triumfmuren en periode var genFig. 8. Opstalt af vestgavl med klokkekam.
1:300. Tegning i RA, o. 1846. – Elevation of
west gable with bell cot.

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Den nuværende, af teglsten i munkestensstørrelse opførte og spidsbuede, korbue stammer fra en senmiddelalderlig ombygning, der ikke lader sig nøjere
datere. Mod skibet er buens helstensbrede stik,
der er trukket en smule tilbage, langs overkanten
suppleret af et bryn (jf. fig. 20).
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Våbenhuset ud for
skibets norddør er opført efter 1793, hvor der ‘intet våbenhus’ var, men før 1796.15 Materialet er
røde teglsten i renæssanceformat (25×11×7 cm)
lagt i krydsskifte. Murene er rejst over en lav syld
af kampesten og afsluttes foroven af en falsgesims
på flankemurene. Døren er fladbuet og ufalset, og
det indre får lys gennem et retkantet vindue i
øst. 1914 blev der if. Synsprotokollen ‘lagt loft’ over
våbenhuset, hvilket muligvis betyder, at rummet
oprindeligt var åbent til kip.
Klokkekam. 1846-47 blev der over skibets vestgavl af kirkeejeren, etatsråd Tang opført en klokkekam,9 der senest er renoveret 1982. Kammens
facade flugter med skibets vestgavl og er i forbandt med de jævngamle kamme over gavltre-

Fig. 9. Plan og sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af F.
Uldall 1879. – Plan and south facade.
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Fig. 10. Korets romanske vinduer (s. 2522). Udateret
opmålingsblad ved F. Uldall. – Romanesque windows in
the chancel.

2525

nembrudt i den sydlige del (jf. s. 2542).9 Hverken
etablering eller tilmuringstidspunkt er dog kendt.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
Kirkens tagværker og beklædning blev udbedret
1593.12 1702 var korets tag så brøstfældigt, at bly
svarende til 16 opgange manglede på begge sider. Som en konsekvens heraf ‘flød’ loftet med
vand, og det regnede ned på alteret.14 Seks år
senere var kirkens kapital så beskeden, at adskillige arbejder måtte henstå.14 O. 1770 var kirken
tilsyneladende i god og forsvarlig stand,20 men
atter 1796 regnede det ind i kirkens østende ved
alteret.15
1808 blev bygningen betegnet som værende
i god stand efter en ikke nærmere specificeret
hovedreparation, men kort herefter påtaltes flere
mangler,21 1814-19 således ved gulv og loft, men
også for kirkens omgivelser.22
Ved en gennemgribende istandsættelse 184647 foranlediget af kirkeejeren, etatsråd Tang, blev
kirken bl.a. udstyret med en klokkekam, nye
kamme over gavlene (s. 2524) samt nye vinduer
(jf. s. 2529). Jf. også inventar (s. 2532).

Fig. 11. Plan, snit og facader. Forslag til restaurering ved Kristian Jensen 1940 (s.
2530, 2533). 1:300. Ulfborg-Vemb Lokalhistoriske Arkiv. – Plan, section and facades.
Restoration proposal by Kristian Jensen 1940.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 12. Plan, snit og facader. 1.300. Målt og tegnet af Jens Foged og Poul Hansen 1958. – Plan, section and facades.
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Fig. 13. Forslag til nybygning (s. 2527). 1:300.Tegnet af Jens Foged og Poul Hansen 1958. – Proposal for new building.

Istandsættelsen 1966-70 omfattede for bygningens vedkommende nyt varmeanlæg, omstøbning af kirkens blytage samt renovering af loftsog gulvbrædder.
Kirken gennemgik 2011-12 atter en istandsættelse (Knud Fuusgaards Tegnestue, Ringkøbing),

der hovedsagelig berørte inventaret; dog blev
også et nyt varmeanlæg installeret, og teglgulvet
omfuget.
Projekteret vestudvidelse. 1958 blev udarbejdet forslag til en udvidelse af kirken (arkitekterne Jens
Foged og Poul Hansen, Thisted, fig. 13). If. det
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aldrig realiserede forslag skulle den nedre del af
vestgavlen på den middelalderlige kirke nedbrydes, og en lav tilbygning, dvs. et nyt skib med særskilt indgangsparti og fladt tag, opføres vest herfor.
Det oprindelige skib skulle omdannes til kor, og
et afskærmet sakristi indrettes i det gamle kor.
Gulve. Korets og skibets gulve består af mønsterlagte røde teglsten i renæssanceformat (25×
11,5×8 cm), der kan stamme fra kirkens istandsættelse 1846-47 (s. 2525). Gulvet er senest fuget
2012. Formentlig 1908 blev det dækket af brædder, idet en fornyelse d.å. ønskedes,9 jf. de stadig
eksisterende forhold i nabokirkerne Gørding og
Bur (jf. fig. 40). Bræddegulvet blev formentlig
fjernet 1941. Trappen til prædikestolen er af tegl
i samme format, og under stolene er plankegulv.
Våbenhusets teglgulv, der svarer til de øvrige
gulve, blev ‘nylagt’ 1904.9 †Gulve. ‘Mursten’ blev
1589 indkøbt til kirkegulvet,12 og gulvene blev
1603 suppleret med ‘gulvtegl’.23 1650 blev korets
gulv omlagt med nye sten, da gulvet ‘formedelst
gamle grave var nedsunket’, jf. s. 2551. 1708 blev
gulvet under stolene udbedret med seks læs kampesten fra Gørding Kirkes gamle tårnmur (jf. s.
2485).12 1889 ønskedes gulvet mellem alteret og
knæfaldet hævet med fem tommer og belagt med
brædder.9
Vinduer. Sydsidens spærstikafdækkede teglvinduer er fra kirkens restaurering 1846-47.9 1796
ønskedes ‘et stort vindue’ i kirkens søndre side.15
Et ikke realiseret projekt til indsættelsen af nye
vinduer blev udarbejdet 1879 (arkitekt F. Uldall,
Randers). If. planen skulle sydsidens åbninger
erstattes af rundbuede vinduer, mens østvinduet,
der på dette tidspunkt stod som en udvendig niche, skulle blændes i flugt med facaden; et tilsvarende skulle indsættes i skibets nordmur.
Korets blysprossede østvindue er fra 1997 (s.
2531), hvor det afløste en småsprosset (†)vinduesramme med farvet glas, der nu er henstillet på
kirkens loft.
Tagværker. Kirken har over begge bygningsafsnit bevaret sine middelalderlige tagværker, der
Fig. 14. Korets tagværk set fra sydvest (s. 2529). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Chancel roofing seen from the
south west.
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Fig. 15. Tømmersamling i 5. spær fra øst i skibets tagværk set fra syd (s. 2529). Foto Arnold Mikkelsen 2016.
– Timber joint in 5th rafter from east in nave roofing seen
from the south.

dog jf. de dendrokronologiske undersøgelser ikke
er de oprindelige (jf. ndf.).
Korets egetagværk består af seks spærfag med
to hanebånd og korte, lodrette spærstivere. Sidstnævnte er tappede i spærene og bladet på bindbjælkernes vestsider. Nummereringen, der kun
genfindes på dele af træværket, er udført som øksehugne streger på spærenes vestsider, hvor også
de påbladede og træfornaglede hanebånd er fastgjort.
Udformningen af skibets tagværk (fig. 15) svarer til korets og består af 12 spærfag, der er suppleret med enkelte stormlægter i nord (2) og syd
(1).
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra korets og
skibets tagværker er 2016 udtaget hhv. seks og otte boreprøver. Prøverne fra koret har generelt for
få årringe, således at ingen sikre dateringer kunne
udledes. Prøverne fra skibets tagværk kunne alle
dateres og viser for syv af prøverne fældningstidspunkter o. 1435-40.24
Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af blytage,
der senest er omlagt 1967, jf. indskrift på skibets nordside: »Brd. Stoffregen, blystøbere, Struer
1967«. Våbenhusets vingetegl er fra 1914.9 †Tagbeklædning. Korets og skibets blytage er tidligst
nævnt 1591 i forbindelse med en reparation.12

2530

HJERM HERRED

Fig. 16.Ydre set fra syd. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south.

1689 var der i taget adskillige huller og sprækker.12 Jf. nu forsvunden indskrift fik kirken nyt
blytag 1838,25 idet belægningen over kirkens vest
ende siden 1822 trængte til omlægning.13
Farveholdningen. Kirken er hvidkalket på alle
facader samt i det indre. Her er lofter og den nyklassicistiske dørindfatning holdt i grå farvetoner
fra 2012. †Farveholdning. 1887 blev våbenhusets
loft malet med oliefarve.9 Loftet over koret blev
1905, efter indsættelsen af nyt loft året før, ‘affaset’
og opmalet med ‘forskellige’ farver, og bjælkernes
underkant dekoreret.9
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elvarmeanlæg, der blev installeret 2011 ved kirkens seneste
istandsættelse (s. 2527).
†Opvarmning. En †kakkelovn blev o. 1891 opstillet i skibets nordøsthjørne (jf. fig. 19), idet
ønsket allerede blev fremsat 1888, med den begrundelse at det var sket få år tidligere i Gør-

ding Kirke (s. 2490). 1895 blev skærmen malet
hvid.9 Skorstenen er indmuret i triumfmuren
og var over loftet støttet af en skorstensstol, idet
gavltrekanten i forhold til skibets østmur kun var
omtrent halv tykkelse. Den frie del af skorstenen udgik østligst over skibets tagryg (jf. fig. 16).
Kakkelovnen forsvandt formentlig 1942, hvor
et nyt ‘varmeværk’ blev installeret (jf. fig. 11).9
O. 1966 blev dette nedtaget, idet en †kalorifer
blev installeret i en mindre varmekælder i skibets
nordøsthjørne.
Fortov. Kirken omgives af en brolægning, der
første gang er nævnt 1893, hvor en stenbro i en
alens bredde og med kraftigt fald udadtil ønskedes anlagt omkring bygningen.9 Den nuværende
belægning foran våbenhuset er fra 1997.9 †Fortov.
En brolægning foran våbenhuset og ved indgangen til kirkegården blev udført 1888; 1910 var
hele kirken omgivet af en brolægning.13
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GLASMALERI
(Fig. 18), 1997, udført af maleren Sven HavsteenMikkelsen (jf. også alterbordskrucifiks (s. 2536).
70×25 cm. Signeret og dateret i nedre højre
hjørne: »SHM 1997. EMB«. Motivet tager udgangspunkt i vers 3 af Peter Dass’ salme fra 1698,
»Herre Gud! Dit dyre navn og ære« (DDS nr. 7):
»Men op skal rinde, som solen skinne, Guds rige«
og viser enkle former i gult, koboltblå og violet.26
Et tilsvarende glasmaleri af kunstneren, dog fra
1975, findes i nabokirken Asp (s. 2370).
(†) Glasmaleri (jf. fig. 50) af farvet glas i blå, gule
og rødlige toner. Nedtaget o. 1997 og henlagt på
kirkens loft.
†KALKMALERIER
1941 blev der på skibets nordvæg registreret kalkmalede dekorationer, der som følge af gentagne
reparationer af murfladen fremstod ‘udviskede’.
Efter registrering (Georg N. Kristiansen 1941) blev
de atter overkalket.
1) (Fig. 17), o. 1300-1400. Malerierne var udført
‘på gammelt pudslag, dog ikke på det oprindelige’, i farverne rødt og ‘blågråt’, vel dekomponeret
sort. Motiverne, hvis underkant var udført ca. 130
cm over gulvet, bestod af en rundbuet, 80-85 cm
høj arkaderække med syv bueslag. Buerne frem-

Fig. 17. Kalkmalerier på skibets nordvæg (s. 2531). 1:50.
Usigneret o. 1941. – Wall paintings on north wall of nave.

Fig. 18. Glasmaleri, udført 1997 af Sven HavsteenMikkelsen (s. 2531). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Stained glass, 1997, by Sven Havsteen-Mikkelsen.

stod let opstyltede som følge af de lavt placerede
kapitæler, der ligesom baserne var rektangulært
udformede. Den horisontale fodlinje, hvorpå søjlebaserne hvilede, udgjordes af en dobbelt kontureret bort, hvori var skiftevis røde og mørke
stregkors. Over første bue ved triumfmuren var et
kvadrat med diagonale linjer, i hvis skæringspunkt
var et mindre cirkelslag; figuren var indrammet
af en 12 cm bred rammebort med skråtstillede
streger, hvorpå var halve cirkelslag på alle hjørner
og ‘på midten’. Mellem tredje og fjerde bue fra
øst samt længst mod vest sås en seksoddet stjerne,
indskrevet i en dobbeltkontureret, tovsnoet cirkel.
Udsmykningen finder lokale paralleller i Ølby
og Mejrup (s. 2282, 1798), hvoraf dog kun eksemplerne i sidstnævnte kirke endnu havde bevaret de
cirkelmedaljoner, der oprindeligt må formodes at
have været indskrevet i arkaderækken også i Ølby
og Vemb. Malerierne i Vemb var i forhold til de
øvrige desuden udført i en mere stiliseret eller
forenklet form, hvad der muligvis kan tyde på en
lidt senere datering.
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Fig. 19. Indre set mod øst. Foto o. 1919. – Interior towards the east.

INVENTAR
Oversigt. Fra middelalderen hidrører dels den romanske døbefont, der tilhører ‘den vestjyske type’ med fod,
udformet som en omvendt terningkapitæl, dels klokken, der bærer støbernavn (Nicolaus) og årstallet 1340.
Også alterbordet, opmuret i en blanding af kamp og
tegl, er middelalderligt.
Svarende til normen fik kirken i 1500-tallet et
dåbsfad, et arbejde fra Nürnberg, samt i begyndelsen
af 1600-tallet, nærmere betegnet i 1605, en prædikestol. Alterstagerne anskaffedes 1668, mens altersølvet
hidrører fra begyndelsen af 1700-tallet. Heraf er kalken udført af Holstebromesteren Anders Jensen Klem,
mens disken bærer våbenskjolde for Hermann Frantz
von Schwanewede og Christence Dyre († hhv. 1696
og 1705). Sættets enkeltdele er formentlig blevet sammenblandet med Bur Kirkes, hvor en disk af Klems fabrikat og en kalk med de ovennævntes våbener findes
(s. 2585).
Fra kirkens renovering under etatsråd Tang 1845-47
stammer (†)altermaleri af Lemvigmaleren, J. B. Gjørup
med tilhørende ramme og dørfløjen mod våbenhuset.
Fra 1800-tallets anden del hidrører også to alterkander

(den ene måske oprindelig i Gørding (s. 2500)) og en
ske (1896).
Kirkens indretning er dog først og fremmest præget
af 1900-tallet, fra stolestaderne (1908-10), alterskranken (1941), kirkeskibet (1980), oblatæsken (1990) til
Sven Havsteen-Mikkelsens alterbordskrucifiks (1997),
der knytter sig til kunstnerens samtidige glasmaleri.
Orglet er opsat 2009.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkeinventaret er senest
nystafferet i forbindelse med en renovering 2011-12
(Knud Fuusgaards Tegnestue, Ringkøbing; Jens Johansen), idet interiøret farvemæssigt er harmoniseret efter
korets glasmaleri. Prædikestolens staffering, der fastlagdes
ved en restaurering 1941, er ligeledes restaureret 2012.
Rummets ældre indretning kan belyses gennem
kirkeregnskaberne, der er bevaret fra 1584, om end
de ældste inventarier først kendes fra 1650 og 1655.12
Et samlet indtryk af inventarets status er tidligst belyst
gennem kilderne fra anden del af 1700-tallet. Fra 1765
noteredes, at både altertavlen og prædikestolen ‘højligen’ trængte til at blive ‘ornerede’, dvs. udsmykket,
men manglerne var endnu ikke afhjulpet 1774, ligesom
messehagel og alterdug sidstnævnte år var i meget ringe
stand.20 1791 havde den ny kirkeejer siden 1786, Peder
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Fig. 20. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior towards the east.

Tang, ladet kirken ‘meget vel’ reparere. Dog var både alterklæde og messeklæder stadig ringe, ligesom der kunne behøves tre-fire stolestader ekstra. I de følgende år
klagedes navnlig over, at altertavlen trængte til at blive
malet.27 Under etatsråd Tang blev kirken 1846-47 ny-

istandsat som nævnt ovf.; i denne forbindelse opsattes
bl.a. nye †stolestader.9 En række større istandsættelser,
herunder også en nymaling af inventarets træværk, er
gennemført i løbet af 1900-tallet, vigtigst 1941 (Kristian Jensen) og o. 1970 (Lydholm og Hansen).28

Fig. 21. (†)Alterbordspanel, 1600-tallets første halvdel
(s. 2533). Foto Georg N. Kristiansen 1947. – (†)Communion table panel, first half of 1600s.

Alterbord (fig. 22), middelalderligt, opført i et blandingsmateriale af granitkvadre og enkle teglsten.
100 cm højt, 128×109 cm, opmuret direkte op
mod østvæggen. Bordet er hvidkalket. Alterbordsplade, 1997,9 af moseeg, fornyet i forbindelse med
udførelse af glasmaleri og alterbordskrucifiks.
(†)Alterbordspanel (jf. fig. 21, 23, 50), 1600-tallets
første del. Af det oprindelige, formentlig tresidede
panel er kun forsiden bevaret, ca. 100 cm højt. Panelet er smykket med to rækker højrektangulære
fyldinger, fire foroven og tre forneden, indrammet
af karnisprofiler. I forbindelse med en renovering
1941 blev rammestykker og lister suppleret og
hele panelet nymalet. Forsiden anbefaledes atter
bemalet 1965 efter en skade,9 men afmonteredes
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Fig. 22. Middelalderligt alterbord (s. 2533) og alterkrucifiks (s. 2536), udført 1997 af
Sven Havsteen-Mikkelsen. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar, medieval and altar
cross, 1997, by Sven Havsteen-Mikkelsen.

kort efter i forbindelse med hovedistandsættelsen
1966-70. Opstillet på kirkeloftet.
†Alterklæder og -duge. 1629 anskaffedes en ny
dug.12 Alterklædet er tidligst registreret 1650 og
1655 i kirkens inventarium, sidstnævnte år omtalt

som ‘et gammelt lærredsalterklæde’.12 1698 indkøbtes fint lærred og knipling til et nyt klæde,
der dog blev stjålet året efter.12 Et silkesyet klæde blev det følgende år foræret af sognepræsten,
Claus Bang, mens en tilhørende fin, hvid alter-
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Fig. 23. (†)Altertavle, opsat 1846-47 på initiativ af Andreas Evald Meinert Tang (s.
2536). Foto Georg N. Kristiansen 1940. – (†)Altarpiece, set up in 1846-47 on the initiative of Andreas Evald Meinert Tang.

dug med brede kniplinger bekostedes af kirken
selv.12 1766 var alterklæderne dog meget slette
og ringe.20 Som nævnt 1768 i Præsteindberetningen
var selve klædet af rødt lærred, mens dugen var
af kramlærred.16 O. 1862 havde kirken et rødt

klæde (vel af fløjl) med frynser i samme farve og
gyldent kors.9 1911 registreredes et klæde af rødt
fløjl med gyldent kors og tilsvarende guldfrynser,
antagelig identisk med det, der var fornyet 1910
(jf. fig. 19).
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Fig. 24. (†)Altermaleri, udført 1846-47 af J. B. Gjørup, Lemvig og efter 1940 opsat på
kirkens vestvæg (s. 2536). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – (†)Altar painting, 1846-47,
by J. B. Gjørup, Lemvig, set up on the west wall of the church after 1940.

Alterkrucifiks (jf. fig. 22), 1997, udført af Sven
Havsteen-Mikkelsen, af træ, 38 cm højt.29 Korset,
der er svagt hvælvet på forsiden og glat på bagsiden, er dannet som et Georgskors og placeret på
en lav stage, der er monteret på et ovalt fodstykke.
Belagt med bladguld.30
(†)Alterkrucifikser. 1) (Jf. fig. 31), nyere, af støbejern, 130 cm højt. Gråstafferet med guldbronzeret
cirkelglorie omkring korsmidten. På kirkeloftet.
2) 1941, af glatte egeplanker, udført af tømrermester Chr. Stampe. 31 Antagelig identisk med kors,
115 cm højt, opsat i ligkapel.
(†)Altertavle (fig. 23), opsat 1846-47 på initiativ
af etatsråd Tang, Nørre Vosborg.9 Heraf er både
bevaret altermaleri, opsat i kirkens vestende, og

tavlens sidevinger samt topstykke, deponeret på
kirkens loft.
(†)Altermaleri (fig. 24), signeret af J. B. Gjørup
(»Gjørup«) fra Lemvig. 125×107 cm, olie på lærred, nymonteret på en træplade og indsat i en
sekundær profilramme, idet maleriets nederste
vandrette del med indskrift (jf. ndf.) er afskåret
og placeret på kirkens loft. Maleriet viser Kristus
i Getsemane Have efter forlæg af Carlo Dolci (o.
1643, Galleria di Palazzo Bianco, Genova). Den
skematisk malede fremstilling viser den knælende Kristus, iklædt rød kjortel og med hænderne
korslagt over brystet. Det lokkede hår og skægget
er mørkebrunt. Frelseren knæler i et summarisk
gengivet landskab med et prospekt af Jerusalem;
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th. ses i en skybræmme en engel med Lidelsens
kalk. Et sakralt lys udgår både fra Kristi hoved
og fra kalken, der krones af et kors med ophængt tornekrone og lidelsesredskaber (hammer
og tang). I forgrunden er hvide blomster og en
træstub, hvorpå er anført med gullighvid skriveskrift: »Malet af Gjørup«. Herunder stod, ligeledes med skriveskrift, et skriftsted fra Matt. 26,39.
Dette parti er dog sekundært afsavet. Den flittige
Lemvigmaler udførte flere værker i omegnens
kirker, dog primært efter andres forlæg (navnlig
Leonardo da Vinci og Thorvaldsen). Hans værker
findes bl.a. i Harboøre (s. 1276 f.), Engbjerg (s.
1347 f.), Hygum (s. 1389), Hove (s. 1430), Ramme (s. 1608, 1618) og Fjaltring (s. 1661). Indsat
i en enkel, nyere profilramme, der er gråstafferet
med detaljer i rødt og brunt.
(†)Alterramme (jf. fig. 23). Altermaleriet var
oprindeligt indsat i en hulkehlsramme, hvortil
sluttede sig smalle sidevinger og topstykke af fyr,
deponeret på kirkens loft. Storvingerne havde
udskåret volutslyng og spinkle bladornamenter,
topstykket en strålesol, flankeret af bladværk i
gennembrudt arbejde. Brunstafferet med detaljer
i rød og grøn forsølvning på lasur samt spredt
forgyldning.
Altertavlen, der allerede 1917 omtaltes som
‘næppe værd at istandsætte’ (Termansen 1917),
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blev nystafferet 1923, men afmonteredes i forbindelse med hovedrestaureringen 1940. Et ikkeanvendt forslag til en arkitektonisk ramme, kronet
af en trekantgavl, blev s.å. udarbejdet af Georg N.
Kristiansen.32
†Altertavle, 1598,12 efter alt at dømme udformet
som en skriftaltertavle. D.å. betaltes snedkeren for
en ny tavle, der blev malet af Mikkel Maler, måske
identisk med Mikkel Christensen i Ringkøbing
(s. 87, 95). Desuden påsattes et bræt med skrift.
Ifølge indberetningen til biskop Bloch 1768 var
tavlen trefløjet. På nordfløjen læstes De Ti Bud,
i midtfløjen (‘mellemtavlen’) alterets (dvs. nadverens) og dåbens indstiftelsesord og på sydfløjen
‘Herrens bøn’, dvs. Fadervor. Endvidere var anført:
»Jesu blod renser os af alle vore Synder« (1 Joh.
1,7). Nederst, vel på postamentet, stod: »Saa elskte
Gud Verden etc.« (Joh. 3,17).16 I tidsrummet 176574 noteredes det som en tilbagevendende post, at
altertavlen i høj grad trængte til at blive ‘orneret’,
dvs. nystafferet, i lighed med prædikestolen.20 Endnu 1792 var dette et problem.33 Kasseret i forbindelse med opsætningen 1846-47 af (†)altertavle.
Altersølv (jf. fig. 25), omfattende kalk og disk, der
er omtrent samtidige. Kalken, 1700-tallets første
fjerdedel. 18 cm høj, har lav cirkulær fod med godronnering, der gentages på den midtdelte knop.
Enkelt stejlt bæger med dobbeltrille ved mun-

Fig. 25. Altersølv, heraf kalk og disk, udført i 1700-tallets første fjerdedel (s. 2537),
oblatæske o. 1990 (s. 2538) og ske, 1896 (s. 2538). Foto Arnold Mikkelsen 2016. –
Altar plate: chalice and paten from first half of 1700s; wafer box c. 1990; and spoon, 1896.

2538

HJERM HERRED

dingsrand. Mestermærke på den flade standkant
for Anders Jensen Klem (Bøje nr. 6655), virksom i
Ringkøbing 1713-17 og i Holstebro fra 1717-59.
Desuden sekundær ejermærkning under kanten.
Kalken er nært beslægtet med guldsmedens kalk
med tilhørende disk i Humlum (s. 1200). En tilsvarende disk af samme mester findes i Bur Kirke
(s. 2585), og det kan ikke udelukkes, at de to nabokirkers altersæt sekundært er blevet sammenblandet, jf. også disk (ndf.) og kalk i Bur Kirke
(s. 2585). Bægeret blev istandsat 1892.9 Disk, o.
1700, skænket af Hermann Frantz von Schwanewede til Nørre og Sønder Vosborg (†1697) og
hustruen Christence Dyre (†1705), er 13 cm i
tværmål. På den i øvrigt glatte fane er indpræget
ægteparrets dobbeltvåben og deres initialer: »HF
(sammenskrevet) v. S « og »CD« (fig. 26). Under
fanen sekundær ejermærkning, desuden kontur
af et næsten udpudset skjold, et muligt mestermærke, der dog på grund af den tidlige datering
ikke kan være identisk med Anders Jensen Klems.
Det er bemærkelsesværdigt, at nabokirken Bur
har en kalk, smykket med de samme givervåbener (s. 2585), og det er derfor nærliggende at antage som nævnt ovf., at de to kirkers beholdning
senere er blevet blandet sammen.
†Altersølv. 1629 anskaffedes en kalk og disk af
messing. Samtidig indkøbtes et klæde til at binde

Fig. 26. Initialer og våbenskjolde for Hermann Frantz
von Schwanewede (†1697) og Christence Dyre
(†1705). Detalje af disk (s. 2538). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Initials and arms of Hermann Frantz von
Schwanewede (†1697) and Christence Dyre (†1705). Detail of paten.

over de to genstande (†kalkklæde).12 1697 ‘forbedredes’ inventariet med en kalk og disk, ligeledes af messing. Sættet stammede fra Bur Kirke (s.
2585), men blev stjålet allerede 1699.12 1709 indkøbtes 20 lod sølv til en ny kalk og disk.12 Som
det fremgår af Præsteindberetningen fra 1768, var
materialet af sættet endnu på dette tidspunkt dog
af messing, og det kan derfor ikke være identisk
med det ovennævnte.16
Oblatæske (jf. fig. 25), o. 1990,34 8 cm høj, 9
cm i tværmål. Den enkle æske har form som en
lav keglestub, der dog skråner indad forneden;
konkavt låg med gribehank. Under bund er mestermærke: »TLM«, antagelig for T. Linder-Madsen (virksom 1967-92), jf. også beslægtet æske i
Mejrup (s. 1815). Endvidere stempel for sterlingsølv og ejermærkning.
*Oblatæske, anskaffet 1889.9 Af porcelæn, højde
6,5 cm, tværmål 14 cm. Under bunden mærkning for Bing & Grøndahl. I præstegården.
†Oblatæske. O. 1862 og endnu 1911 omtalt
som værende af blik og forsynet med et kors.9
Sygesæt, fælles for pastoratets tre kirker, jf. Gørding Kirke (s. 2499).
*Alterkander, nyere, begge deponeret i Vemb
Præstegård. 1) (Jf. fig. 19), af tin, 25,5 cm høj. 2)
(Jf. fig. 31), af sort porcelæn med gyldne detaljer.
Under bund mærke for Bing & Grøndahl. †Alterkande. O. 1862 omtalt som værende af rødt glas
(jf. Gørding, s. 2500); nævnt endnu 1911.9
Ske (jf. fig. 25), 1896, 17 cm lang, med spinkelt skaft med dråbeformet afslutning og ovalt laf
med perforering. På bagsiden af skaftet tre mærker, Københavnsmærke for 1896, guardejnstempel for Simon Groth og mestermærke med initialerne »IH« i firkantet ramme for I. Holm, vel
en videreførelse af firmaet Johan Georg Holm
(jf. Bøje nr. 1449).35 Jf. tilsvarende eksemplarer i
Gørding og Bur (s. 2500, 2586).
Alterstager (fig. 27), erhvervet 166812 og formentlig skænket af ægteparret: »HS« og »ACD«
(jf. initialer på fod). De to barokstager, hhv. 40,5
og 42 cm høje, bærer præg af flere istandsættelser,
bl.a. med bly. De profilerede fødder i to afsæt står
på kuglefødder og har cylinderskafter, adskilt af
kugleled, det nederste ovalt, det øverste af form
som en bladdekoreret kugle; muslingeformet,
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formentlig sekundær lyseskål. På fødderne er
indpræget to hold initialer, jf. ovf, for den mandlige og kvindelige giver.
Som anført i Synsprotokollen var stagerne o.
1862 forsynet med lamper, dvs. antagelig lysattrapper af form som bliklys med indsatte olielamper, der lyste som vokslys (jf. bl.a. DK Holbæk
2074). De formmæssigt afvigende lyseskåle kan
være blevet tilføjet på dette tidspunkt; istandsat
1960.9
(†)Syvstage (jf. fig. 31), 1900-tallets første del,
53 cm høj, af messing(?). Foden er ottesidet og
skaftet samt de enkelte lysarme adskilt af firkantede mellemled. Deponeret på loftet.
†Lysholder. En lang stålrist, ‘som lysene står på’,
er registreret 1650, måske den samme, der anskaffedes 1629 (‘en ny rist’).12 †Lyseslukker. Nævnt
1911.12
†Alterbøger. 1598 indkøbte kirken sammen med
nabosognet, Gørding, en bibel (jf. s. 2501), ligesom begge kirker i fællesskab med Bur erhvervede en ordinans.12 Kirkens bogbestand omfattede
1650 og 1655 en alterbog og ‘en gammel forslidt
graduale’.12
*Messehagler. To ældre skjoldformede hagler af
mørkerødt fløjl med besætning og kors af guldgaloner opbevares i Vemb Præstegård. Haglerne kan
muligvis være identiske med eksemplarer, omtalt ndf., men kan også hidrøre fra nabokirkerne
Gørding og Burs beholdning (s. 2501, 2587).
†Messehagler. 1593 anskaffedes en ny hagel af
rødt, småblomstret fløjl med kors af guldknipling.12 1633 indkøbtes seks alen rødt fløjl i Viborg
til en hagel med sølvknipling, måske den samme,
der nævntes 1650 og 1655, dog sidstnævnte år
forsynet med et guldkniplingskors bagpå.12 1699
blev hagelen stjålet, men allerede samme år anskaffedes en ny, ligeledes af rødblomstret fløjl
med guldkniplinger. 1768 noteredes det, at messehagelen svarede til Gørding Kirkes (s. 2501).16
O. 1862 og 1911 omtalt som værende af rødt fløjl
(samme som ovenstående(?)). 1901 foresloges den
opfarvet eller fornyet samt forsynet med et kors
af ægte guldbrokade.9 Fornyelsen synes først gennemført 1915.9
Alterskranke (jf. fig. 20), 1941,36 af halvrund
form med svagt udaddrejede sidepartier. Spinkle
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Fig. 27. Alterstager, 1668 (s. 2538). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar candlesticks, 1668.

balustre med omtrent ensdannede terningkapitæler og baser; skafter med markeret entasis. På
muret knæfald, med blågråt betræk. At dømme
efter fotografier af †alterskranke nr. 2 er udformningen nært beslægtet med denne, og selve gitteret er muligvis genanvendt. Knæleskammel, nyere,
af moseeg, med betræk som ovennævnte.
†Alterskranker. 1) 1774 anbefaledes det, at kirkens patron (Christen Linde Leth) bekostede et
‘tralværk’ (dvs. en alterskranke) til kommunikanterne, især af hensyn til gamle og skrøbelige
folk.12 Antagelig identisk med den lige skranke
med ‘passende trægitter’ omkring og læderpuder, som omtaltes o. 1862.9 2) (Fig. 19), 1889,9
af halvrund form med spinkle balustre med svag
entasis. Knæfaldet skulle beklædes med rødt fløjl,
svarende til alterklædet.
Døbefont (fig. 30), romansk, af rødlig granit,
heraf foden af en mere finkornet sten og kummen mere grovkornet. 83 cm høj med tværmålet
65 cm. Tilhører ligesom fontene i Rom (s. 797)
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Fig. 28-29. 28. Dåbsfad, 1500-tallet, formentlig produceret i Nürnberg (s. 2540). 29. Dåbskande, o. 1954 (s. 2541).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – 28. Baptismal dish, 1500s, probably produced in Nuremberg. 29. Baptismal dish, c. 1954.

Fig. 30. Døbefont, romansk (s. 2539). Foto Arnold Mik
kelsen 2016. – Romanesque font.

og Estvad (Ginding Hrd.) ‘den vestjyske type’
(Mackeprang, Døbefonte 174), hvor foden har
form som en omvendt terningkapitæl med markerede hjørnesporer, mens kummen i de nævnte
eksempler har varierende udformninger. Over et
kraftigt skaftled med vulst er kummen af fladtrykt halvkugleform med en markeret bort af
spidse takker, hvorover er et sammensat profilled
med dobbelte platter under en skråkant. Øverst
et glat led. If. Uldall 1878 var fonten overkalket,
dvs. vel sekundært bemalet eller marmoreret, svarende til et større antal af middelalderens fonte.37
Fonten ses på ældre fotografier (jf. fig. 19) placeret ved korbuens nordre vange, men står siden
hovedrestaureringen 1941 midt for buen.38
Dåbsfad (fig. 28), 1500-tallet, formentlig et
Nürnbergerarbejde.39 Fadet, der måler 40 cm i
tværmål og er 5,5 cm dybt, viser i bunden Bebudelsen, udført i drevet arbejde og indrammet af
en bort med indprægede egeblade. Fanen har en
dobbeltbort, hhv. med sekstakkede stjerner og liljelignende ornamenter. Under bunden er nyere
ejermærkning i graverede versaler (»Vemb Kirke«). Dåbsfadet tilhører en meget udbredt type (jf.
bl.a. Engbjerg og Borbjerg kirker, s. 1353, 1891),
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der formentlig er fremstillet i et enkelt værksted i
Nürnberg inden for tidsrummet 1500-80.40 Det
er dog efter alt at dømme kommet relativt sent til
kirken, der først 1710 indkøbte et messingbækken, vel dette, og et håndklæde af blåstribet hollandsk drejl (†dåbshåndklæde).12
Dåbskande (fig. 29), anskaffet o. 1954,9 28 cm
høj, af messing. Det pæreformede korpus, der er
midtdelt med en dobbeltrille, har lav, profileret
fod, svungen hank og gæk, smykket med et palmetornament. Kanden, der nøje svarer til et eksemplar i Asp Kirke (1959, s. 2384), blev anbefalet
anskaffet 1954.9
*Dåbskande, nyere, af porcelæn. Mærket under
bunden med fabriksmærke for Bing & Grøndahl.
I Vemb Præstegård.
†Dåbskande. O. 1862 er nævnt en metalkande i
inventaret, antagelig en tinkande af den i samtiden udbredte type.9

Fig. 31. Interiør mod øst med døbefonten placeret
midt for triumfbuen, vist efter restaureringen 1941 (s.
2540). Foto 1960. – Interior towards east, with font placed
at middle of chancel arch, shown after the restoration of 1941.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 32. (†)Fontelåg, o. 1600 (?) (s. 2541). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – (†)Font cover, c. 1600 (?).

(†)Fontelåg (fig. 32), o. 1600(?). 1598 udførtes
arbejde på et låg over fonten.12 Muligvis er dette
identisk med det endnu bevarede låg, der er henlagt på kirkeloftet. Låget bærer i midten en kronelignende formation med fire svungne bøjler,
der forneden med bladornamenter slutter sig til
en kronering, mens bøjlerne, der har dekoration
af diamantbosser, øverst samles i en oval knop.
Brunlig staffering, der er delvist afskallet, men
kun viser en helt afrenset flade herunder.
Prædikestol (fig. 34-35), 1605 if. kirkergsk.,12
omfattende kurv og samtidig (†)lydhimmel, deponeret på kirkens loft.
Kurven, der udgør fire sider af en polygon, repræsenterer en nært beslægtet, om end, navnlig i
højden, reduceret udgave af den samtidige prædikestol i Gørding (s. 2502). De fire storfag adskilles
af enkle og lavere toskanske søjler med skaftring
og svag entasis. De enkelte fag har rundbuede arkader med tungebort, båret af kannelerede pilastre
og med trebladsrosetter i sviklerne. Over og under
søjlerne er fremspring, foroven smykket med kerubhoveder, forneden med diamantbosser; begge
disse led savnes dog i Gørding ligesom kronfrisens
tandsnitsdekoration (jf. dog s. 2502). Under den
rigt profilerede postamentgesims er drejede kugler, hvorimellem volutindrammede hængestykker
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med beslagværksornamentik, alt rekonstrueret
1941 efter forbillede i Gørdingstolen (Georg N.
Kristiansen 1941). Moderne læsepult. Placeret på
muret fremspring med opgang via en tilsvarende
muret trappe; et opgangspanel med højrektangulære fyldingsfelter er fæstnet ved degnestolens panel. En †opgang var o. 1862 muligvis ført gennem
triumfvæggens sydlige del (s. 2524).
(†)Lydhimlen (fig. 33) udgør et femsidet fremspring, føjet til et kortere rektangulært parti.
Hjørnerne er markerede med profilerede fremspring, hvorunder drejede hængekugler (kun én
er bevaret). Herimellem er udskårne hængestykker med volutter (delvist bevaret). I selve lydhimlen er to udsparinger i firkløverform, mens midten er markeret med et kvadratisk profilfelt med
strålesol i relief. Hjørnerne har rosetter, svarende
til kurven. Nedtaget o. 1900 og henlagt på loftet.
Kurvens staffering, der blev fastlagt 1941, omfatter rødt, sort, brungrønt, mørkebrunt samt guld
og sølv. Herunder blev påvist mindst tre farvelag
foruden det daværende, påført 1923 (jf. ndf.) med
rødbrunt, rødt og gult samt rød og grøn lasur

på sølv og enkelte forgyldte detaljer. Derunder
iagttoges to lag, begge antagelig fra 1800-tallet,
øverst en hvidgrå marmorering i stor- og indskriftfelter samt på søjlerne; rammestykker, fremspring og arkaderne stod i lyserødt (jf. fig. 33).
Den samme staffering ses endnu fragmentarisk
på lydhimlen. Derunder var en grå strygefarve,
måske fra 1847 (jf. ndf.) med hvidt på søjler, englehoveder og listeprofiler m.v. Der fandtes kun
yderst sparsomme rester af den oprindelige staffering på kridtgrund, deriblandt rester af en forgyldt, om end ulæselig, frakturindskrift på sort
bund i frise- og fodfelter.
Indskrifter. Kurvens frise har hvidlig versalindskrift på sort bund i tre af de fire felter: »Salig er
de, som/ hører Guds ord/og bevarer det. Luc. 1128«. Fodfelterne har tilsvarende indskrift på de tre
felter, dog i fraktur med enkelte versaler på sort
grund, idet den gennemløbende tolinjede tekst
forløber hen over alle fire felter: »Saaledes elskede
Gud/ Verden, at han gav sin/ Søn den enbaarne,
for/ at hver den, som tror paa/ ham, ikke skal
fortabes, men/ have et evigt liv. Joh: 3-16«.

Fig. 33. (†)Lydhimmel, o. 1605 (s. 2542). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – (†)Pulpit
canopy, c. 1605.
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Fig. 34. Prædikestol, o. 1605 (s. 2541). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, c. 1605.

†Indskrifter. 1768 registreredes to skriftsteder,
anført med gyldne bogstaver, på selve kurven:
»Tiden er fuldkom(m)men og Guds Rige er nær.
Bed(r)er Eder og troer Evangelio« (Mark. 1,15)
og »Salige er de, som hære Guds Ord og bevare
det« (Luk. 11, 28), mens de øvrige var ulæselige.
På lydhimlen (’kronen’) stod: »Disse ord, s(om)
ieg byder dig i Dag, skal du bære på dit Hierte
etc.: usq(ve) ad (dvs. lige indtil) naar du opstaar«
(5 Mos. 6,6-7) og »Mennisket Lever ikke alle-

ene af brød etc: usq(ve) ad (dvs. lige indtil) Guds
Mund« (Matt. 4,4).16
1605 udførtes snedkerarbejde på den nye stol,
der stafferedes sammen med himlen. Til værket
indkøbte Preben Gyldenstierne til Nørre Vosborg klapholt (dvs. fint, tildannet træ).12 1619
forfærdigede, dvs. formentlig reparerede en smed
lydhimlen.12 1663 istandsattes stolen med nye
deller.12 1765-74 påtaltes det, at stolen i høj
grad trængte til at blive ‘orneret’, dvs. nystaf-
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afsavning af topstykket. Nystafferet 2012 i gråviolet med mørkerøde og forgyldte detaljer, idet
selve staderne er lysegrå. Hynder betrukket med
mørkerødt klæde. Et ekstra (†)stade er deponeret
på kirkeloftet.
†Stolestader. Tidligst nævnt 1599 i forbindelse
med indkøb af savdeller til en kvindestol.12 1646
udførtes nogle nye stole, samtidig med at et antal
ældre istandsattes. Reparationer med nye deller
er nævnt 1663.12 1767 var fodskamlerne i forfalden tilstand.20 Antallet af stole omfattede i 1768
hhv. 12 mandsstole og 15 kvindestole, hver med
ca. fem sæder; samtlige stole var umalede.16 Stolene omtaltes o. 1862 som malede og forsynet
med rygstød og fodskamler.9 1911 talte beholdningen ti mandsstole og et tilsvarende antal kvindestole.9 To udaterede udkast til stolegavle, måske
fra o. 1846,41 viser udsmykninger hhv. med volutter og med en palmetsmykket og buet forkant

Fig. 35. Prædikestol, 1605, vist med sin daværende staffering (s. 2541). Foto Niels Termansen 1916. – Pulpit,
1605, shown with its then polychroming.

feret, ligesom altertavlen.20 Opmalet 1847.13 O.
1862 omtalt som forsynet med læderbetræk på
håndliste og bogstol. 1912 foresloges den sænket
ca. 15 tommer.9 Efter en forundersøgelse 1917
(Niels Termansen) blev den renoveret og nystafferet
1923.9 1941 genrestaureret og opmalet, nu med
indskrifter. 2004 og atter 2012 blev farvelagene
på ny fastlagt, efter at stafferingen havde lidt stor
skade på grund af udtørring i det uhensigtsmæssige indeklima.
Stolestader (jf. fig. 19-20), fornyet 1908-10,9 idet
gavlene ændredes i forbindelse med restaureringen 1941. Stoleværket omfatter ni stader i nord,
heraf er den vestligste indrettet med en reol til
salmebøger, og syv i syd, hvortil mod øst slutter sig et kortere stade til kirkesangeren. Gavlene,
der oprindeligt havde volutsmykket topstykke og
dekoration af femtakket stjerne i cirkelmedaljon
(malet) samt buet forkant, forenkledes 1941 ved

Fig. 36. (†)Pengeblok, o. 1850 (s. 2545). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – (†)Poor box, c. 1850.
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Pengebeholdere. En moderne, cirkulær pengebøsse med reliefkors på forsiden og pengeslids i top.
Ophængt ved våbenhusdøren. (†)Pengeblok. 1911
og endnu 1990 fandtes en gammel ubrugelig kirkeblok på kirkeloftet.9 Blokken er antagelig identisk med den endnu bevarede blok, o. 1850 (fig.
36) i nyklassicistisk stil, formet som en høj og flad
pille, kronet af en flammevase med volutdannede
hanke og med to jernbundne pengekasser fæstnede til siderne. Rester af brunlig staffering. På
kirkeloftet. †Pengebøsser. To bøsser af sortmalet blik
er omtalt 1911.9 †Pengetavle, omtalt 1793-94 som
så ringe, at den »kan ikke holde Skillingerne«.15
Dørfløje. 1) (Fig. 37-38), 1800-tallet. Fladbuet
plankedør med revler og nyere reparationer i det
Fig. 37. Detalje af dørfløj i våbenhus (s. 2545). Foto
Arnold Mikkelsen 2016. – Detail of door wing in porch.

med løvefødder. Det er dog uvist, hvorvidt disse
refererer til de ældre stolestader eller blot udgør
ikke-anvendte forslag.
†Skriftestol. Tidligst omtalt 1696 i forbindelse
med en reparation.12 Stolen, placeret ved alteret
over for degnestolen, var lukket og endnu intakt
o. 1862.9 Fjernet 1889 og erstattet med en †præstestol bag korbuepillen. Denne er endnu nævnt
1911.9
†Degnestol. Tidligst omtalt 1636 i forbindelse
med en reparation.12 Nævnt o. 1862 som lukket
og placeret over for skriftestolen, dvs. i syd. 9 1889
indrettedes en plads til kirkesangeren i den øverste mandsstol; denne aflukkedes 1897.9
Løse stole. Et antal nyere bøgetræsstole med
rødt klædesbetræk er opstillet i koret og i skibet.
†Bænke. 1911 er nævnt fire fastsiddende slagbænke, samt to løse, alle i koret. 1933 suppleret
med tre løse bænke, da menigheden savnede
pladser ud over de eksisterende 120.9
†Kirkekiste ‘til at forvare alterklæderne i’ er tidligst nævnt 1650, og 1655 omtalt som ‘en gammel beslået egekiste’.12 Denne blev opbrudt 1699
i forbindelse med et indbrud (s. 2519). Jf. også
Gørding (s. 2507).
†Geværskab. Kirken rummede 1703-04 et skab
til betjening af 11 soldater af kaptajn Dietrichsons kompagni.42

Fig. 38. Dørfløj i våbenhus (s. 2545). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Door wing in porch.
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nedre; rødstafferet. Sortmalede gangjern og sirligt
udformet klinkefaldslåsetøj af smedejern. Indgangsdør i våbenhus. 2) (Fig. 39), 1845 if. blyantsindskrift på træværkets bagside.43 Dobbeltfløjet
fyldingsdør i nyklassicistisk indfatning. Indskrift i
sortmalede versaler: »Gud bevare din udgang og
indgang« (Sl. 121,8); en senere †indskrift: »Salige
er de, der bor i dit hus, de skal stadig love dig«
(Sl. 84,5) fjernedes 1970 i forbindelse med fremdragningen af den oprindelige indskrift. Mellem
våbenhus og skib.
†Dørfløje. 1649 betaltes for en ny kirkedør med
jernbeslag og lås,12 og 1686 blev udført smedearbejde på kirkedøren.12 En tremmedør blev 1902
anbragt ved kirkens indgangsdør.9
Orgel, 2009, med seks stemmer, ét manual og
pedal, bygget af Bruno Christensen & Sønner,

Fig. 40. Salmenummertavle, o. 1900 (s. 2546). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Hymn board, c. 1900.

Fig. 39. Dørfløj nr. 2, 1845 (s. 2546). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Door wing no. 2, 1845.

Terkelsbøl. Disposition: Manual: Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte 4', Blokfløjte 2'; svelle
(omfatter ikke Principal 8'). Pedal: Subbas 16'.
Koppel M-P. Tegnet af Knud Fuusgaard. Lysegrå
staffering som stolestaderne. I skibets sydvestre
hjørne, med østvendt facade og spillebord.
*Orgel, 1968, af standardtype, med fire stemmer, bygget af Bruno Christensen, Terkelsbøl.
Disposition: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2',
Quintatøn 2'; manuelt betjente låger. I skibets
nordvestre hjørne, med østvendt facade og spillebord. Siden 2013 i den danske kirkesal i Bredsted,
Tyskland.44
Indtil 1968 anvendtes et †harmonium (jf. fig.
44), der fra 1941 var placeret på podium i skibets
nordvestre hjørne.45
Salmenummertavler (jf. fig. 40). 1) O. 1900. Højrektangulær med halvrund overkant og smykket
med flade kugleornamenter foroven og i siderne.
Sortstafferet og beregnet til påskrift i kridt. På
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Fig. 41. Kirkeskib, ophængt 1980 og udformet som en model af teclipperen »Cutty
Sark« (s. 2548). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Church ship, hung up in 1980, a model
of the tea clipper “Cutty Sark”.

korts sydvestvæg. To tilsvarende (†)salmenummer
tavler findes på kirkeloftet. Jf. også eksemplar
i Gørding Kirke (s. 2509). De tre tavler er formentlig de tre eksemplarer, der er omtalt 1911.9
2) (Jf. fig. 19-20), o. 1920, højrektangulær med

trekantgavl og indskrift med fordybede versaler;
beregnet til hængetal. Hvidstafferet med indskrifter i sort. Tavlens rammeværk stod tidligere med
en mørk bemaling (fig. 19). I skibet på triumfvæggens nordside.

Fig. 42. (†)Ligbåre, 1600-tallet (?) (s. 2549). Deponeret på kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bier, 1600s.
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Fig. 43. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen. – Interior towards the west.

Belysning. 1-2) (Jf. fig. 43), nyere. Identiske kroner med 2×6 s-svungne arme, spinkelt balusterskaft og glat hængekugle med profileret knop (jf.
Bur, s. 2594). Beregnet til elektricitet. Ophængt
østligst og vestligst i skibet.9
Lampetter mv. 1-2) Moderne. To identiske, hvid
lakerede væglampetter med seks lys (Fog og Mø-

rup, T 5231) er opsat på korets nord- og sydvæg.
2014 opsattes tre spots i korets loft.9
Et †ildkar af jern er registreret 1655.12
Kirkeskib (fig. 41), ophængt 1980.9 Tremastet
fuldrigger, udformet som en model af teklipperen »Cutty Sark« fra 1869, bygget og skænket
af forhenværende skibsinspektør Folmer Løwe,
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Fig. 44. Interiør mod nordvest med det daværende †harmonium (s. 2546). Foto 1960.
– Interior towards the north west with the †harmonium used then (1960).

der var barnefødt i Vemb. Rød under vandlinjen,
sort med hvid stribe ovenover samt forgyldt bølgeranke i forstavnen. Ophængt sydvestligst i skibet.46 Skibet erstattede et ældre †kirkeskib, bygget
og skænket af samme.
(†)Ligbåre (fig. 42), måske identisk med den, der
nævnes som anskaffet 1634.12 Båren, der i længden og bredden måler 314×65 cm, 45 cm høj,
er ganske enkel af konstruktion og er dannet af
groft tilhugget træ, sammenføjet med trædyvler;
uden særlige dekorationer. To ligskamler er nævnt
1911.9 Kirkens †ligklæde havde 1672 indtjent 3
mk.12 †Jordpåkastelsesskovl, nævnt 1911.9
Klokke (fig. 45), 1340, støbt af mester Nicolaus
(den gamle), tværmål 60 cm. Øverst på klokkehalsen er placeret et indskriftbånd med reliefmajuskler, indrammet af dobbelte profillister: »Nicolavs me fecit in nomine domini an(n)o do(mini)
M C/CCXXXX (Nicolaus udførte mig i Herrens navn i det Herrens år 1340)«.47 Indskriften
indledes med et kors; som skilletegn tre over
hinanden placerede punkter. Under indskriften
ses støbermærket, et omvendt anker. En ganske
tilsvarende indskrift ses på mesterens klokke i

Navr (s. 2434). Klokkestøberen har signeret samt
i enkelte eksempler også dateret i alt 18 klokker i Midt- og Nordjylland inden for tidsrummet
1340-o. 1410 (1420). Heraf findes fire i Ringkøbing Amt – foruden den ovennævnte og eksemplet i Navr også klokkerne i Estvad og Haderup
(Ginding Hrd.).48 Klokken er ophængt i en slyngebom fra 1938 i den 1847 opførte klokkekam
ved kirkens vestende (s. 2524).
Klokken er først 1601 kommet til kirken. D.å.
betaltes for et mageskifte, uvist dog med hvem,
på en ny klokke, efter at den forrige var ‘sønderringet’.12 Klokken, der oprindelig var ophængt i
et †klokkehus på kirkegården (s. 2521), repareredes 1650.12 Samtidig udførtes en ny klokkestol.12
1684 fragtedes klokken til Holstebro, hvor den
repareredes, bl.a. med en ny aksel.12 1768 omtaltes den som ophængt på den østre ende af kirken, men betegnedes dog som så lille, at den end
ikke kunne høres blot en halv fjerdingvej borte
(jf. også Gørding og Bur s. 2509, 2594).16 1797
påpegedes det, at klokkehuset snart behøvede reparation, da det ellers ville falde ned, og klokken
derfor kunne tage skade.15
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Fig. 45. Klokke, 1340, signeret af klokkestøberen Nicolaus (s. 2549). – Bell, 1340, sig
ned by the bell founder Nicolaus.

Klokken er restaureret hhv. 1938 og 1982, senest
af firmaet Thubalka, Vejle.9 To af de sekundære
kronearme kan stamme fra en af disse reparationer.

†Klokke. Kirkens nuværende klokke erstattede
1601 en ældre, sandsynligvis ligeledes middelalderlig klokke, der var brudt itu (jf. ovf.).12
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KILDER OG HENVISNINGER

Gravsten (fig. 46 og 51), o. 1671, for Peder Jørgensen Grokier, borger og handelsmand (dvs. købmand) i Ringkøbing og boende i Hedegård, †21
juli 1671 i sit 58. år.
Indskriftsten med tekst i versaler, både anført
som randskrift og på selve tekstfeltet. Stenen af
grå kalksten, ca. 205×100 cm, er placeret på den
nordvendte side af nordre kirkegårdsmur, men lå
tidligere ved kirkens indgang, vel genbrugt som
trædesten.49 †Gravsten. En ‘stor gravsten’ var benyttet som underlag for klokkestablen, da denne
blev opført ved vestgavlen (s. 2521).9
†Begravelser. 1650 omtaltes altergulvet som nedsunken og hullet »formedelst gamle graffue«.12
En ny grav blev opmuret 1651. 12 I forbindelse
med restaureringen 1941 blev fundet begravelser,
der dog ikke blev nærmere beskrevet, under korbuen.38
Begravelses- eller lyseskjolde. På loftet er henlagt
12 skjolde af blik samt en strålesol og fragmenter af bladdekorationer, mellem 19 og 35 cm
høje, enkelte med endnu læsbar skrift. Heraf er et
skjold fra 1885 med bærer påskrift i hvid skriveskrift for M. E. Tang, født Fenger, dvs. for Marie
Elise Tang (1807-85). Jf. også eksemplarer i Gørding (s. 2513).

Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.); div. notater ved Helge Anker-Møller.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Vemb Kirkes
regnskaber 1584-1710 (C-KRB-498-500); Godsark.
Nørre Vosborgs gods. Sager vedr. kirkerne 1824-1918
(G 438-207); Regnskabsbog 1909/15 (G 438-206).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1878, 110 (Uldall 1878). Indberetninger. J. B.
Løffler 1879 (bygning, inventar og gravminder, Løffler
1879); Niels Termansen 1917 (altertavle og prædikestol); Georg N. Kristiansen 1941 (†kalkmalerier, alterbordspanel, altertavle og prædikestol); Karin Vestergaard Kristiansen 2002 (prædikestol, historisk inventar
på loftet); Harald Trane, Ølgod 2004 (prædikestol); Lis
Sejr Eriksen 2011 (historisk inventar); Signe Skriver
Hedegaard,Vejle 2012 (prædikestol).
Litteratur. Chr. Andersen, »Kirken«, i Folmer H. Stenumgaard, Vemb By og dens Borgere, Holstebro 1944, 4450 (Vemb Kirke 1944); »Vemb Kirke«, i Vemb Borger- og
Handelsforening (udg.), Vemb By og dens Borgere II, Holstebro 1994, 47-52 (Vemb Kirke 1994); Orla Hylleberg
Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion
over Vemb kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 97
2016, Nationalmuseet 2016 (Hylleberg Eriksen 2016).
Tegninger. NM. F. Uldall 1879 (plan og opstalt);
M. B. Fritz og søn 1952 (plan og facader); Jens Foged
og Poul Hansen 1958 (forslag til vestudvidelse, kopi);

Fig. 46. Gravsten, o. 1671, for Peder Jørgensen Grokier (s. 2551), i dag placeret i kirkegårdsdiget mod nord. Foto Anders C. Christensen 2017. – Tombstone, c. 1671, of Peder
Jørgensen Grokier, today embedded in the churchyard wall to the north.
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Fig. 47.Ydre set fra nord. Foto Anders C. Christensen 2013. – Exterior seen from the north.
Poul Hansen og Ib Lydholm 1966 (plan, snit og opstalter, kopi), 1991 (situationsplan, kopi); Knud Fuusgaards
Tegnestue 2011 (Plan). Poulsen & Partnere, Thisted. Jens
Foged og Poul Hansen 1958 (forslag til vestudvidelse),
Poul Hansen og Ib Lydholm 1966-70 (facader, plan
og snit, inventar, ligkapel og situationsplan), 1977-78
(kirkegårdslåge, situationsplan), 1988-92 (redskabshus,
ligkapel, situationsplan).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, inventar og
gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog
orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved
James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin.
Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø.
Redaktionen afsluttet 2017.
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Fig. 50. Indre set mod øst. Oliemaleri af Hans Brygge, 1962.Vemb Præstegård. Foto
Anders C. Christensen 2017. – Interior looking east.
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Fig. 51. Gravsten, o. 1671, for Peder Jørgensen Grokier
(s. 2551). Tegning i Synsprotokollen. Foto Bjørn Westerbeck Dahl. – Tombstone, c. 1671, of Peder Jørgensen
Grokier.
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VEMB CHURCH
The church is on the easternmost outskirts of the
station town, immediately north of the winding course of the river Storå, which forms the
southern boundary of the parish. With the coming of the railway in 1875 (Ringkøbing-VembHolstebro) and 1879 (Vemb-Lemvig) the town
became a traffic node in the western Jutland railway network and expanded rapidly. The churchyard has expanded in several phases, and now
consists of two separate sections on either side of
the road Burvej. The most recent section, which
was laid out in the years around 1936, lies south
of the road, while the older churchyard around
the church was expanded in 1888 and in 1960.
Towards the road both sections are surrounded
with split-stone walls, while the other sides are
demarcated by wire fencing, bushes and trees as
well as earth dikes.
The building consists of a Romanesque chancel and nave, to which a porch was added outside
the north door of the nave between 1793 and
1796. The bell cot above the west gable is from
1846-47.This is the only church in the district to
be built mainly of raw and split fieldstone, while
ashlars were used among other places in the corners (cf. fig. 6). In the window openings large
medieval bricks were also used. Of the church’s
two Romanesque doors in the west end of the
nave, the northern, straight-edged door is still in
use, while the southern one is bricked up. Faint
traces of the opening can be seen beneath the
later-installed westernmost windows. Two original windows are preserved, both in the chancel,
in the east and north wall respectively. The eastern one is built up partly of granite ashlars in the
form of bevelled blocks and red medieval bricks,
while the north window is wholly in the latter
material. None of the original windows of the
nave are preserved.
In the flat-ceilinged interior of the church the
back walls are of raw fieldstone covered with layers of plaster and lime. The interior is dominated

by the Late Medieval extended chancel arch of
brick, which must be supposed to have replaced
an original ashlar-built arch (fig. 20). A profiled
ashlar walled into the west facade of the nave
may have come from the original chancel arch
(cf. fig. 48).
The porch outside the north door of the nave
was built between 1793 and 1796. The material
is red brick, and the walls rest on a low sill of
fieldstone. In 1846-47, above the west gable of
the nave, a bell cot was built (cf. fig. 8). Its facade is flush with the west gable of the nave and
is bonded with the equally old crests above the
pediment, the so-called ‘mouse steps’. The flat
covering of the bell is crowned by a cemented
truncated pyramid, on which stands an openwork wrought iron cross with clover-leaf ends
and a halo. The cross, which was originally gilt,
was apparently made after an Italian model in
Verona. Contemporarily with the erection of
the bell cot the church’s gables were furnished
with ‘mouse steps’, which are crowned above the
east gable of the chancel by a low pinnacle, upon
which is a cement covering with a cross.
Above both sections of the building the church
has preserved its medieval roofing. Above the
nave this has been dated by dendrochronological
analyses to c. 1435-40. Thus it is not original but
the result of a later renewal.
†Wall paintings. In 1941 wall-painted decorations
– later limewashed over – were registered on the
north wall of the nave. The decorations probably
date back to c. 1300-1400 (fig. 17). The paintings
were done in the colours red and black and the
motif, the lower edge of which was executed c.
130 cm above the floor, consisted of a roundarched arcade 80-85 cm tall with seven arches
on columns. The horizontal base line on which
the column bases rested made up a border with
alternating red and dark cross markings. Between
the third and fourth arch from the east and far-
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thest to the west, a six-pointed star is inscribed in
a double-contoured looped circle.
The decorations have local parallels in Ølby
and Mejrup (pp. 2282, 1798), although only the
examples in the latter church had still preserved
the circle medallions that must be presumed to
have been inscribed in the arcade, also in Ølby
and Vemb. The paintings in Vemb, compared with
the others, were also done in a rather stylized or
simplified form, which may indicate a later dating.
Stained glass (fig. 18), by the painter Sven Havsteen-Mikkelsen, who also executed the related
Communion table crucifix, is based on verse 3
of Peter Dass’ hymn from 1698, “Lord God, Thy
precious name and glory”, “But up shall spring
God’s kingdom and shine like the sun”.
Furnishings. From the Middle Ages come on the
one hand the Romanesque font, which belongs
to the “West Jutland” type with a based formed
as an inverted cushion capital (fig. 30), and on
the other the bell bearing the founder’s name
(Nicolaus) and the date 1340 (fig. 45).The Communion table, built in a mixture of fieldstone and
brick, is also medieval (fig. 22).
As was normal, in the 1500s the church acquired a baptismal dish (fig. 28), a Nuremberg
work, and at the beginning of the 1600s. specifically in 1605, a pulpit (figs. 34-35).The altar candlesticks (fig. 27) were acquired in 1668, while
the altar plate comes from the beginning of the
1700s (fig. 25). The chalice is by the Holstebro

master Anders Jensen Klem, while the paten bears
the arms of Hermann Frantz von Schwanewede
and Christence Dyre († 1696 and 1705 respectively). The individual parts of the set were probably mixed up with those of Bur Church, where
a paten by Klem and a chalice with the abovementioned arms can be found (p. 2585).
From the renewal of the church under the Titular Councillor of State Tang in 1845-47 comes
the (†)altar painting by the Lemvig painter J. B.
Gjørup with its frame (fig. 24) and the door wing
towards the porch (fig. 38). From the second part
of the 1800s come two altar jugs (one perhaps
from Gørding (p. 2500)) and a spoon (1896) (figs.
19, 31).
The furnishings of the church are dominated
by the 1900s, comprising among other things the
pews (1908-10), the altar rail (1941), the church
ship (1980), the wafer box (1990) and Sven
Havsteen-Mikkelsen’s Communion table crucifix (1997), which is related to the artist’s contemporary stained glass (figs. 20, 41, 25, 18). The
organ was installed in 2009.
Sepulchral monuments. The only preserved old sepulchral monument is the tombstone (figs. 46,
51) from c. 1671, of Peder Jørgensen Grokier,
burgher and merchant in Ringkøbing, †21 July
1671 in his 58th year.
The stone, today embedded in the northern
churchyard wall, was formerly in the entranceway, well worn as a flagstone.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Anders C. Christensen 2017. – The church in the landscape seen from
the south east.

BUR KIRKE
HJERM HERRED
Sognenavnet (»Buræ«) er tidligst nævnt 1266, da kirkens præst Mathias bevidnede et gavebrev på en ejendom, skænket til Ribebispens bord.1 O. 1350 blev kirken i Ribe Oldemoder takseret til fire skilling sølv,
herredets middelansættelse.2 Sognet betalte 1524-26
otte mark til landehjælpen, ganske det samme beløb
som nabokirkerne Gørding og Vemb (s. 2477, 2519).3
Som allerede nævnt s. 2477 og 2519 dømtes kirken
1555 til nedrivning, for at dens materialer skulle anvendes i Gørding og Vemb kirker.4 Planerne blev dog
ikke realiseret. 1710 (med skøde 1720) bortauktioneredes Bur sammen med de nævnte kirker med tilhørende
kaldsret til Franz de Linde til Pallisbjerg mv.5 Patronatsretten tilhørte 1766 hans svigersøn, Christian Daniel
de Friedenreich, g.m. Elisabeth Dorothea de Linde.6

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Herfra kom kirken til dennes søn, Christen Linde de
Friedenreich, der 1779 erhvervede Nørre Vosborg efter
morfaren.7 Fra 1786 overgik herregård og kirke (fraregnet kaldsret) til slægten Tang, tidligst Peder Tang.8
Under dennes søn, etatsråd Andreas Evald Meinert Tang
(1803-68) blev kirken 1832 og atter 1844-45 gennemgribende renoveret. 1911 overdrog det sidste medlem af
slægten, Christiane Tang Valeur kirken til selveje.9
Som omtalt s. 2477 har Bur, i hvert fald fra 1500-tallet, udgjort ét pastorat i forening med Gørding og
Vemb.
Sagn m.v. Den historisk interesserede etatsråd Tang
anførte i Synsprotokollen et sagn, hvorefter kirken oprindeligt skulle have været opført ved Kjeldal (Idum
Sogn, Ulfborg Hrd.) ca. 1.000 alen (dvs. ca. 650 m)
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vestligere, »men at Troldfolket nødte de første Kristne
til at fortrække til det nuværende Sted«.10 En anden
myte, der dog først synes refereret i nyere litteratur, tager udgangspunkt i tre kløvehuller eller skålgruber på
en apsiskvader (s. 2561). Disse skulle være aftryk efter
fingrene af en trold, der havde kylet stenen mod byggepladsen.11 Tang fremhævede herudover Bur Kirke
som en af de fire ældste i Hardsyssel ved siden af Rom,
Skjern (jf. s. 767, 531) og Staby (Ulfborg Hrd.) – om
end uden dokumentation for påstanden. Tilsvarende
hævdede han, ligeledes uden arkivalsk grundlag, at kirken i middelalderen skulle have haft status som klosterkirke, knyttet til den lokale storgård, Burgård, der
skulle have været et kloster under cistercienserklostret
i Tvis (Ginding Hrd.).12
Krigsuroligheder. 1644 måtte kirken undvære sin jordtiende på grund af ‘svenskernes besættelse’, dvs. under
Torstenssonkrigen (1643-45).13 Istandsættelsen af låsen på †kirkekisten kan være en følgevirkning efter de
urolige tider.

Fig. 2. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Carl Wesenberg
1804, tegnet af Freerk Oldenburger 2016. – Cadastral
map.

Kirken ligger sydligst i sognet, på nordsiden af
Storåens bugtede løb, der danner grænse til Ulfborg Herred; mod nord udgør Damhus Å skellet
til Skodborg Herred. Gennem sognet løber jernbanen Ringkøbing-Vemb-Holstebro og parallelt
hermed landevejen Vemb-Holstebro.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der
formentlig altid har haft den nuværende udstrækning, hegnes af stenklædte jorddiger. Mod
nord og øst har græsdækket dog efterhånden
skjult den delvist nedfaldne stensætning, mens
gærdets sydvestre del, der senest er omsat 1976
(jf. ndf.), fortsat er stensat på begge sider. Digerne
er indvendig suppleret med hæk.
Til kirkegården fører tre indgange, hvoraf de
to i de vestre hjørner har gammel hævd (jf. ndf.).
Den hvidmalede trælåge i nordøsthjørnet er opsat 2005, hvor en materialeplads blev forflyttet til
en placering nord for diget. Hovedindgangen i
nordvest (fig. 4) er fra o. 1857, idet den nøje svarer til den identiske kirkegårdsportal i Gørding,
der blev opført af daværende kirkeejer etatsråd
Tang (jf. s. 2479). Den monumentale og hvidkalkede portal er opført af teglsten og består af
to kraftige piller, hvortil er knyttet lavere ‘vinger’
med konkav overkant. Pillerne har retkantede
baser og gesimser og krones af pudsede pyramidestubbe, hvorpå forhøjning med kors. Vingerne er profilerede svarende til pillerne og har
desuden et blændingsfelt. Kirkegårdens sydvestre
indgang er i sin nuværende form formentlig ligeledes fra 1800-tallet. Den består af to teglsatte og
hvidtede piller afdækket af trinpyramider og svarer dermed til indgangene i adskillige af egnens
kirkegårde (jf. f.eks. Asp, s. 2354). I alle indgange
er hvidmalede trætremmelåger.
†Hegn. Digerne er første gang nævnt 1608,
hvor de blev ‘oplagt’.13 1618 brugte en stenhugger 35 dage på at omsætte diget fra det sydøstre
hjørne og til klokkehuset (jf. ndf.), og 1648 var
turen kommet til østdiget samt reparationer på
nord- og vestdiget.13 Digerne blev 1976 omsat i
vest og syd, da indersiden var sunket sammen.Ved
samme lejlighed blev en indvendig hæk bestående af bøg og elm fjernet. †Indgange. Kirkegårdens ‘stetter’ er nævnt adskillige gange i regnskaberne, og det må formodes, at placeringen for de
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1948. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south west.

to vestlige indganges vedkommende har svaret til
de nuværende; muligvis har der tillige været adgang gennem digets sydøsthjørne. 1590 var indgangene byggede af tømmer, idet man dette år til
en stette anskaffede adskillige planker og stolper;
indgangen blev atter repareret 1608.13 1651 blev
en ny stette og klokkehus (jf. ndf.) opført, hvortil
anvendtes stolper og andet tømmer.13 Den ‘søndre’ stette gennemgik en større reparation 1687,
hvor der bl.a. indkøbtes buet træ.13 1697 og 1765
blev yderligere reparationer foretaget (jf. ndf.). I
begyndelsen af 1700-tallet blev ‘den lille stette’
repareret adskillige gange.14
Kirkegården blev 1908, i forbindelse med overgangen til selveje, betegnet som værende i ‘uordnet stand’.15

†Kirkerist. 1685 blev en ny kirkerist anskaffet,13
og 1822 ønskedes en rist ved søndre stette repareret.15
Bygninger på kirkegården. Et kombineret ligkapel og graverhus blev 1971 opført langs vestdigets yderside (arkitekterne Poul Hansen og Ib
Lydholm, Thisted). Den vandskurede teglstensbygning, der dækkes af sadeltag med sorte vingetegl, blev renoveret 1985 (samme arkitektfirma).
1984 opførtes et redskabshus i kirkegårdens sydøsthjørne (samme arkitektfirma). Huset, der har
gavle i nord og syd, er opført af sortmalede brædder og dækkes af sadeltag med tagpap.
En klokkestabel blev 2005 opført i kirkegårdens
nordøstre hjørne (arkitekt Hans Vinther, Brædstrup). Den tømrede stabel hviler på et støbt be-
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Fig. 4. Kirkegårdens vestportal set fra nordvest (s. 2558). Foto Anders C. Christensen 2017. – The west gate of the
church seen from the north west.

tonfundament og har blytækket pyramidetag (jf.
plade med indskrift på sydsiden, »Stoffregen Struer
2005«, fig. 58). Ved opførelsen blev en depotplads
samme sted flyttet (jf. ovf.) og diget genetableret.
†Bygninger på kirkegården. †Klokkestabel. 1593
blev en egestolpe til klokkens ophæng erhvervet, og 1606 arbejdede en tømrer og en medhjælper to dage på klokkehuset.13 Placeringen af
klokkestablen fremgår ikke af de tidligste omtaler, men 1654 nævnes klokken ophængt over
den vestre stette.13 Oplysningen harmonerer
med arbejderne 1618, hvor en stenhugger oplagde diget fra ‘sydøsthjørnet til klokkehuset’, og
i forbindelse med arbejdet nyopførtes en stette
(den sydvestre?).13 Stablen blev restaureret 1624,
hvor adskilligt egetømmer blev anvendt, og 1651
blev en ny klokkestabel (og stette) opført; hertil

anvendtes, ud over stolper, 70 stykker tømmer.13
1697 blev den ‘store stette, hvori klokken hænger, ombygget fra ny’.14 Indgangen beklædtes
med egeplanker, og til klokken blev udformet
luger.13 1765 var ‘begge’ indgange forfaldne, især
træværket, hvori klokken hængte. Desuden var
indgangen så smal, at ligene ikke kunne bæres
igennem.16 1766 angives den nordvestre indgang
som den, hvori klokken hænger,17 men 1814 blev
klokken foreslået ophængt i kirkens vestre ende,
idet stablen var angrebet af råd.18 †Kapel. En forgænger til kirkens nuværende ligkapel er omtalt
1968, hvor fundamentet måtte understøttes med
piller til ‘fast bund’, og efterfølgende udbedringer
af revner i murværket udføres.19 Datering og placering af kapellet er ikke anført, men muligvis lå
det i kirkegårdens nordøsthjørne (jf. fig. 3).
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BYGNING
Den romanske kirke består af jævnbredt kor og skib,
hvortil knytter sig apsis i øst. Arkæologiske undersøgelser samt andre forhold kunne dog tyde på, at et
langt større anlæg blev planlagt, men aldrig realiseret.
Våbenhuset i nord er opført mellem 1797 og 1802,
mens klokkekammen i vest er fra 1865. Orienteringen
har en mindre, sydlig afvigelse.

Kirkens i størrelse beskedne grundplan er usædvanlig derved, at der i det ydre ingen skel er mellem kor og skib; kun i det indre er en opdeling
etableret i form af en triumfmur. Også udstrækningen på den halvrunde apsis er iøjnefaldende,

Fig. 5-6. Opmålinger. 1:300. Målt af Poul Hansen og
Ib Lydholm 1971, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2017. 5. Længdesnit set mod nord. 6. Plan.
Signaturforklaring s. 9. – Scale drawings. 9. Longitudinal
section looking north. 10. Ground plan. Key on p. 9.

Fig. 7. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1971, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2017. – Cross-section
through nave looking east.

idet bygningsdelen er næsten jævnbred med kor
og skib.
Materiale og teknik. Bygningen er opført af granitkvadre, der rejser sig over en dobbeltsokkel med
attisk profil over skråkant (fig. 37-38, s. 1728). Kvaderbeklædningen er omsat gentagne gange, hvad
de ældste, bevarede regnskaber vidner om, senest
1972 (s. 2568, 2570). Dobbeltsoklen er afbrudt
omtrent midt på sydsiden af kor/skib, idet der
kun er skråkant under den vestlige del, inkl. gavlen og nordvesthjørnet. På nordsiden af skibet er
soklen intakt øst for våbenhuset, men et markant
fald mod vest er tydeligt fra et punkt, der ligger
lige over for det ovf. nævnte stop på sydsiden (jf.
fig. 61). Over soklen rejser murene sig i jævnt
gennemløbende skifter på nær en mindre sektion
på apsidens sydside samt på den vestlige del af
skibet. Der er forbandt mellem apsis og langhus,
der endvidere er jævnhøje. Murhøjden spænder
dog blot over otte regulære skifter, hvilket giver
kirken et lavstammet præg. Skiftehøjden er ikke
som ofte set aftagende opefter.
En billedkvader med et ansigt (10×8 cm) er bevaret i ottende skifte over soklen på skibets sydside (fig. 14), og på en apsiskvader ses tre ubenyttede kløvehuller (jf. fig. 27),20 der har givet
anledning til sagndannelse (s. 2558).
Døre og vinduer. Af oprindelige åbninger er kun
norddøren og apsisvinduet bevaret. Førstnævn-
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Fig. 8-9. 8. Prospekt set fra nordøst. Tegnet af V. Koch 1891. 9. Plan. 1:300. Målt og tegnet af V. Koch 1891. – 8.
View from the north east. 9. Plan.
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Fig. 10-11. Snit og facader. 1:300 (sokkelprofiler 1:30). Målt og tegnet af V. Koch 1891. 10. Østfacade og tværsnit
set mod øst. 11. Nordfacade. – Section and facades. 10. East facade and cross-section looking east. 11. North facade.
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Fig. 12.Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Exterior seen from the south east.

te, der formentlig er udvidet i bredden, måler
195×130 cm. Døråbningen i syd, der er blændet
uvist hvornår, er placeret omtrent over for døren
i nord og lader sig aflæse i facaden under det vestligste vindue; dørens bredde er ca. 90 cm (fig. 60).
Kirkens romanske apsisvindue er placeret midt for
bygningens længdeakse, og sålbænken, hvorpå er
nyere cementering, udgøres blot af andet kvaderskifte over soklen. Herover består vinduet af to
skifter smigsten kronet af to sammenstillede, irregulært krumhugne kvadre, der tilsammen danner
en rundbuet afdækning; kvadrene passer dårligt i
skiftegangen (fig. 61). Mål: 117×88 cm (udvendig), 144×77 cm (indvendig).21
I det indre er alle bygningsafsnit fladloftede,
herunder apsis, der aldrig har været overhvælvet.
Bagmurene er hovedsagelig kvaderklædte, dog er
enkelte partier af rå kamp: i apsismurens sydøstre
del, østligst i korets nordvæg, i den vestlige del
af skibets sydmur samt formentlig i dele af vestvæggen. Materialeskellet i skibets sydvæg svarer

til sokkelskiftet i det ydre (jf. ovf.). Korbuen, hvis
bredde omtrent svarer til en tredjedel af skibets,
har kvadersatte vanger, mens det formodede,
oprindelige †stik i senmiddelalderen er erstattet
af et teglstensstik (jf. s. 2566). Buens nuværende
profilsokkel er muligvis identisk med de oprindelige kragbånd.22 Triumfmuren, der i øvrigt
må være sekundær i forhold til de oprindelige
byggeplaner (jf. ndf.), men dog opført endnu i
romansk tid, har en i forhold til ydermurene væsentlig mindre tykkelse. 1870 blev buen afrenset
og fuget med Portlandcement.23
Taggavl. Den velbevarede, nedre del af bagmuren på kirkens gavltrekant er sat i rå kamp
i en grov, gråhvid kalkmørtel. Længst mod syd
og nord er dog anvendt enkelte kvadre, og mod
syd ses disse at have været muret op ad tagværkets oprindelige spærstiver, hvis erstatning nu er
rykket mod øst (s. 2572, fig. 59). Ligeledes kan
en mindre tilbagetrækning af murværket i hanebåndshøjde markere placeringen af det oprinde-
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lige hanebånd. Den øvre del er ombygget med
røde teglsten i renæssanceformat,24 og gavltrekanten er udvendig kvaderklædt.
Aldrig realiseret bygning(?). En udtømmende forklaring på de ovf. nævnte særlige sokkelforhold
kan på det eksisterende grundlag næppe gives,
men ved en arkæologisk udgravning 1973 på kirkegården ud for skibets sydside blev nye forhold
fremdraget.25 Undersøgelsen afdækkede dele
af et kampestensfundament, der lå vinkelret på
kirkens mur på det sted, hvor profilsoklen stopper. Fundamentet havde en bredde på 125 cm
med bund 70 cm under nuværende overflade og
strakte sig ca. 185 cm mod syd, hvor det blev
skåret af en grav (jf. fig. 57). Det fremgik dog
ikke, hvorvidt fundamentet var samtidigt med
sydmurens fundament og dermed kunne opfattes som en del af et aldrig opført bredere skib i
Fig. 14. Ansigtskvader på skibets sydside (s. 2561). Foto
Anders C. Christensen 2017. – ‘Face ashlar’ on south side
of nave.

Fig. 13. Sammenstødet mellem apsis og kor set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Conjunction of apse
and chancel seen from the south east.

tilknytning til koret, men muligheden kan ikke
afvises. I givet fald markerer sokkelstoppet på
sydsiden korets planlagte udstrækning mod vest,
hvilket bekræftes af det ovf. nævnte fald i nordsidens sokkel, der dermed kan skyldes manglende
eller mangelfuld fundering. Muligvis kan også en
ældre østafslutning af koret endnu spores i bagvæggene, hvor der er uregelmæssigheder i korets
østlige del (jf. fig. 6). Bygningen var i så fald planlagt med et omtrent kvadratisk kor på ca. 7×8 m,
hvortil skulle have været knyttet et bredere skib
mod vest, altså en traditionel, romansk grundplan.
Hele bygningen skulle formentlig også have været højere, idet en oprindelig planlagt fladloftet
apsis forekommer utænkelig; en overhvælving af
den brede østafslutning forudsætter netop en betydelig større murhøjde.
Alternativt kunne også en oprindelig planløsning med korsarme have været tiltænkt (jf. Ræhr
Kirke, note 27). Herfor taler sydsidens 185 cm
lange fundament, idet fundamentet til et skib ikke nødvendigvis måtte strække sig så langt mod
syd.

2566

HJERM HERRED

Fig. 15. Plan og facader. 1:300. Målt og tegnet af F. Uldall 1879. – Plan and facades.
Arkitektoniske forudsætninger og datering. Bur Kirkes særprægede grundplan bragte tidligt bygningen i forskningens søgelys (jf. fig. 8-11, 15-17, 63), og kirken vedbliver
med at påkalde sig interesse.26 De ganske få eksempler
på kvaderstenskirker med langhusform – uden markeret kor, men med apsis direkte føjet til langhuset – er
foruden Bur kirkerne i Vester Vandet og Bjergby (DK
Tisted 268, 992) samt Søllested Kirke på Lolland (DK
Maribo 407).27 Set i lyset af de ovf. beskrevne forhold
vedr. Bur Kirke, samt de mulige usikkerheder omkring
Bjergby Kirkes grundplan (jf. note 27) er der dermed
tale om en antalsmæssig meget begrænset gruppe herhjemme.28 Såfremt en udefrakommende impuls har
inspireret, kunne denne være kommet fra de østfrisiske
områder, hvor der findes en mindre gruppe kvaderstenskirker med langhusform og apsis, de såkaldte ‘apsissalkirker’.29 Dateringen af disse kirker falder sammen
med den vanlige, brede dateringsramme for vort hjemlige, romanske kvaderstensbyggeri (og dermed Bur
Kirke), der hovedsagelig ligger i perioden 1150-1250.30

Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. I sengotisk
tid blev korbuen ombygget, idet buens formodede, oprindelige kvaderstik blev erstattet af det
nuværende, spidsbuede helstensstik af teglsten.
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En opgang til prædikestolen (s. 2588) i form af en fladbuet åbning i triumfmurens sydside blev etableret
sandsynligvis i eftermiddelalderlig tid.
Kirkens våbenhus ud for skibets norddør er opført mellem årene 1797, hvor kirkejeren lovede
at bygge denne tilføjelse, og 1802, hvor et våbenhus vides indrettet.31 Den lave tilbygning er
opført af røde teglsten i krydsforbandt og hviler
på et fundament af rå kamp, der er synligt på
vestsiden. De pudsede og hvidkalkede mure er
uden særlige kendetegn, blot har flankemurene
en mindre falsgesims. Den ufalsede døråbning
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Fig. 16. Prospekt set fra nordøst. Tegnet af J. B. Løffler 1880. – View from the north east.

er fladbuet, og bygningens indre får lys gennem
et retkantet vindue i østmuren. Et nyt loft blev
bekostet 1915,19 og muligvis stod rummet åben
til kip forinden; en indikation på dette ses over
loftet, hvor skibets kvadersatte facade og trekantgavlen er kalkede.
Den nuværende klokkekam ved vestgavlen er
fra 1865 og blev opført som erstatning for en ældre (jf. ndf.).19 Den af teglsten opførte kam hviler
på en underbygning af form som en bred, grundmuret og retkantet pille på en ti skifter høj plint.
Herover rejser den kraftige kam sig med rundbuede åbninger i øst og vest, hvorover dobbelt falsgesims og højt, slankt og blytækt spir (oprindelig
zink).19 1939 ønskedes spiret rettet.19
En †tagrytter fra 1842 over skibets vestende
blev if. Synsprotokollen beskadiget ved lynnedslag
og måtte erstattes af den nuværende klokkekam;
udformningen af tagrytteren fremgår af to skitser
med i alt syv forskellige forslag (fig. 18-19).19
Fig. 17. Plan. 1:300. Målt og tegnet af J. B. Løffler 1880.
– Ground plan.
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Fig. 18-19. Forslag til tagrytter (s. 2567). 1:300. Forslaget til venstre gennemførtes. Tegninger i RA, o. 1842. – Proposals for †bell cot.The proposal to the left was chosen.

Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelse.
1587 murede og sømmede en murermester ‘kirkegavlen og mere i kirken, som var nedskreden’.13
Seks år senere måtte tre mand reparere loftet, idet
man frygtede, at dette skulle ‘brække’.13 1620
blev loftet atter repareret, denne gang i 28 dage,
hvor to mand udskiftede fem dusin planker og en
bjælke. Ti år senere, 1630, var bygningens kvadre
så ‘nedfaldne’ på nord- såvel som på sydsiden, at
en murermester og fire svende måtte engageres i
ni dage til udbedring af skaderne.Vestgavlen blev
repareret med seks jernankre 1656, idet kvadrene
var ‘nedfaldne’; desuden blev småreparationer
udført på den sydlige facade. 1676 og igen 1701
blev kirkens fuger udbedret.13
En større reparation af tagværker og tagbeklædning blev foretaget 1710, idet utætheder
forårsagede fugtskader på loft og mure; det var
især søndre sides vestende, der voldte problemer.13 1770-71 var kirken i forsvarlig stand, idet
ingen mangler kunne anfægtes.16 Allerede 1773
blev dog anført, at kirken og loftet var helt brøstfældige, hvilket blev gentaget året efter. Her blev
det nævnt, at særligt kirkens fuger manglede vedligehold.16
1791 lod kirkeejeren bygningen ‘meget vel’
reparere, dog uden nærmere præcisering.32 Ved
1800-tallets begyndelse blev bygningens vedligehold karakteriseret som forsvarligt,33 men 1811

måtte kirken atter kæmpe med utæt tagbeklædning og mangelfulde tagværker. Igen lå problemet i vestenden, hvor vandet trængte ind med ‘alt
for stor magt’,34 og særlig blytagets uforsvarlige
tilstand blev påtalt på det ‘alvorligste’.15 Dette, til
trods for at kirken tilsyneladende var sat i ‘priselig’ stand efter en hovedreparation 1808.35
Kirken gennemgik 1832 en hovedreparation, der
dog ikke er nærmere specificeret, men som bl.a.
resulterede i opsætningen af en skillevæg i apsis,
hvorved et sakristi blev indrettet i den østligste
del (jf. fig. 15, 33).19 Adgangen til sakristiet skete
gennem en smal plankedør nord for altertavlen.
1892 blev indsat to murankre i vestgavlen, men
allerede seks år senere måtte den ‘vestre ende udhugges’; 1900 måtte også apsis på grund af kvadrenes udskridning afstives med et anker, og tre år
herefter måtte vestgavlens nordlige del helt omsættes.19
Som optakt til kirkens overgang til selveje 1911
(jf. s. 2557) blev der 1908 gjort status over bygningens tilstand. Heraf fremgik bl.a., at loftet ved
skorstenen var i så dårlig stand, at man kunne
kigge ned i kirken, og også taget manglede reparation.15 Årene 1911-22 er præget af en række
Fig. 20. Klokkekam over vestgavlen set fra vest (s.
2567). Foto Anders C. Christensen 2017. – Bell cot
above west gable seen from the west.
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småreparationer, herunder fugning af kvadermurene, delvis omsætning af apsismurværket, kalkning, taglægning på våbenhuset, nyt loft i samme
(jf. s. 2566) samt reparationer af spiret.19
Kirken gennemgik 1972 en hovedrestaurering
(arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted), der omfattede omsætning af kvadrene på
kirkens sydside, omstøbning af blytagene på nær
apsis, fornyelse af våbenhusets tag, renovering af
tagkonstruktionen, installering af nyt varmeanlæg (jf. s. 2575) samt flere mindre udbedringer.36

Gulve. Kirkens nuværende gulve, der består af
gråmalede brædder, har samme niveau i skibets
midtergang og i koret, men er hævet i apsis, knæfald og under stolene. Det højtliggende gulv er
anlagt før 1910,15 men efter 1868 (jf. fig. 49),
hvor der lå mursten.19 Våbenhusets gulv består af
fladelagte gule teglsten i normalformat. †Gulve.
Belægningen bestod 1587 tilsyneladende af tegl,
idet gulvet dette år blev suppleret med 100 ‘mursten’; yderligere arbejder foretoges 1630.13 1903
blev korets bræddegulv fornyet, og ‘nedenfor al-
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Fig. 21-22. Opstalter, snit og plan. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1971. – Elevations, sections
and ground plan.

teret’ blev lagt et fem tommer tykt betongulv;
1905 blev et ferniseret bræddegulv med cementunderlag lagt under samtlige stolestader. 1924
blev nyt flisegulv lagt i våbenhuset.19
Vinduer. I apsisvinduet sidder en blysprosset
smedejernsramme, mens det ‘vindue i altergulvet’,
som en murermester 1592 arbejdede tre dage på,
kan være identisk med korets nuværende, fladbuede vindue.13 Vinduet har udvendig fals og er smiget i det indre (jf. fig. 12). Indsættelsen af skibets
tre nuværende, ligeledes teglindfattede vinduer

fremgår ikke af kilderne. Den spærstikformede
afdækning, der i en lidt anden form genfindes i
Vemb, hvor de blev indsat 1846-47 (s. 2529), kunne tyde på, at også vinduerne i Bur er fra denne
tid.Vinduerne har hvidmalede trærammer.
Ved en synsforretning 1791 er nævnt, at kirken
kun har to vinduer.32 En formodning 1908 om,
at kirken ved overgang til selveje (1911) måtte
blive pålagt at indsætte granitindfattede, ‘stilrette’
vinduer, holdt ikke stik.15 Korvinduets sålbænk
blev fornyet 1898.19
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Fig. 23. Skibets loft og tagværker set mod øst (s. 2572). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Loft and roofing of nave looking
east.

Tagværker. Kirkens middelalderlige egetagværk
er sammenhængende forstået på den måde, at der
ikke som i bygningens indre er en opdeling mellem kor og skib (fig. 23).

Apsidens konstruktion består af ti spær, der i
nord og syd er tappet ned i bindbjælkerne, mod
øst i korte spærfødder. Spærene samles i toppen
af en kraftig, fritstående kongestolpe (fig. 25), der
understøttes af en øst-vestgående rem, hvilende
på bindbjælkerne. På kongen er to sektioner af
hjørnerne affasede (oktogonalt tværsnit), i den
øvre del suppleret med vinklede indsnit, dog kun
mod vest. Et hanebånd, der forbinder apsidens to
vestligste spær, er kæmmet over kongens vestside,
og på vestsiden af det østligste spær og på østsiden af kongestolpen er taphuller til †hanebånd,
der er erstattet af en nyere afstivning af fyr (jf.
fig. 25). Nummereringen fra syd mod nord består
af smalle, øksehugne streger på spærenes venstre
sider.
Fig. 24-25. Apsistagværk. 24. Detalje set mod sydvest
(s. 2572). 25. (th.) Kongestolpe (o. 1445-50) i apsistagværket set mod nordøst (s. 2572). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Apse roofing. 24. Detail, looking south west.
25. (right) Kingpost (c. 1445-50) in apse roofing looking
north east.
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Fig. 26.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east.

Korets og skibets jævnbrede tagkonstruktion
består af 16 spærfag med et hanebånd og korte
stivere, der er tappet i spærene; i nord er afstivning
i form af stormlægter. Enkelte dele er senere reparationer af fyr. Nummereringen er mod nord udført fra vest som en kombination af udstemmede
firkantstik og smalle, øksehugne streger, i syd med
bredere øksehugne streger i et romertalslignende
system, der nu er fragmentarisk som følge af senere
reparationer af spærenderne. I kirkens vestgavl er
aftryk efter en kort spærstiver, der viser, at kirken
formentlig fra starten havde samme type tagværk
som det nuværende (fig. 59). Muligvis blev spærfaget udskiftet 1710, hvor en forrådnet bjælke erstattedes af en fyrretræsbjælke ved ‘vestenden næst
muren’.13
Våbenhusets fyrretagværk består af fire spærfag
med et hanebånd.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2016 er fra kirkens tagværker udtaget 13 boreprøver, der alle er
dateret. Fem af disse stammer fra apsistagværket,

hvoraf to af prøverne er dateret til o. 1410-20,
de resterende til o. 1445-50; kongestolpen ligger
i den yngste gruppe. Dateringen af skibets tagværk falder i to hovedgrupper fra o. 1420-25 og
o. 1435-40.37
Tagbeklædning. Kirkens blytage, der kan følges tilbage til de ældste regnskaber (jf. ndf.), er
senest fornyet 1972, jf. indskrift på en plade på
skibets nordside: »Hugo Stoffregen Struer 1972«.
Våbenhuset dækkes af røde vingetegl, der er
nævnt 1811, kort efter tilbygningens opførelse.34
Beklædningen blev udskiftet 191319 og er senest
renoveret 1972 (jf. s. 2570).
†Tagbeklædning. Tagrygningens blybeklædning
blev repareret 1604. 1611 oplagde to blytækkere i 14 dage 32 skippund nyt og gammelt
bly.13 Omtrent samme mængde blev anvendt
1637 over kirkens østende og 1646 over skibet; i løbet af 1600-tallets anden halvdel udførtes tillige flere mindre reparationer. 1710 blev i
forbindelse med en større reparation af kirken
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Fig. 27.Ydre set fra sydøst. Foto signeret V. H. (Victor Hermansen) 1937. – Exterior seen from the south east.

udskiftet adskillige blyplader, især over vestenden (jf. s. 2568).13 En fornyelse af blytaget 1765
og 1772 dokumenteres af to genanvendte plader
med indskrift, der er pålagt det nuværende tag
på nordsiden. Over årstallet læses initialerne »C
D F R«, der henviser til daværende ejer Christian Daniel de Friedenreich (jf. s. 2557).Yderligere omstøbninger blev foretaget 1921 af Bøjle
Bøjlesen og M. Ørskov, jf. blyantsindskrift på
blybræddernes bagside.
Farveholdning. Kirkens kvadermurværk står i
blank mur, mens vinduesindfatninger, våbenhus
og klokkekam er kalkede. I det indre er bagmurene kalkede, loftets bjælker og brædder grønmalede. †Farveholdning. 1630 anskaffedes ‘kønrøg
til at staffere uden på kirken med’. Kirken blev
1676 kalket i 12 dage og igen 1701.13 1868 var
loft, vinduer, dør og vægge malet hvide.19 I tiden
o. 1937 stod korbuen i blank mur (jf. fig. 61), og
1939 anførtes i Synsprotokollen, at loftet ikke var
malet siden sidste år.38

Opvarmning. Kirken opvarmes af et 1972 installeret og elektrisk fyret kaloriferanlæg med indblæsning i skibets nordøsthjørne (Horwath & Skou,
Viby).
†Opvarmning. 1889 blev på sognebeboernes
anmodning installeret en †kakkelovn i skibets
nordøsthjørne (Ringkøbing Jernstøberi, jf. fig.
28). Ovnen blev fornyet 1913, men anordningen
blev sløjfet 1951, hvor en koksfyret †kalorifer blev
installeret i en grav sammesteds (Morsø Jernstøberi). En †skorsten, der siden 1889 var indmuret
i triumfmurens nordside, og hvis øvre del hvilede
på en †skorstensstol over loftet, blev nedtaget
1972 (jf. fig. 22, 26).
Tårnspiret krones af en vindfløj med årstallet
1864.
Fortov. Bygningen inkl. våbenhuset omkranses
af en stenlægning, der er nyanlagt 1972. Allerede
1892 anlagdes dog en †brostensbelægning i en
alens bredde,19 hvilket senere erstattedes af en
†cementbelægning.39
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Fig. 28. Indre set mod øst, vist før prædikestolens restaurering 1946. Foto i NM. –Interior towards the east, shown before
the restoration of the pulpit in 1946.

INVENTAR
Oversigt. Svarende til det gængse mønster er den romanske døbefont kirkens ældste inventargenstand.
Kummen følger den i området udbredte bægerbladstype. Fra middelalderen stammer desuden alterbordet,
og den sengotiske altertavle fra o. 1500, hvis figurer
antagelig er udført af en lokal mester, svarende til tavlerne i Asp, Ferring, Rom og Fjaltring.
Fra 1500-tallets første halvdel hidrører dåbsfadet,
et Nürnbergerarbejde, som dog først er kommet til
kirken 1709, mens den vanskeligt tilgængelige klokke
(nr. 1) antagelig er fra 1582. Under Bent Christensens
embedsperiode som kirkeværge anskaffedes hhv. 1634
og 1654 alterstagerne og prædikestolen, der begge er
mærket med hans navn og årstal. Dog fremgår det af
kirkeregnskaberne, at udgifterne til alterstagerne og
opsætningen af prædikestolen afholdtes af kirken, og
Christensen, der samtidig var ejer af sognets hovedgård, Burgård, må derfor i første række regnes som
initiativtager til anskaffelsen af de to genstande og kun
i mindre grad som deres giver. Derimod er kirkens
alterkalk (og antagelig *disk, nu i Vemb Kirke, s. 2538)
fra 1697 utvivlsomt en donation fra ejerparret på Nørre og Sønder Vosborg, Hermann Frantz von Schwane

wede og Christence Dyre. Kirkens nuværende disk fra
begyndelsen af 1700-tallet, et arbejde af guldsmeden
Anders Jensen Klem, er på samme måde del af et altersæt, hvoraf kalken findes i Vemb (s. 2538). Fra samme
århundrede stammer antagelig pengeblokken. I løbet
af familien Tangs ejertid (1786-1911) tilkom forskellige inventargenstande: alterkande (o. 1850), oblatæske
(nr. 1, 1889), ske (1896) samt alterskranke og stolestader. Endvidere opsattes, antagelig i 1844, dørfløjen
med tilhørende indramning mod våbenhuset. Også
kirkens orgel er fra 1800-tallet (1878), om end det
først kom til kirken 1919 efter en tidligere placering i
Vejrum Kirke. Blandt anskaffelser i løbet af de seneste
100 år skal nævnes dåbskande, lysekroner, syvstage, orgel samt for nylig kirkens klokke (nr. 2, 2004).
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret er farvemæssigt præget af istandsættelser i nyere tid, herunder
1972 (Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted). Altertavlen blev dog gennemgribende restaureret 1908 og atter 1997, mens prædikestolens farver fastlagdes 1946 i
forbindelse med dennes renovering.
Kirkens regnskaber kendes allerede fra 1584. Fra
samme år er bevaret det ældste, om end summariske,
inventarium.13 Fra dette tidspunkt er registreret en
gavmild donation fra Niels Krabbe (†1596) til Vesløs-
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Fig. 29. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Interior towards the east.

gård (Vester-Han Hrd., Thisted Amt) ‘til Bur Kirkes
beprydelse’, herunder en messehagel og et alterklæde
af rødt damask og to messinglysestager på alteret.40 Listen omfatter muligvis også en sølvkalk og disk, der
dog først er nævnt efter ‘en gammel ubrugelig messehagel’, sidstnævnte vel næppe en del af gaven. Efter
at altertavle og prædikestol i en årrække havde haft behov for nystaffering, omtaltes kirken 1770-71 omsider
som værende i ‘så forsvarlig stand, at intet betydeligt
til mangel er at udsætte’, og hovedinventarstykkernes
bemaling karakteriseredes endog som ‘smuk’. Det er
derfor påfaldende, at denne mangel endnu fremhævedes 1773-74.16 1791-92 var kirken atter ‘meget vel repareret’ af kirkeejeren, hvilket dog tilsyneladende ikke
dækkede inventaret, hvor både alterdug og -klæde samt
messeklæderne betegnedes som ‘meget ringe’, mens
altertavlen, der tidligere var meget smuk, nu (atter) så
‘miserabel’ ud.32 Fra 1799 og i løbet af det næstfølgende årti var skudsmålet acceptabelt, dvs. kirken var 1807
‘ikke ringere end ved forrige syn’, mens den ligefrem
1809 fremhævedes som ‘priseligt istandsat’.41 1832
blev kirken hovedrepareret på initiativ af etatsråd Tang
(jf. sakristi s. 2568), ligesom altertavlen blev opmalet
og forgyldt. Samme lod også o. 1844 bl.a. prædikestol
og stolestader renovere, ligesom han dikterede en fyl-

dig indberetning om kirkens historie og beskrivelse til
Synsprotokollen.19 En række istandsættelser inden for de
seneste godt 50 år har baggrund i vedholdende angreb
af borebiller.

Alterbord (jf. fig. 29), muret og antagelig middelalderligt. Bordet måler 102,5 cm i højden og
162×98 cm i bredde og dybde; ca. 160 cm fra
østvæggen. På de tre sider er bordet beklædt med
alterbordspaneler, 1895,19 udformet som lodretstillede brædder, der er samlet med fjer og not samt
bemalet i oxydrødt. Bordets bagvæg dækkes af
et nyere skab. Også alterbordspladen af sammensinkede brædder er nyere.
†Alterklæder. 1584 er registreret en gave fra
Niels Krabbe til Vesløsgård i form af et smukt
klæde af skellert (tyndt silkestof, der changerer i
flere farver) og rødt damask med silkefrynser,13 jf.
også †messehagel, †altersølv og †alterstager. 1614
anskaffedes 5 alen lærred til et nyt klæde, der atter
fornyedes 1630 og 1667. 1703 indkøbtes kattun
(tætvævet, mønstret bomuldsstof) til et alterklæ-
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Fig. 30. Fløjaltertavle, o. 1500 (s. 2578). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Winged altarpiece. c. 1500.

de og fint lærred til en tilhørende dug, hvortil
Claus Bangs enke, ‘Madame Kirsten Nielsdatter’
forærede 3,5 alen kniplinger.13 Alterklædet var
endnu intakt 1768.42 Siden, bl.a. 1791-92, klagedes dog over tekstilernes ringe stand.32 O. 1862
fandtes et rødt klæde med guldkors. Klædet fornyedes 1872 og atter 1906; sidstnævnte er antagelig identisk med det i 1911 beskrevne af fløjl
med gyldent kors og guldliste forneden (jf. fig.
33).19
Altertavle (fig. 33-37), o. 1500. Trefløjet altertavle, opsat på predella, tilføjet 1908.43
Tavlen måler 270×185×18,5 (8,5) cm; bredden
af midtskab og sidefløje er hhv. 137 og 66 cm.
Midtskabet viser tre figurer eller figurgrupper, i
midten Nådestolen med Kristus, flankeret af Skt.
Jørgen eller Michael (nord) og Anna Selvtredje
(syd). På sidefløjene står de 12 apostle, opstillet
i to rækker over hinanden. Både midtdelen og
de hængslede sidefløjes rammer er bevaret, idet

de sidste sekundært er fikseret i åben stand. De
enkelte rammestykker er sammensinkede i hjørnerne, mens forkanterne inderst har hulkel. Over
midttavlen er en lav frise med korsblomster. Spor
efter tilsvarende friser er ikke påvist på fløjene.
I de tre felter er figurerne placeret på lave, gennemgående skamler, kronet af omvendt profileret
tandsnit. Oven over både midt- og sidefløje er
oprindeligt baldakinarkitektur; midtskabet har
kølbuede arkader med korsblomster foran stavværk, alt hvilende på småkonsoller, mens sidefløjene har fladrundbuede arkader; i sviklerne fligede blade. Enkelte dele af baldakinernes spinkle
ornamentik er fornyet (jf. ndf.). Nyere støttestolper er fæstnede på begge sider af midtskabets
bagside. Predellaen har konkav sidekontur; forsidens midte prydes af karvskåret Georgskors.
Midtskabets tre figurer (fig. 30) står på selvstændige podier og måler hhv. 90 cm (Nådestolen),
86 cm (Anna Selvtredje) og 88 cm (Skt. Jørgen)
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Fig. 31. Midtskabet med gengivelse af Nådestolen, Anna Selvtredje og Skt. Jørgen. Detalje af altertavle, o. 1500 (s.
2578). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Central cabinet showing the Mercy Seat, St. Anne and the Virgin Mary with the
infant Christ, and St. George. Detail of altarpiece, c. 1500.

inkl. de tilhørende podier. I Nådestolen står Gudfader, støttende Kristus med højre hånd og med
jordkuglen i den venstre. Han har karakteristisk
langt, bølgeriflet og måttelignende hår og skæg
og bærer en krone med oprindelige korsblomsttakker; iklædt kappe og fodlang kjortel, hvorunder venstre nøgne ses. Kristus står med let bøjede
ben, højre hånd berører sidesåret, mens venstre
arm med fremadvendt håndflade med naglesår
hænger slapt ned; snoet vidjekrans omkring det
halvlange hår, der ligesom det tvedelte fuldskæg
er bølgeriflet. Lændeklædet er snoet stramt om
hoften med en nedfaldende snip mellem benene.
Anna Selvtredje th. bærer den diminutive Maria
på højre arm (fig. 32); denne holder Jesusbarnet,
der har udstrakte arme i korsform. Anna har ho-

vedlin og er iført folderig kappe over sin kjortel
ligesom Maria, der dog har en krone, svarende
til Gudfaders. Jesus er iført kjortel med brede
ærmer. Den rustningsklædte Skt. Jørgen står med
den højre sværdbærende arm hævet over hovedet
(sværdhæfte er sekundært, jf. fig. 36) og støder
med venstre hånd et spyd (stav og spydblad er
sekundære) ned i en djævlefigur, der ligger under hans fødder. Udyret har horn i panden, lange
ører, opspilede øjne og vrængemund. På hænder og fødder har han dyrekløer; mellem benene
krummer sig en lang spids hale.
På sidefløjene ses de 12 apostle, opstillet i dobbeltrækker med tre i hver række på de enkelte
fløje. Figurerne måler ca. 37-39 cm. Den oprindelige rækkefølge i opstillingen synes bevaret at
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Fig. 32. Anna Selvtredje. Detalje af altertavle, o. 1500
(s. 2578). Foto Arnold Mikkelsen 2016. St. Anne and
the Virgin Mary with the infant Christ. Detail of altarpiece,
c. 1500.

dømme efter mærkning, hhv. med bogstaver (malet) og siden med romertal (skåret) på bagsiden.
De oprindelige attributter er kun delvist bevaret,
idet enkelte figurer i forbindelse med restaureringen 1908 fik tilføjet både hænder og manglende
genstande. Samtlige figurer har fodlange kjortler, hvorover folderig kappe. Nøgne fødder. På
nordfløjen, regnet fra øvre række tv. mod nedre
række th., er gengivet følgende: 1) Uidentificeret.
Langt, kløftet fuldskæg. Højre hånd har fattet om
stav (mangler), mens venstre holder en posebog.
Mærket: »I« (bogstav mangler). 2) Johannes Evangelisten. Skægløs, højre hånd (fornyet) er løftet
til velsignelse, mens han holder kalken i venstre.
Mærket: »b« og »II«. 3) Skt. Peter. Kort skæg og
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hår, delvist skaldet. Højre hånd har fattet om en
manglende genstand, venstre holder nøglen (fornyet). Mærket: »c« og »III«. 4) Uidentificeret. Langt
hår og skæg. Højre hånd har fattet om en genstand
(mangler), mens venstre hånd (fornyet) holder en
opslået bog. En flig af kappen er fæstnet til bæltet.
Mærket: »d« og »IV«. 5) Uidentificeret. Langt hår
og skæg. Højre hånd holder om kappen, mens den
venstre (fornyet) vel har holdt om en genstand.
Mærket: »e« og »V«. 6) Uidentificeret. Langt hår
og skæg. Højre hånd har fattet om en genstand
(mangler), den venstre er skjult under kappen.Ved
bæltet hænger en knivskede. Mærket: »ff« og »VI«.
På sydfløjen ses følgende: 7) Uidentificeret. Langt
hår og kløftet fuldskæg. Højre hånd, der er dækket af kappen, støtter en opslået bog,44 mens den
venstre har lukket sig om en genstand. Mærket:
»g« og »VII«. 8) Skt. Jakob den Ældre. På hovedet
bærer han pilgrimshat med opsmækket skygge.
Højre hånd har lukket sig om en genstand, vel

Fig. 33. Alterbord, altertavle og -skranke (s. 2577, 2578, 2587). Foto E. Bayer 1905. – Communion table, altarpiece and
altar rail.
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Fig. 34-35. Detaljer fra altertavle, o. 1500, vist før restaureringen 1908. Foto Niels Termansen. 34. Nådestolen (s.
2579). 35. Anna Selvtredje (s. 2579). – Detail of altarpiece, c. 1500, shown before the restoration of 1908. 34. Mercy Seat.
35. Virgin and Child.

en stav, den venstre holder en muslingeskal. Mærket: »VIII« (bogstav mangler). 9) Uidentificeret.
Langt hår og skæg. Højre hånd har fattet en,
tilsyneladende, nedadrettet genstand, mens den
venstre holder en flig af kappen. Mærket: »i (eller
j)« og »VIIII«. 10) Uidentificeret. Langt hår og
skæg. I højre hånd er en lukket bog, den venstre
har fattet om en genstand (mangler). Mærket: »k«
og »X«. 11) Uidentificeret. Langt hår og skæg. I
højre hånd har været en genstand (mangler), i den
venstre er en bogpose. Mærket: »l« og »XI«. 12)
Uidentificeret. Skægløs. Holder opslået bog i højre
hånd, i venstre har været en genstand (mangler).
Begge hænder er fornyet. Mærket: »m« og »XII«.
Navnlig de mandlige figurer har med den karakteristiske bølgeriflede og måttelignende hårog skægpragt stor lighed med de tilsvarende på
altertavlerne i Asp og Ferring (s. 2378, 1507) og
kan skyldes et lokalt værksted, ligesom altertavlerne i Rom og Fjaltring (s. 791, 1652).

På nær ganske få fragmenter af figurernes oprindelige bemaling og forgyld- eller forsølvning på
kridtgrund (registreret i Termansen 1908 (a)) følger
tavlen i hovedtræk den bemaling med oliefarve,
der fastlagdes 1832 og genopmaledes 1908. Dog
er skabet og fløjenes forkanter samt predellaen nystafferede 1997 (Rosing Holm 1998). Karmene står
i dag gråhvide, lagt med aluminium, der er tonet
med schellak, mens postamentet er blåt. Baldakinarkitekturen er rødbrun med detaljer i olivengrønt, brunt og sølvgråt. Skamlerne er grønligtgyldne, mens skabenes bagklædning er flammet
i blåt. Bag figurerne er – bortset fra Gudfader –
gyldne glorieskiver. Predellaen er blå med gyldne
kanter og kors. Altertavlens bagside er brun.
Fig. 36. Skt. Jørgen og dragen. Detalje fra altertavle, o.
1500 (s. 2578), vist før restaureringen 1908. Foto Niels
Termansen. – St. George and the Dragon. Detail of altarpiece, c. 1500, shown before the restoration of 1908.
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Figurskulpturerne er stafferet i forskellige brogede farver (rød, grøn, blå, gullig, brun, sort, rosa
og karnationsfarve) med spredt anvendelse af gyldent.
†Indskrift, 1832. På tavlens bagside var anført
en latinsk indskrift (Løffler 1880; Termansen 1908
(a)), der refererede til tavlens restaurering på
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initiativ af kirkens patron, etatsråd Tang: »Anno
MDCCCXXXII reliquiæ hujus altaris antiquitate sua memorabilis in/en(!) pristinam formam,
cura patroni ecclesiæ restitutæ sunt« (I året 1832
er resterne af dette alter, der var mindeværdigt
på grund af sin ælde, ført tilbage til sin tidligere
udformning takket være kirkepatronens omsorg).
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Overmalet eller fjernet 1908 i forbindelse med
tavlens renovering.
1689 fæstnede en snedker den ene fløj på tavlen, ‘hvor træet var forrådnet’, med tre hjørnebånd.13 1768 blev altertavlen beskrevet i Præsteindberetningen til biskop Bloch. Her tolkedes dog
den centrale Nådestolsfremstilling som ‘Maria
med barnet’, mens Skt. Jørgen tv. omtaltes som
‘Kristus trædende Satan under sine fødder’.42
1765-69 påpegedes det gentagne gange, at altertavlen og prædikestolen trængte til at blive
‘orneret’ og malet.16 Reparationen var dog stadig ikke i orden 1773-78, og 1791-92 klagedes på ny over tavlens miserable tilstand,32 – ja,
den betegnedes ligefrem som ‘jammerlig’ 1793.45
1827 omtaltes tavlen som istandsat, 46 om end en

mere gennemgribende renovering og nystaffering først udførtes 1832 på initiativ af etatsråd
Tang (jf. †indskrift). I samme forbindelse blev et
forgyldt †kors (jf. fig. 33) anbragt over altertavlen.19 O. 1862 omtalt som meget gammel med
udskårne og malede træfigurer, hvoraf omtaler
af de tre figurer. 1908 gennemførtes en grundig
istandsættelse af altertavlen ved Niels Termansen,
Harald Munk og Kristian Due, der efterlod en
omtale af arbejdet, nedfældet med blyant på et
stykke lindetræ, indlagt i et hulrum bag midtskabets baldakin.47 Arbejdet omfattede en delvis
fornyelse af nordfløjens bagklædning, snedkermæssige supplementer på midtfeltets baldakiner
og af figurerne samt reparation af stafferingen,
bl.a. med bladaluminium. 1962 behandledes tav-

Fig. 37. Apostelfigurer (nr. 2, 4 og 8) fra altertavle, o. 1500 (s. 2581), vist før restaureringen 1908. Foto Niels Termansen. – Apostle figures (nos. 2, 4 and 8) from altarpiece, c. 1500, shown before the restoration in 1908.
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Fig. 38. Altersølv (s. 2585). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Altar plate.

len for ormeangreb.19 En fornyet istandsættelse,
herunder en imprægnering mod insekter, gennemførtes 1997 (E. B. Rosing Holm).
Altersølv (fig. 38), omfattende omtrent samtidig
kalk og disk. Kalken, 1697, skænket af Hermann
Frantz von Schwanewede til Nørre og Sønder
Vosborg (†1697) og hustruen Christence Dyre
(†1705). Kalken, der er 20,5 cm høj, fraregnet
indsats, har høj sekstunget fod, smykket med bølgeranke på den lodrette standkant. Foden er drevet stejlt og pyramidalsk op mod det sekssidede
nedre skaftled; flad knop med buetunger mellem
rombeformede felter. Bægeret, der er fæstnet
med en uregelmæssig lodning på det øvre skaftled var oprindeligt lavere, men er blevet forhøjet
med et påsat glat led. På den ene side af det oprindelige led er alliancevåbener og initialer (»HF.
(sammenskrevet) V. S W« og » C D«) samt årstallet: »1697« for de ovennævnte patroner. Under

foden er uidentificeret mestermærke: »H(?)SA« i
trekløverformet felt samt nyere ejermærkning i
graverede versaler for »Bur Kirke«. Som anført s.
2538 kunne Vemb Kirkes disk med ægteparrets
våbenskjolde oprindeligt have været sammenhørende med kalken. Den tilhørende disk, 12,5 cm i
diameter, har cirkelkors på fanen. Under bunden
er ejermærkning og mestermærke for Anders
Jensen Klem (Bøje nr. 6655), virksom i Ringkøbing 1713-17 og siden frem til 1759 i Holstebro. Disken kunne meget vel høre sammen med
Vemb Kirkes kalk, der er udført af samme mester
(s. 2537). Jf. også Humlum (1717, s. 1200).
†Altersølv. 1584 er nævnt en sølvkalk med tilhørende disk, at dømme efter sammenhængen
muligvis skænket af Niels Krabbe til Vesløsgård,
jf. †alterklæde, †alterstager og messehagel.13 1594
indkøbtes en messingkalk og disk, måske som
en erstatning for ovennævnte, der herefter ikke
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er omtalt, samt 2 alen stof til et klæde herover
(‘dræt’), dvs. til et †kalkklæde. 1650, 1654 og 1683
er messingsættet fortsat anført, men blev ved anskaffelsen af kirkens nye altersæt af sølv 1697 lånt
til Vemb Kirke (s. 2538).13
Oblatæsker. 1) (Jf. fig. 33) 1889,19 af porcelæn, 7
cm høj, 14 cm i tværmål. Sort med guldkors og
kanter; under bund stempel for Bing & Grøndahl.
2) (Jf. fig. 38), nyere æske, 5 cm høj, tværmål 8,5
cm, af sølv. Glat, cylinderformet æske med svagt
hvælvet låg. Under bund samt på lågets kant er
mestermærke: »TLM«, måske for T. Linder-Madsen,Viby Sj. (-1967-92-) og lødighedsstempel for
sterlingsølv. Endvidere ejermærkning. †Oblatæske. O. 1862 omtalt som lakeret og med kors på.19
†Oblatskål. Nyanskaffet 1956.19
Sygesæt, fælles for pastoratets tre kirker (jf. Gørding s. 2500).
Ske (jf. fig. 38), 1896, 17 cm, med glat spinkelt
skaft afsluttet med dråbeformet knop og ovalt,

Fig. 39. Alterstager, skænket 1654 af kirkeværge og ejer
af Burgård, Bent Christensen (s. 2586). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Altar candlesticks, donated 1654 by
churchwarden and owner of Burgård, Bent Christensen.

perforeret skeblad. Under skaftet er Københavnsmærke for 1896, guardejnstempel for Simon
Groth og mestermærke med initialerne »IH« i
firkantet ramme for I. Holm, vel en videreførelse
af firmaet Johan Georg Holm (jf. Bøje nr. 1449).48
Jf. også tilsvarende eksemplarer i Gørding og
Vemb (s. 2500, 2538).
Alterkande, o. 1850, af tin, 25 cm høj. Af vanlig
udformning med svunget korpus og hank samt
låg, prydet med rosetknop. †Alterkande. O. 1862
registreret som en glaskande med forgyldning.19
Alterstager (fig. 39), 1654, anskaffet, mens Bent
Christensen, ejer af Burgård (jf. prædikestol og
†gravsten nr. 3) var kirkeværge, jf. indskrift. De 35
cm høje stager (fraregnet lysetorn) har høj, profileret fod og balusterskaft i tre afsæt med pæreformet kugleled mellem flade knopper; lav, profileret lyseskål. På de pæreformede knopper er giverindskrift i fordybede versaler og årstal: »Bendt
Christensøn 1654«. Stagerne erhvervedes d.å. if.
kirkens regnskaber for 10 sletdaler, 2 mk og 8 skilling, dvs. mens Bent Christensen var kirkevær
ge og dermed administrerede kirkens formue.13
Denne var således ikke stagernes giver. O. 1862
omtaltes, at stagerne var forsynet med †lamper, dvs.
lysattrapper, jf. Vemb (s. 2539).
†Alterstager. 1584 er nævnt to messinglysestager
på alteret, skænket af Niels Krabbe til Vesløsgård,
jf. †alterklæde, †altersølv og †messehagel.13 En
†lyseholder i form af en gammel trærist kasseredes
1650.13
Syvstage, nyere, ca. 40 cm høj, formet som såkaldt ‘Titusstage’; ottekantet fod af pyramidalsk
opbygning. Under bunden er kirkens navn indridset med versaler.
†Bogstol. En gammel læsepult (fra degnestolen(?)) er nævnt 1911.19
†Alterbøger. 1647 indkøbtes en ny alterbog.13
1650 er registreret en gammel og næsten ubrugelig bibel samt en alterbog, vel ovennævnte, der
endnu omtaltes 1654 og 1683.13 1684 indkøbtes
en ny kirkebog, 1686 en ritualbog, 1688 en ny
alterbog samt 1699 en ny indbundet salmebog.13
†Messehagler mv. 1584 er omtalt en ny messehagel af rødt damask med gyldent rygkors, skænket
af Niels Krabbe til Vesløsgård, jf. †alterklæde og
†alterstager. Endvidere er registreret en gammel
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ubrugelig hagel, der kasseredes 1593. 1586 anskaffedes 12 alen tokipret (dvs. nopret) lærred til
en messeskjorte.13 1594 anskaffedes til en ny hagel seks alen rødt damask, seks lod guldkniplinger og adskillige alen dvellik (dvs. sort, groft og
glinsende lærred), vel til foret.13 Antagelig identisk med den hagel af rødt damask med sølv og
guldkniplinger og med et kors bagpå, der endnu
omtales 1650, 1654 og 1683.13 1768 var det røde
damask dog dekomponeret til en gulbleg kulør.42
If. Synsprotokollen var hagelen, der var anskaffet
1863, af rødt uldfløjl med guldkors.19
Alterskranke (fig. 29), 1907,19 af halvcirkulær
form med smalle sidepartier. Spinkle balustre
med midtknop. Stafferet med grøn håndliste og
sokkel; knæfaldet betrukket med sort læder, vel
i forbindelse med en ompolstring 2003.19 Knæleskammel, nyere, betrukket med sort læder.
†Alterskranke (jf. fig. 33), o. 1862, omtalt som ‘et
lige knæfald med læderpuder og gitter af træ’.19
At dømme efter fig. 33 var skranken ganske kort
og omfattede kun en side vendt mod skibet. Flade
udskårne balustre med gennembrudt mønster og
tværoval midtplade. Bredden af knæfaldet øgedes
1891.19 †Alterskammel, omtalt 1900 i forbindelse
med fornyelse af betrækket af rødt fløjl.19
Døbefont (fig. 40, 62), sammensat af romansk
kumme af granit og ny fod, 1972, ligeledes af
granit, dog af en mere grå farve. Samlet højde 85
cm, hvoraf kummen udgør ca. 58,5 cm. Tværmål
78 cm. Den moderne fod udgøres af en lav, firkantet plint med markerede hjørneblade. Herpå
et retkantet skaftled. Selve kummen følger den
i området hyppigt anvendte bægerbladstype (jf.
Mackeprang, Døbefonte 407). Foroven retkantede
platter, hvorimellem hulkel. Et mindre parti af
kummens overkant er afhugget.Ved triumfbuens
nordvange.
1768 fremtrådte fonten, der omtaltes som svarende til Gørdings (s. 2501), med en overkalkning.42 Kalklaget afrensedes 1870.19 Fonten savnede endnu 1878 en fod og var opstillet på et par
hugne kalkstenskvadre (jf. fig. 62).49
Fig. 40. Døbefont, romansk, med ny fod fra 1972 (s.
2587). Foto Arnold Mikkelsen 2016. Romanesque font
with new base from 1972.
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Fig. 41. Dåbsfad, 1500-tallets første halvdel (s. 2587).
Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Baptismal dish, first half
of 1500s.

Dåbsfad (fig. 41), 1500-tallets første halvdel, om
end først anskaffet 1709.13 Fadet, der antagelig
hidrører fra Nürnberg,50 måler 27,5 cm i tværmål.
Det påfaldende dybe (ca. 8 cm) fad har i bunden
en drevet fremstilling af Syndefaldet, hvor Adam
og Eva er vist ved Kundskabens Træ med slangen,
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Fig. 42. Prædikestol, 1634 (s. 2588), vist før restaureringen 1946. Foto Georg N. Kristiansen. – Pulpit, 1634,
shown before the restoration of 1946.

der overrækker Eva æblet. Eva er vist til venstre.
Hun står med højre ben krydset over venstre og
holder æblet, som hun har modtaget af slangen, i
sin venstre hånd.Til højre ses Adam, stående med
lige strakte ben. Også han hæver hånden, her den
højre, som han holder æblet i. Over hovederne
på det første menneskepar er et skriftbånd med
reliefminuskler.Teksten, der er omtrent udpudset,
rummer bl.a. deres navne. Landskabet omkring
de to spinkle figurer er dekoreret med liljer og
andre vækster. Omkring det centrale motiv er en
bort med rosetter og blade. På den ganske smalle fane er indpunslede seksbladsrosetter. Under
bunden ejermærkning.
Dåbskande, nyere (efter 1937, jf. ndf.). Af porcelæn, 27,5 cm høj. Kanden, der er sort med
guldkant og kors, har under bunden fabrikations-

mærke for Bing & Grøndahl. †Dåbskande (jf. fig.
62). En tinkande af vanlig form er tidligst omtalt
i inventariet o. 1862 og endnu 1911,19 ligesom
den ses 1937 på fig. 62.
Prædikestol (fig. 42-46), udført 1634 på initiativ
(eller skænket) af kirkeværgen Bent Christensen
som anført med reliefversaler på et af hængestykkerne (jf. alterstager og †gravsten nr. 1).
Stolen omfatter fire sider af en polygon, hvoraf
første fag 1946 er suppleret efter tidligere, o. 1861,
at have været halveret (jf. ndf.). De fire storfag
flankeres af fremspring med kraftige søjler med
kapitæl med æggestavsprofil og søjleskaft med
prydbælter, hvorpå kasetteværk. Storfelterne har
arkader, hvis bueslag er prydet med æggestav og
buetunger; i sviklerne fligede treblade. De bærende kannelerede pilastre, der ligeledes har kraftige
æggestavskapitæler, viser nederst prydbælter med
beslagværksornamentik. Kron- og postamentfrisen har mellem glatte fremspring (jf. dog ndf.)
tværrektangulære tekstfelter, igen indrammet af
æggestave. Herpå indskrifter i reliefversaler, læst fra
venstre mod højre. De enkelte ord er adskilt med
enkelte eller dobbelte prikker; rekonstruerede partier i 1. felt er markeret med [ ]. Øverst ses: »Rob
hø[yt spar]/ icke o[pløfft] « (1. felt), »din røst som
en basvne oc« (2. felt), »kvndgiør mit/folck dieris«
(3. felt), »ofvertrædel/se Esa Cap 58« (Es. 58,1, 4.
felt). Nederst står: [Iesv Ch]risto/ [gifve] alle« (1.
felt), »propheter/ at de som« (2. felt), »Tro paa ha/
nnem skvlle« (3. felt), »hafve synder/nis forl(adelse)
A:C:T« (Ap. G. 10,43, 4. felt). Over frisefelterne og
under postamentfelterne er tandsnitsgesims.
Hængestykker, formet som kartoucher med
beslagværk, er placeret mellem konsoller med
kerubhoveder, der er skåret i to versioner, hhv.
med pandelok, dobbelte vinger og bukkelkrave
(a) og med lokket hår, enkelte vinger og spids
krave (b). På det tredje felt, regnet fra venstre,
er indskrift med versaler: »Bendt Chrest/ensøn
1634« (fig. 46) med henvisning til kirkens værge
(jf. også alterstager og †gravsten nr. 3). Ophængt
med jerndrager på sydvæggen, mens en støttebjælke er indmuret i triumfvæggen. Opgangen
fra koret sker via en trappe af træ med spinkle
balustre, ført gennem en rundbuet åbning i triumfvæggens søndre del.
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Fig. 43. Prædikestol, skænket eller anskaffet 1634 af kirkeværgen Bent Christensen (s. 2588). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pulpit, donated or acquired in 1634 by the churchwarden Bent Christensen.

To *kerubhoveder (fig. 44-45), ca. 10/11 cm høje, i dag opsat på altertavlens bagside, var tidligere
sammen med et tredje †hoved, alle af type a (jf.
ovf.), fæstnet til frisens fremspring (fig. 42). Det
sidstnævnte genbrugtes 1946 som konsolhoved
under postamentets første fag (Georg N. Kristiansen). De tre hoveder hidrørte muligvis oprindelig

Danmarks Kirker, Ringkøbing

fra stolens †lydhimmel, hvor de at dømme efter
det flade parti øverst på issen kan have fungeret
som hængestykker.
Stafferingen, der nyetableredes i forbindelse
med restaureringen 1946, omfatter hvidligt, nu
ancer af lysebrunt, teglrødt og sort med forgyldning af detaljer. På de tre synlige storfelter er
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Fig. 44-45. Englehoveder, antagelig hidrørende fra prædikestolens †lydhimmel, i dag fæstnet til altertavlens bagside
(s. 2589). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Angel’s heads, presumably from the pulpit †canopy, today attached to the back of
the altarpiece.

med gylden fraktur under forskellige Jesusmonogrammer anført skriftsteder, alle hidrørende fra
Johannesevangeliet (Joh. 3,5; 6,33 og 5,24) efter
anvisning fra den daværende sognepræst (Christian Andersen) med henvisning hhv. til dåben,
nadveren og ordets forkyndelse. De to *kerubhoveder har en hvidlig staffering, hidrørende fra
den umiddelbart forudgående staffering fra o.
1862, hvor søjlerne og storfelterne stod med en
hvidgrå marmorering, mens selve stolen var egetræsmalet (jf. fig. 42).

Stolen synes fra første færd at have været opsat i hjørnet mellem syd- og triumfvæggen. 1633
afregnedes således med murermesteren, der eftermurede (dvs. antagelig tilmurede) et hul i
muren, ‘som den nye prædikestol blev gjort fast i
muren ved’. Samtidig betaltes en snedker for opgangen med sprinkelværk og holdstang (dvs. til
rækværket).13 Stolen kan dog have haft en mere
fremskudt placering mod vest, der ikke nødvendiggjorde en beskæring. Den omstændighed, at
udgifterne til stolens opsætning i øvrigt påligne-

Fig. 46. Hængestykke fra prædikestol, 1634, med angivelse af kirkeværgen, Bent Christensens navn og stolens anskaffelsesår (s. 2588). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Pendant from pulpit, 1634, showing the name of the churchwarden,
Bent Christensen, and the year the pulpit was acquired.
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nystafferet og rettet til.19 Fra denne istandsættelse
kan hidrøre marmoreringen af storfelterne (fig.
42). 1946 gennemførtes en hovedrestaurering med
supplering af første storfelt og en nybemaling
(Georg N. Kristiansen).19
†Prædikestol. Tidligst nævnt 1587, da murermesteren betaltes bl.a. for at flytte prædikestolen. 1590
er anført materialer til snedkerarbejde ved stolen,
herunder træ til snoede knapper og ‘overværket’,
dvs. †lydhimlen. Stolen kasseredes 1633, idet materialer herfra genbrugtes i den nye skriftestol.13
Stolestader (jf. fig. 49), fornyet og bemalet 190507, idet tegningen til gavlen forinden blev godkendt af synet.13

Fig. 47. Dørfløj nr. 1, 1800-tallet (s. 2593). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Door wing no. 1, 1800s.

des kirken, kunne tyde på, at Bent Christensen i
lighed med alterstagerne måske kun administrerede udførelsen eller i det mindste blot delvist
bekostede prædikestolen, der tilsyneladende længe stod uden bemaling, jf. en omtale fra 1768.42
Et ønske om en staffering fremførtes gentagne
gange i tidsrummet 1766-69.16 1848 istandsattes
stolens underbygning og beklædningen af håndlisten.15 O. 1862 nyopmaledes prædikestolen med
egemaling, hvide felter og forgyldte forsiringer.
Ved denne lejlighed blev samtidig ‘1. tavle’, dvs.
første storfelt, beskåret.19 Dette kunne tyde på,
at en opsætning ved triumfvæggen, svarende til
fig. 42, hermed etableredes. 1895 blev den atter

Fig. 48. Dørfløj nr. 2 med tilhørende indramning, antagelig opsat o. 1844 (s. 2593). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Door wings no. 2 with related framing, presumably
set up c. 1844.

165*

2592

HJERM HERRED

BUR KIRKE

Stolene omfatter ni stader i nord, hvoraf to vest
for gangen ved våbenhuset er kortere; i syd er otte
stader, hvortil kom to kortere stole ud for orglet.
Glatte gavle med trekantede topstykker. Et ældre
svejfet topstykke og en oprindelig udsmykning
af gavlfeltet med et cirkelrelief, hvori karvskåret
stjerne, svarende til de samtidige stolestader i Gørding (s. 2505), er siden ændret, idet det trekantede
topstykke er opsat før 1929, mens de reliefsmykkede gavle er erstattet med de nuværende glatte.
†Stolestader. 1588 omtaltes snedkerarbejde og
materialer til stolene, bl.a. til døre og knapper.13
1703 repareredes alle skamlerne i stolene.51 Antallet udgjorde 1768 hhv. 12 mands- og otte kvindestole, alle beregnet til fire personer og ubemalede.42 1792-93 savnedes små støtter under stolene.45 O. 1862 fandtes i alt 23 åbne stader med
115 siddepladser, dvs. med plads til fem personer
i hver. Både mands- og kvindestolene havde ryglæn og fodskamler. De løse stole fæstnedes 1898.19
†Skriftestol. 1633 udførtes en ny skriftestol, bl.a.
med anvendelse af træ fra †prædikestol.13
Præstestol, nyere. Blåstafferet armstol med læderpolstret sæde og ryg. †Præstestol, omtalt 1911.
Stolen repareredes 1931.19
†Degnestol(e) mv. Tidligt nævnt 1708, da den
brøstfældige stol ‘forbedredes’ af Tonnis Snedker
fra Lemvig. I betragtning af at arbejdet tog 29
dage, har det formentlig drejet sig om en regulær
fornyelse af stolen.13 Omtalt o. 1862 som forsynet
med ‘en pulpet’, dvs. en læsepult eller bogstol (jf.
også s. 2586).19 1895 lagdes et nyt bræddegulv i
‘kirkeværgens stol’, uvist dog hvilken.19
†Bænke, sandsynligvis murede. Omtalt o. 1862
og 1911 i våbenhuset.19
†Kirkekiste. 1590 repareredes nøglen hertil. 1647
måtte låsen istandsættes, vel efter Torstenssonkrigens uroligheder (jf. s. 2558).19 Kisten, der var af
eg ‘med noget på’(?), anvendtes 1650, 1654 og
1683 til opbevaring af messeklæderne. Låsen repareredes 1703.13
Pengebeholdere. Pengeblok, 1700-tallet, af eg med
dobbelte jernbånd og -bøjler til hængelås. Pengeslids med tilhørende tragt i låget. †Pengetavle.
Fig. 49. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Interior towards the west.
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1793 konstateredes det, at tavlen, som blev ombåret i kirken, ‘ikke duede’.45 1894 afvistes det,
trods påbud fra kirkesynet, at anskaffe en ny tavle,
da der ikke ville være brug herfor.15 Pengebøsse,
moderne, af messing. Cylinderformet med reliefkors på forsiden. Ophængt ved stolestade i nordsiden. 1911 er omtalt en ubrugt †kirkebøsse.19
Dørfløje. 1) (Fig. 47), 1800-tallet. Fladbuet plankedør med revler; rødstafferet udvendig, hvidmalet
mod det indre. Sortmalede gangjern og låsetøj af
smedejern. Indgangsdør i våbenhus. 2) (Fig. 48), o.
1844. Dobbeltfløjet fyldingsdør, stafferet i gråt og
grønt. Mellem våbenhus og skib (jf. s. 2546).
†Dørfløje. 1630 betaltes en snedker for at fremstille en ny, jernbunden dør, inkl. stabler. 1708 var
den nederste del af døren ganske fortæret af rust,
hvorfor den måtte udbedres.13
Orgel (jf. fig. 49), 1878, med fire stemmer, bygget af Knud Olsen, København, til Vejrum Kirke,
Hjerm Hrd.52 Restaureret 1897 af C. Schuster.53
Opstillet i Bur Kirke 1919 af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.54 Restaureret 1952 af A.
C. Zachariasen & Søn55 og 1968 af Bruno Christensen, Terkelsbøl. Disposition: Gedakt 8 Fod,
Fugara 8 Fod,56 Principal 4 Fod (udskiftet 1968),
Gemshorn 2 Fod. Mekanisk aktion, sløjfevindlade. På et tidspunkt, muligvis i forbindelse med
opstillingen 1919, etableredes en svelleanordning
i orgelhusets loft, hvilket indebar, at facadens tre
pibefelter afspærredes med plader. I midtfeltet
indsattes stumme pyntepiber af træ.57 Ved restaureringen 1968 retableredes orglets oprindelige
skikkelse, og de tre felter har nu atter klingende
piber af tinlegering.58 Facaden er malet i lysegråt
med hvide lister. I skibets vestende, med spillebord i orgelhusets søndre gavl.59
Salmenummertavler. 1-2) Nyere (før 1929, jf. fig.
29), med trekantet topgavl; beregnet til hængetal
af messing. Gråstafferet. På triumfvæggens nordside og på sydvæggen. 3) Moderne, højrektangulær skiferplade, beregnet til påskrifter med kridt.
I koret. †salmenummertavler. Fem tavler er nævnt
1911.19 Heraf var én anskaffet 1894.60 To af disse
tavler, der havde svungen overkant, ses fig. 28.
Præstetavle, o. 1964.61 Enkel tavle med tværrektangulært topstykke. Lysegrå med påskrifter med
versaler i mørkegråt og sort.
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Fig. 50. Klokke nr. 1, antagelig 1582 (s. 2594), set fra
øst. Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bell no. 1, presumably 1582, seen from the east.

Lysekroner (jf. fig. 49), nyere. To ens kroner med
2×6 s-slyngede arme, stor glat hængekugle uden
indskrift og profilknop, er ophængt i skibet. Kronerne blev oppudset 1951 og forandret.19 I koret
er monteret moderne spotlys.
En (†)ligbåre (fig. 51), deponeret på kirkens loft,
kan være identisk med et eksemplar, registreret
1650, 1654 og 1683.13 To ligskamler nyanskaffedes
o. 1912.
Klokker. 1) (Fig. 50), muligvis 1582,62 signeret af Aalborgklokkestøberen Rasmus Lausen

(Lauridsen (1546-82)), hvis karakteristiske bomærke er angivet på den nordvendte side. Den
vanskeligt tilgængelige klokke, der måler 48 cm
i tværmål, har øverst på klokkelegemet en tolinjet indskrift på dansk med reliefminuskler og
enkelte majuskler, der dog kun delvist og med
forbehold kan læses i den nuværende ophængning: »Stor op i døde og kommer for [dommen].
A(n)no [1582]«. Klokkens mester, Rasmus Lausen, udførte bl.a. klokkerne i Trans og Hygum
(s. 1717 og 1404). Ophængt i slyngebom i klokkekam, udformet som et spir, i kirkens vestende
(jf. s. 2567).
Klokken er tidligst omtalt 1606-07, da der arbejdedes med reparation af klokkekronen, tilhørende beslag til klokkeværket, vel klokkestolen
samt af klokkehuset (s. 2560).13 Dette ophuggedes og et nyt opførtes 1624. Klokken ophængtes
1651 i det nye klokkehus i vestre stette, der ombyggedes 1697.13 1768 omtalt som ophængt i den
østre stette, jf. dog s. 2600, note 17.42 Indskriften
(men ikke årstallet) blev samtidig afskrevet. 1792
var klokken i et ‘stillads’ over den ene låge.32 1814
foreslået flyttet til kirkens vestre ende.18 1941
gennemførtes en kvartvending af klokken,19 der
yderligere blev undersøgt 1971 i forbindelse med
en forestående istandsættelse.63
2) (Jf. fig. 58), 2004, 72 cm i tværmål. Støbt af
det hollandske klokkestøberfirma N. V. Eijsbouts
i Asten som angivet med reliefversaler på klokkehalsen.64 På legemet er skriftsted (Sl. 136, 1)
anført med tilsvarende typer: »Tak Herren for
han er god. Hans trofasthed varer til evig tid«.
I slyngebom i klokkestabel, 2005, i kirkegårdens
nordøsthjørne (s. 2559).

Fig. 51. Ligbåre (s. 2594). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Bier.
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Fig. 52. Ligsten, placeret ved kirkegårdsdiget (jf. gravsten nr. 1-3) (s. 2595). Foto Victor Hermansen 1937. – Tombstone, placed by the churchyard wall (cf. tombstones no. 1-3).

GRAVMINDER
1768 omtaltes på kirkegården fem ligsten over
folk, der har boet på Burgård.42 If. en registrant,
foretaget 1812 af den kun 11-årige Christian
Noe Tang, søn af Niels Kjær Tang, fandtes imidlertid syv gravsten over tidligere beboere på Burgård, hvortil kunne føjes endnu en delvist ødelagt
sten.65 Af stenene er i dag bevaret dels to eksemplarer (nr. 2-3), der er opstillet i våbenhuset, dels
en sten (nr. 1), placeret i østre kirkegårdsdige, om
end kun i fragmentarisk tilstand. En istandsættelse af nr. 2-3 blev foretaget 1975.19 De øvrige sten
forblev på kirkegården, men var tilsyneladende
endnu intakte 1956, da de omtaltes af lokalhistorikeren P. Christensen.66
Gravsten. 1) (Jf. fig. 52), 1600-tallets første halvdel. Af rødlig kalksten, ca. 177×98 cm. Stenen
består af tre fragmenter, smykket med en omlø-

bende randskrift i fordybede, skråtstillede versaler inden for en konturlinje. Midtfeltet er blankt.
Ud fra de få, svært læselige ord lader stenen sig
ikke entydigt identificere. Den er muligvis identisk med †gravsten nr. 1 eller 2. I kirkegårdsdiget,
nordøst for kirken.
2) (Fig. 53), o. 1684, over Christen Jensøn Høgbierg, der boede i Buurgaard, †23. febr. [1684],
med sin hustru gennem 17 år, »erlig, dydelig
og gudfrygctig Danne Quinde«, Karen Bendts
Dat(t)er, * i Burgaard og †4. maj 1671 i sit 46.
år. Endvidere førstnævntes anden hustru, <Karen
Jensdatter, * i Vejrum Præstegård og 2o g.m. Rasmus Hansen Rafn, †1691 i sit 48. år>.67
Af grå kalksten, overstrøget med sort; 200×
114,5 cm. Nedre højre hjørne har været afbrækket. Indskrift med fordybede versaler. Højrektangulært skrift med buet overkant og hammerformede nedre partier. Disse danner podier for en
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gudfrygtige matrone’, Sophie Mads Datter, * i
Gjording (Gørding) Præstegård, †1752 i sit 85.
år.68
Af rødlig kalksten, overstrøget med rødlig farve; 187×119 cm. Indskrift i fordybet kursiv. Det
ovale skriftfelt er indrammet af en laurbærkrans,
hvorom synger sig akantusblade, oprullet i volutter og forneden afsluttet i tulipanlignende blomster. I hjørnerne cirkelmedaljoner i løvværksrammer med de fire evangelister, hvis navne er anført
med kursiv på de respektive rammer. Øverst tv.
og th: »S. Matheus« og »S. Marcus«, forneden tv.
og th. »S. Lukas« og »S. Johannes«. Over skriftfeltet er en religiøs sentens, under forkrænkelig-

Fig. 53. Gravsten nr. 2, o. 1684, over Christen Jensen
Høgbjerg og hustru (s. 2595). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Tombstone no. 2, c. 1684, of Christen Jensen Høgbjerg and wife.

fremstilling af Syndefaldet, hvor Adam (th.) og Eva
(tv.) med oprakte arme, hver især stående foran
Kundskabens Træ, let berører skriftfeltet. Øverst
er en fremstilling af Kristi Opstandelse med de to
liggende soldater, og nederst en engel, der holder forkrænkelighedssymbolerne, kranium og timeglas. I hjørnerne er ovale felter, indrammet af
bølgelister, med de fire evangelister, hver vist med
de tilhørende symboler: øverst th. og tv. Mattæus
og Markus, nederst Lukas og Johannes. Stenen er
opsat i våbenhuset.
3) (Fig. 54), o. 1752, over »dend ærlige og veldædige mand«, Jens Olufsen Heesberg, *1683,
beboer på Buurgaard i 36 år, †1750 i sit 67. år
med sin hustru gennem 37 år, ‘den hæderbårne

Fig. 54. Gravsten nr. 3, o. 1752, over Jens Olufsen
Heesberg og hustru (s. 2596). Foto Arnold Mikkelsen
2016. – Tombstone no. 3, c. 1752, of Jens Olufsen Heesberg
and wife.
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Fig. 55. Begravelsesskjolde for Marie Elise Tang (†1885) (s. 2597). Foto Arnold Mikkelsen 2016. – Funeral shields
for Marie Elise Tang (†1885).

hedssymbolerne, timeglas og kranium med korslagte knogler, begge indsat i kartoucherammer.
Gravstenen er opsat i våbenhuset.
†Gravsten. 1) O. 1617, over Christen Jensen,
Buurgård, 1576 g.m. Maren Kjeldsdatter, enke
efter Niels Jensen, Burgård.69 Stenen, der indtil ‘for få år siden’ (1956) lå på kirkegården lidt
nord for kirken, blev karakteriseret som ‘en meget smukt udhugget sten’,70 mens den ældre indberetning omtalte den som delvist ødelagt, ‘fordi
der var blevet brudt eller slået kalk derpå’.71 Stenen er muligvis identisk med den, der 1937 sammen med nr. 1-2 var opstillet ved kirkediget, dog
itubrudt i to dele (jf. fig. 52), og som endnu er
bevaret (nr. 1). 2) O. 1630, over Mariane (Marine,
dvs. Maren) Kjelds Datter, g.m. ovennævnte, † 28.
maj 1630 på Buurgaard.72 Stenen lå ved siden af
den ovennævnte70 og kan være identisk med nr.
1. 3) Muligvis o. 1675, over Bent Christensen (†
o. 1661)73 g.m. Karen Christensdatter, †1675.74
Stenen var o. 1956 fuldstændig afslidt og lå tæt
ved kirken. 4) O. 1770, over Bodil Chrestensdatter (Bodil Cathrine Iversdatter(?)), * (19. jan.) i

Stadil Degnebolig 1732 (1733), begravet 1. aug.
1770, (1755) g.m. Hans Søe (jf. nr. 6).75 Stenen
fandtes endnu o. 1956 på kirkegården og var placeret nær nr. 5 og 6.76 5) O. 1793, over Ane Christensdatter, * i Ringkøbing 19. juli 1733, †1793.
I sit ægteskab med Hans Søe fødte hun to sønner
og seks døtre.77 Endnu intakt o. 1956. 6) O. 1799,
over Hans Søe, * på Holmsland 1717, g. to gange
(jf. nr. 4-5), † på Buurgård 1790 i en alder af 65
år og 11 måneder.78
Begravelses- eller lyseskjolde (fig. 55). På loftet er
henlagt i alt ti blikskjolde af to udformninger,
hhv. skjoldformede, ca. 35 cm høje og ovale, ca.
19 cm høje. Skjoldene var prydet med kors og
delvist afknækkede, nedhængende bånd og sommerfugle (som symboler for sjælen). Overstrøget
med hvid eller sort farve og forsynet med tekst i
skriveskrift. Endnu læsbar er indskrifter for M. E.
Tang, født Fenger,*16. april 1807, †5. feb. 1885,
dvs. for Marie Elise Tang, jf. Gørding, s. 2513.
Skjoldene var indtil 1908 ophængt på den skillevæg af træ, der var placeret bag altertavlen (jf.
fig. 33).
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Fig. 56. Kirken i landskabet set fra nordvest. Foto Anders C. Christensen 2017. – The church in the landscape seen from
the north west.

KILDER OG HENVISNINGER
Vedr. arkivalier for Ringkøbing Amt i almindelighed
henvises til s. 54 f., vedr. litteratur og forkortelser til s.
56 f. Endvidere er benyttet:
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.); div. sager.
LAVib. Landsbykirkernes regnskaber. Bur Kirkes regnskaber 1584-1710 (C-KRB-52-54); Godsark. Nørre
Vosborg gods. Sager vedr. kirkerne 1824-1918 (G438207); Regnskabsbog 1909/15 (G 438-206).
NM. Håndskrifter. F. Uldall, Om de danske Landsbykirker, II, 1878, 108 (Uldall 1878); Helms, 2, 60-65, 92.
Indberetninger. J. B. Løffler 1880 (bygning og inventar, Løffler 1880); Niels Termansen 1908, før og efter
istandsættelse (altertavle, Termansen 1908 (a) og (b));
Georg N. Kristiansen 1946 (prædikestol, Georg N. Kristiansen 1946); Boas Nielsen, Thubalka, 1971 (klokke);
Birgit Als Hansen 1973 (fundament syd for kirken);
Karl Søndergaard Nielsen 1996 (historisk inventar); E.
B. Rosing Holm 1998 (altertavle).
Litteratur. Alfred Jeppesen, »Bure Kirke«, HaÅrb
1919, 96-100 (Jeppesen 1919); P. Christensen, »Bur
gaard og Bur Kirke«, HaÅrb 1956, 127-49 (Christensen
1956); Helge Anker-Møller, Bur Kirke, udg. Bur menighedsråd, 1992; Verner Villadsen, Bur Sogns Historie
1, red. Jens Erik Villadsen, Norderstedt 2016 (Villad-

sen 2016); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk
undersøgelse af tagkonstruktion over Bur kirke, Ringkøbing
amt, NNU rapport nr. 102 2016, Nationalmuseet 2016
(Hylleberg Eriksen 2016).
Tegninger. NM. F. Richardt 1867 (prospekt); F.
Uldall 1879 (facader og plan); J. B. Løffler 1880 (plan,
prospekt);V. Koch 1891 (prospekt, facader, plan, snit og
profiler); usigneret 1902 (døbefont); Poul Hansen og
Ib Lydholm 1971 (plan, snit og situationsplan, kopi);
Hans Vinther 2002 (klokkestabel, situationsplan). Poulsen & Partnere, Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm
1971 (facader, plan, snit, inventar, ligkapel og situationsplan), 1984 (redskabshus).
Historisk indledning ved Mogens Kragsig Jensen og
Birgitte Bøggild Johannsen, bygningsbeskrivelse og
kalkmalerier ved Anders C. Christensen, glasmaleri, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen,
heraf dog orgler ved Ole Beuchert Olesen. Oversættelser ved James Manley (engelsk). Korrektur ved Anne
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet 2017.
1

DiplDan 2, II, nr. 48 (17. dec. 1266).
Oldemoder 113.
3
DaMag IV, 2, 1873, 45. Kirkerne er her anført enkeltvis og ikke som ét fællespastorat, jf. ndf.
4
DaKirkelove I, 458.
2
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5

Kronens Skøder IV, 63. Jf. også P. F. Pedersen Paarup,
»Salget af Gjørding-Vemb og Bur Kirker«, HaÅrb
1927, 164-67; Birgit Løgstrup, »Nørre Vosborg i det
lange 18. århundrede 1687-1814«, Nørre Vosborg i tid og
rum, 2. Herregård i lyst og nød, red. Anders Bøgh, Helle
Henningsen og Kristian Dalsgaard, Gylling 2014, 15
f.; Mogens Kragsig Jensen, »Schwanewede, Leth, Linde
og Friedenreich. Indvandret og nyslået adel 16871786«, Nørre Vosborg (som ovf.), 91.
6
LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-773); Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775
(C 4-189).
7
Kragsig Jensen (note 5).
8
LAVib. Ribe bispeark. Visitatsprotokol 1809-30 (C
4-846).
9
LAVib. Godsark. Nørre Vosborg gods. Sager vedr.
kirkerne 1824-1918 (G 438-207); Synsprot.
10
Synsprot. Jf. også Jeppesen 1919 97.
11
Jf. Helge Anker-Møller, Bur Kirke, udg. af Bur
menighedsråd, 1992. Stenen er dog ikke omtalt i Tang
Kristensen, Danske Sagn III, 27-41, i forbindelse med
beskrivelsen af sagn vedr. stenkast af jætter efter kirker
mv. Om fordybningerne, antagelig skåltegn, hvorfra
også udtoges pulver til medicinske formål, jf.Th. Ramskou, »En dosis sten«, Skalk 1, 1966, 11.
12
Synsprot. Jf. også A. E. M. Tang, »Et Par efterladte
mindre Optegnelser. II. Om Tviis, Buur og Skjerrum
Klostre«, JySaml IV, 1872-73, 270-27. Til støtte for sin
tese anførte Tang dog et arkæologisk indicium, idet der
ved nedrivningen af det gamle beboelseshus på Burgård
i begyndelsen ‘af forrige århundrede’, dvs. i starten af
1700-tallet, blev iagttaget en indretning med ‘lutter små
kamre som munkeceller’.To lokaliteter i sognet, Møborg

Fig. 58. Klokkestabel, 2005, ved kirkegårdens nordøsthjørne. I stablen anes klokke nr. 2, udført 2004 (s. 2559,
2594). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bell frame, 2005,
at the northeastern corner of the churchyard. In the frame bell
no. 2, made in 2004, can be made out.

Fig. 57. Fundament ved skibets sydside (s. 2565). Foto
Morten Aa. Sørensen 1973. – Foundations on the south
side of the nave.

Gade og Møborg Øgfælled, opkaldt efter Møborg Sogn
(s. 931), hævdedes if.Tang at referere til Møborgbeboernes søgning til klosterkirken ‘for deres mere pragtfulde
gudstjenester’. Som understreget af Christensen 1956
må ‘klosterkirketeorien’ dog betegnes som uholdbar.
Til gengæld kunne kirkens usædvanlige omfang i sin
oprindelige udformning og placeringen nær Burgård if.
samme muligvis forklares ud fra en status som gårdkirke,
ligesom det måtte tillægges vægt, at gården tidligere
fungerede som færgegård, placeret ved et ældre, vigtigt
overfartssted øst for denne ejendom.
13
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1710 (CKRB-52-54).
14
LAVib. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1683-1710 (CKRB-54). Til formålet blev lånt penge i Gørding
Kirke.
15
LAVib. Godsark. Nørre Vosborg gods. Sager vedr.
kirkerne 1824-1918 (G 438-207).
16
LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
17
Dog oplyses samme år af præsteindberetningen til
biskop Bloch, at klokken er ophængt i den ‘østre kir-
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Fig. 59. Detalje af skibets vestgavl set mod vest med
aftryk af oprindelig spærstiver (s. 2572). Foto Arnold
Mikkelsen 2016. – Detail of west gable of nave looking
west with impression of original rafter.
kestette’; dette harmonerer dårligt med kirkesynets
bemærkning året efter, hvor klokken hænger i den
vestre stette. LAVib. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop
J. Bloch 1766-69 (C4-773); LAVib. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
18
LAVib. Provsteark. Synsprot. 1812-35 (C 39H-1).
19
Synsprot.
20
Hullerne måler 4-5 cm i diameter, er 2-3 cm dybe
med en indbyrdes afstand på 9 cm.
21
Apsisvinduet blev 1903 karakteriseret som værende
i ‘ombygget stand’, jf. H. Storck, Jydske Granitkirker,
Kbh. 1903, 4, Pl. 15; jf. også fig. 8-10. 1880 fandtes
tilsyneladende på kirkens sydside ‘underdelen af et lille,
oprindeligt vindue’, Løffler 1880.
22
Som foreslået af Løffler (Løffler 1880).
23
Synsprot.; LAVib. Godsark. Nørre Vosborg gods.
Sager vedr. kirkerne 1824-1918 (G 438-207).
24
24×12×6 cm.
25
NM j.nr. 137/72. Undersøgelsen blev foretaget af
Birgit Als Hansen og Morten Aa. Sørensen.
26
Jf. også Storck, note 21. Senest er kirken 2014 karakteriseret som tilhørende »... de store gåder inden for de
romanske landsbykirker«. Hans Krongaard Kristensen,
»Nørre Vosborg og kirkerne«, Nørre Vosborg i tid og rum.

2. Herregård i lyst og nød, red. Anders Bøgh, Helle Henningsen og Kristian Dalsgaard, Gylling 2014, 268.
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Fig. 63. Prospekt set fra nordvest. Tegnet af F. Richardt 1867. – View from the north west.

BUR CHURCH
The church lies southernmost in the parish, on
the north side of the winding course of the river
Storå, which forms the boundary with Ulfborg
Herred.Through the parish runs the RingkøbingVemb-Holstebro railway and parallel with this the
Vemb-Holstebro highway.
The churchyard has probably always had its
present area. The wall consists of stone-clad earth
dikes supplemented by an inside hedge.
Three entrances lead into the churchyard, two
of which, in the western corners, have a long history. The main entrance in the north west (fig. 4)
is from c. 1857 and corresponds to the identical
churchyard gate in Gørding, which was built by
the church owner and Titular Councillor of State
Tang (cf. p. 2479).
The bell frame in the northeastern corner of
the churchyard is from 2005.
The Romanesque church consists of an equally wide side chancel and nave, plus an apse in
the east. The porch in the north was built be-

tween 1797 and 1802, while the bell cot in the
west is from 1865. The modestly sized ground
plan of the church is unusual in that there is no
distinction externally between chancel and nave;
only in the interior has a division been established in the form of a chancel arch wall. The
construction material is granite ashlars that rise
from a double footing with Attic moulding
above chamfering. The ashlar cladding, however,
has been reset repeatedly, most recently in 1972.
The wall height has only eight regular courses,
which gives the church a somewhat dumpy look.
On the south side of the nave a picture ashlar
with a face has been preserved (fig. 14), and in an
apse ashlar three unused cup marks (cf. fig. 27).
Of original openings only the north door and
the apse window are preserved. The door opening in the south, bricked up at some unknown
time, is placed approximately opposite the door
in the north, and can be discerned in the facade
beneath the westernmost window. The Roman-
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esque apse window consists of two courses of
bevelled bricks crowned by two juxtaposed, irregularly curved ashlars which together form a
round-arched coping (fig. 61). In the interior all
sections of the building are flat-ceilinged, including the apse, which has never been vaulted over.
The back walls are mainly ashlar-clad. The
chancel arch has ashlar side members, while the
presumed original †relieving arch was replaced
in the Middle Ages by a brick arch (cf. fig. 29).
At an early stage the distinctive ground plan
of the church made it an object of interest to
research (cf. figs. 8-11, 15-17, 63), and the church
continues to attract interest. Apart from Bur, the
very few example of ashlar churches in nave form
– with no marked chancel but with an apse added directly to the nave – are a couple of churches
in the former Thisted County and on Lolland, as
well as a smallish group in the East Frisian area.
The above-mentioned archaeological investigation, which resulted in the demonstration of a
foundation on the south side of the nave (cf. fig.
57), indicates however that an originally planned
layout with a wider nave or perhaps transepts was
never realized. The church has preserved the medieval oak roofing, which is continuous, in the
sense that there is not, as in the interior of the
building, a division between chancel and nave
(fig. 23). Dendrochronological analyses show that
the wood for the present apse roofing was felled
around 1410-20 and around 1445-50.The dating
of the roofing of the nave thus falls into two main
groups from c. 1420-25 and c. 1435-40.
Furnishings. In accordance with the normal pattern, the Romanesque font is the oldest item of
furnishing in the church.The basin is of the calyx
type widespread in the area (fig. 39). From the
Middle Ages, too, come the Communion table
and the Late Gothic altarpiece from c. 1500, with
figures presumably made by a local master, corresponding to those in Asp, Ferring, Rom and
Fjaltring (fig. 30-37).
From the first half of the 1500s comes the
baptismal dish, a Nuremberg work which however only came to the church in 1709 (fig. 41),
while the bell (no. 1), which is difficult to access

today, is probably dated 1582 (fig. 50) and bears
the founder’s mark of Rasmus Laursen (Lauridsen). During Bent Christensen’s period of office
as churchwarden, altar candlesticks and a pulpit
were acquired in 1634 and 1654 respectively, both
marked with his name and the dates (figs. 39, 46).
It is evident, however, from the church accounts
that the expenditure on the altar candlesticks
and the erection of the pulpit was defrayed by
the church, so the owner of the principal manor
of the parish, Burgård, can with reservations be
considered the donor. On the other hand the
altar chalice of the church (and presumably the
*paten, now in Vemb Church, p. 2537) from 1697
is undoubtedly a donation from the couple who
owned Nørre and Sønder Vosborg, Hermann
Frantz von Schwanewede and Christence Dyre
(fig. 38). The present paten of the church, from
the beginning of the 1700s (fig. 38), a work by
the goldsmith Anders Jensen Klem, is probably
also part of an altar set whose chalice is in Vemb
(p. 2537). The poor box probably comes from the
same century. During the ownership of the Tang
family (1786-1911) various items of furnishing
were added; the altar jug (c. 1850), wafer box (no.
1, 1889), spoon (1896) as well as the altar rail and
pews (figs. 38, 29, 28). Furthermore, probably in
1844, the door wing to the porch with framing
(fig. 48) was set up. The organ from 1878 also belonged to the older furnishings, although it was
not set up until 1919 after a placing in Vejrum
Church. Among acquisitions in the course of the
past 100 years one should also mention the baptismal jug, chandeliers, seven-branched candelabrum, organ and finally the church bell (no. 2,
2004) (cf. figs. 29, 49, 58).
Sepulchral monuments. The older monuments of
the church are all associated with the successive owners of the principal manor of the parish, Burgård. Of an originally eight known stones
only two are preserved today in the porch (nos.
2-3) and fragments of a third, laid up on the eastern churchyard wall (no. 1) (figs. 52-54). To these
we can add a number of funeral or candle shields,
all of which come from the funeral in 1885 of
Marie Elise Tang from Nørre Vosborg (fig. 55).
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GINDING HERRED o. 1800. Herredet talte på daværende tidspunkt otte sognekirker, Estvad, Rønbjerg, Sahl,
Ejsing, Ryde, Sevel, Haderup og Hodsager. Hertil er siden kommet et antal nyere kirker: Feldborg Kirke, opført
1890 som anneks til Haderup Kirke, Trandum, rejst 1891 som filial til Sevel Kirke, Grove Kirke, bygget 1893,
Vinderup Kirke, opført 1905-06 som anneks til Sahl Kirke, og Herrup Kirke, bygget 1920-22, ligeledes som en
filialkirke til Sevel Kirke. Udsnit af Videnskabernes Selskabs kort over Skivehus, Bøvling og Lundenæs amter 1800.
1:250.000. – Map of Ginding District c. 1800.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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ROMANSKE BYGNINGSPROFILER i Ginding Herred, af granit. 1:10. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2018. Fig. 1-11. Korbuekragbånd. 1-2. Estvad. 3-4. Sahl. 5. Ryde. – Apsisgesims. 6. Sahl. – Portalkragsten. 7.
Estvad. – Bygningssokler. 8. Sahl. 9. Ryde. 10-11. Sevel. – Romanesque building profiles in Ginding District, of granite.
Figs. 1-11. Chancel arch string courses. 1-2. Estvad. 3-4. Sahl. 5. Ryde. – Apse cornice. 6. Sahl. – Portal corbel. 7. Estvad. –
Footings. 8. Sahl. 9. Ryde. 10-11. Sevel.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra nordøst. Foto Anders C. Christensen 2017. – The church in the landscape, seen from
the north east.

ESTVAD KIRKE
GINDING HERRED
Estvad Sogn (»Eesdwath«/»Esdwath«) er tidligst nævnt
1347 og 1360, da biskop Peder af Ribe overdrog gods
herfra til bispestolen i forbindelse med indstiftelsen af
sjælemesser for sig og sine efterfølgere (jf. også Bøvling,Vemb og Rønbjerg, s. 813, 2519 og 2687).1 Selve
kirken i Estvad (»esdwath«)2 er omtalt o. 1376-89 i Ribe Oldemoder med en taksering på fem skilling sølv,
Ginding Herreds højeste ansættelse, svarende til Sahl
Kirke.3 1524-26 betalte kirken 15 mark i landehjælp,
et beløb, der dog nu kun udgjorde halvdelen af beløbet
i forhold til Sahl og Ejsing kirker.4
1565 forlenedes rigsadmiral Peder Munk til Sæbygård (og fra 1566 til sognets hovedgård, Estvadgård)
med Kronens andel af tienden i Estvad og Rønbjerg
og skænkede hhv. 1579 og 1583 klokker til de to kirker (s. 2666, 2730).5 Flere inventargaver vidner også
i løbet af de følgende århundreder om de skiftende
ejere af Estvadgård og deres interesse for den lokale

sognekirke, hvor man ofte valgte det blivende gravsted.
Kirken erhvervedes dog først 1692 officielt fra Kronen
af Frederik Christian Rantzau til Estvadgård, efter at
den siden 1687 havde tilhørt forskellige ejere.6 Herefter hørte den frem til 1819 under herregården, der i
tidsrummet 1745-1810 var omdannet til stiftelsen Estvadgård Kloster på initiativ af Frederikke Louise Glud
(1702-45), enke efter Johan Severin Bentzon (16921741).7 1819 overdrog en senere ejer af Estvadgård,
Conrad Lundsgaard, kirken til tiendebønderne, men
beholdt selv patronats- og kaldsretten. 1911 fandt tiendeafløsningen sted, og 1926 overgik kirken omsider til
selveje.8
Et †kapel, anvendt af klosterets beboere, fandtes tidligere på Estvadgård og var indrettet i den af Johan
Severin Bentzon o. 1740 opførte og efter 1815 nedrevne trefløjede hovedbygning. En †altertavle herfra
var midlertidigt opsat i sognekirken (s. 2645).9
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Ålborg Luftfoto o. 1950. KglBibl. – Aerial photograph of the church, seen
from the south west.

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1799 af J. Schu
chardt.Tegnet af Freerk Oldenburger 2018. – Cadastral
map.

Anneks- og præsteforhold. Som tidligst omtalt 1565
havde kirken Rønbjerg Kirke som anneks.5 Peder
Munks årelange strid med sognepræsten i Estvad og
Rønbjerg, Peder Jensen, om ejendom og fiskerettigheder førte bl.a. 1583 til, at de implicerede gensidigt
udtog stævninger mod hinanden, Peder Munk hos
domkapitlet i Ribe, mens Peder Jensen forlangte deres
mellemværende pådømt af kongen og rigsrådet.10
Kirketyverier. 1635 fældedes dom over en tyv, der
foruden talrige andre kirkelige tyvekoster havde stjålet alterklædet herfra; forbryderen huserede over det
meste af Jylland (jf. bl.a. Handbjerg, s. 1942).11 1669
var kirken atter hjemsøgt af tyveri. Det følgende år
erstattedes både alterklædet og messehagelen med nye
eksemplarer i stedet for de tekstiler, der var blevet stjålet (s. 2636, 2653).
Stolestadestridigheder. 1760 opstod der stridigheder
mellem to af beboerne på Estvadgård Kloster, priorinden og en klosterjomfru, hvortil kom de pågældendes tjenerskab. Den førstnævnte havde den fornemste plads på herskabspulpituret (†pulpitur nr. 2), mens
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jomfruerne sad på herskabsstolene ved koret (†herskabsstol, s. 2660) og tjenestepigerne på stolestaderne
nedenfor, priorindens pige dog yderst på stadet, en rettighed, som blev anfægtet af en kammerpige hos den
involverede klosterjomfru.12
Begravelsesskikke. 28. juni 1688 gennemførtes en statuspræget ligbegængelse for den kun femårige Frantz
Rantzau, barnebarn af Frantz Rantzau. Drengen blev
begravet samtidig med sin farfars tredje hustru, Helle Urne. Ved dobbeltbegravelsen lejede man Viborg
Domkirkes særlige begravelsesharnisk, som indgik i
ligprocessionen fra Estvadgård til kirken.13 En tilsvarende fornem markering af næsten kongeligt tilsnit
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skete 1741 ved begravelsen af Johan Severin Bentzon,
da kisten stod syv-otte uger i koret på højre side af
alteret, opsat ½ alen (godt 30 cm) over jorden på to
skamler »lige i Meenighedens Aasyn«. Under kisten
var et sort klæde af baj.Ved selve bisættelseshandlingen
13. juli 1741 blev kisten placeret i skibet, flankeret af
seks gueridoner med brændende vokslys, mens præsten
foretog jordpåkastelsen. Under hele sørgeperioden blev
der ringet med klokkerne, både i Estvad og Rønbjerg
kirker.14 Den utilbørlige begravelsesluksus, der åbenlyst
var i strid med Christian V’s begravelsesforordninger af
1682,15 gav anledning til en retssag mod enken, Frederikke Louise Glud.16 Ved hendes egen begravelse 1745

Fig. 4. Oversigtskort. 1:1.500. Målt og tegnet af Dines Kamp 1934. Danmarks Kunstbibliotek. – Survey map.
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søgtes derfor klogeligt om tilladelse til at dispensere for
reglerne i forbindelse med kistens udsmykning af blybeslag, forsølvet med »Bog-Sølv« (s. 2674).17
Arkæologisk udgravning. I forbindelse med kirkens
gulvfornyelse foretog Nationalmuseet 1994 en mindre,
arkæologisk undersøgelse ved korbuens søndre vange.
Ca. 40 cm under det nuværende gulv blev korets fundamentsten påtruffet, hvorover var et mørtellag.18

Kirken er den nordøstligst placerede i det gamle
Ringkøbing Amt, idet grænsen til Fjends Herred
og Viborg Amt omtrent følger Karup Å ca. 500
m øst for Estvad. Landevejen mod Skive forløber
nu i en lige linje øst om byen, men løb oprindeligt gennem byen umiddelbart vest om kirken,
den nuværende Flyndersøvej.Til sognet hører den
nordlige del af Flyndersø og områderne øst og vest
herfor. Selve bygningen ligger på en markant høj
med stejlt fald til alle sider, hvoromkring husene
grupperer sig; svagest er faldet mod nord, hvortil
af samme grund hovedadgangsvejen er henlagt.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården hegnes af stensatte diger, der suppleres af en ligusterhæk mod syd. Mod de øvrige verdenshjørner er
der bøgehæk, og langs den udsatte vestside endvidere en tættere bevoksning bestående af bl.a.
egetræer og spiræa. I østdigets stensætning findes
en kampesten med kilehuller til aldrig foretaget
kløvning.
Kirkegårdens tre indgange er placeret mod
nord, vest og i det sydøstlige hjørne. Den nord-

vendte hovedindgang består af et kombineret
køre- og ganglågeparti af jern mellem murede og
kalkede piller. Den østre pille er i sin kerne af tegl
i munkestensformat, men med fornyelser af nye
teglsten, de øvrige ligeledes af nye sten. Pillerne
har gesimsbånd og krones af trinpyramider, der
genfindes ved flere af områdets kirkegårde (f.eks.
Handbjerg og Asp, s. 1943, 2354). Seneste reparationer er udført 2000.19 De øvrige indgange
består af simple jernportaler med gitterlåger fra
1976.19
Kirkegården var o. 1900 ‘ikke planeret’ og desuden forsynet med smalle, simple gange.19 Disse
blev på et tidspunkt belagt med cementfliser og
brolægning, der blev sløjfet 1994 til fordel for den
nuværende belægning. †Hegn. Kirkegårdens diger
er første gang nævnt 1665, hvor en stenlægger
reparerede den søndre side, mens yderligere udbedringer foretoges 1677 og atter 1791.20 Hegnet bestod o. 1900 af stenklædte jorddiger med
græstørv,19 og 1934 var kirkegården omkranset
af løvfældende træer (jf. fig. 2, 4). †Indgange. 1664
blev der fremstillet en ny træport, der ved samme
lejlighed blev ‘tækket’ med ti brædder, og 1681
og 1683 blev der indkøbt materialer til yderligere
to nye låger.21 1788 manglede ‘ganske en stor kirkeport’,22 måske den østre, der 1795 var borte,
så kreaturer og grise havde fri adgang til kirkegården; også den vestre låge var i stykker.23 Året
efter var østindgangen udbedret, mens den vestre

Fig. 5. Kirkegårdsportal. 1:100. Målt og tegnet af Dines Kamp 1934. Danmarks Kunst
bibliotek. – Churchyard portal.
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Fig. 6.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the south.

vedblev at være et problem. Kirkegårdens græsningsmuligheder blev dog til en vis grad tolereret
fra Estvadgård Kloster, dvs. kirkeejerens side, idet
en del af Estvads beboere lod deres får og andre
kreaturer gå dér hele sommeren igennem.23 1804
var porte og stetter i god stand,24 men 1811 var
døren i den østre stette revet af.25 O. 1900 var der
tre åbninger til kirkegården, hhv. i nord, syd og
vest. Køreporten var på dette tidspunkt suppleret
med en simpel træbygget ganglåge på østsiden
(jf. fig. 17). Til den søndre førte en sti gennem
præstegårdens have, og ved ‘ligporten’ i nord var
murede piller med dobbelt låge.19
Bygninger på kirkegården. Øst for kirken blev o.
1954 opført et hus til graverfaciliteter. Den hvidskurede teglstensbygning er orienteret nord-syd
og har sadeltag belagt med eternitskifer. Graverbygningen afløste en mindre †bygning eller skur
på samme plads.

BYGNING
Kirken består af kor og skib fra romansk tid. I senmiddelalderen, o. 1470, er føjet et tårn mod vest, mens det
nuværende våbenhus mod nord er fra 1700-tallet, men
kraftigt ombygget 1950. Det afløste et ældre †våbenhus fra 1661, og muligvis har der også været et †våbenhus på skibets sydside. Orienteringen er omtrent solret.

Den romanske kirkes grundplan er afsat med rette
vinkler, og det omtrent kvadratiske kors længde
udgør halvdelen af skibets. Facaderne på korets
flankemure flugter med skibets bagmure, og i det
indre svarer triumfbuens åbning omtrent til en
tredjedel af skibets indvendige bredde.
Materiale og teknik. Bygningen er hovedsagelig
opført af rå og kløvet kamp, der suppleres af granitkvadre på hjørnerne og i det eneste bevarede
romanske vindue (jf. ndf.). Den rå og kløvede
kamp synes på nordsiden at være lagt i nogen-
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Fig. 7. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Jakob Kieffer-Olsen og Anders C. Christensen,
tegnet af sidstnævnte 2018. – Cross-section through the
nave, looking east.

lunde regelmæssige skifter uden nogen egentlig
sokkel, hvilket også er tilfældet på sydsiden; her er
nederste granitskifte dog ikke kalket, hvorved et
sokkelled er fremhævet. Skibets sydfacade er fra
vinduernes sålbænke og herover på et uvist tidspunkt dog fornyet med tegl i munkestensformat,
der synes at være lagt i krydsskifte. Korets østgavl
er efter sammenstyrtning genopført 1950 (s. 2621).

Døre og vinduer. Skibets romanske og rundbuede
granitportal i nord er velbevaret og endnu i brug
(fig. 12-13). Den består af en monolit-tærskelsten
med affaset yderkant samt af karme af hjørnehugne kvadre. De mod åbningen udkragende og
karnisprofilerede vederlagssten for kilestensstikket understøtter tillige en glat, halvrund tympanon, hvorved selve dørhullet er firkantet og måler
209×106 cm. Mod det indre danner bagkanten
af den ydre karm anslagsfals, og mod kirkerummet er der atter anvendt hjørnehugne kvadre som
karmsten. Østvangen er lige gennemløbende,
men den vestre er smiget, hvorved der levnes
plads til den åbnede dørfløj. Som følge af smigen
er de hjørnehugne kvadre dog sat som ‘hulsøm’.
En monolitoverligger danner øvre afslutning.
Kirkens formodede †syddør kan ikke længere
erkendes, men den nævntes tilsyneladende 1661 i
forbindelse med reparationer af tårnets sydmur.26
På dette tidspunkt var der muligvis også et †våbenhus på sydsiden (s. 2619).
Af kirkens oprindelige vinduer er kun det østre
i skibets nordside bevaret, om end blændet i lysningen. Det rundbuede og smigede vindue er i
det ydre opbygget af kvadre og har tilsyneladende ingen særskilt sålbænksten; vinduets mål udgør
124×68 cm.27 Til det genopførte vindue i korets
østgavl er der muligvis udvendig anvendt originale kvaderelementer.28

Fig. 8. Plan. 1:300. Målt af Ejvind Draiby 1948, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2018. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 9.

ESTVAD KIRKE

2613

Fig. 9.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the north.

Indre. Både kor og skib dækkes endnu af flade
bjælkelofter, der ofte er repareret (jf. s. 2619). Den
rundbuede korbue er bevaret i oprindelig form,
men kun de glatte kragbånd med affaset under-

kant står i blank mur, idet vanger og stik (formodentlig kvadersatte) dækkes af kalk og malerier
(s. 2626); korets gulv er hævet et trin over skibets. 1994 blev der i hver af korets flankemure

Fig. 10. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Ejvind Draiby 1947, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Longitudinal section, looking south.
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Fig. 11a-b. Opstalt af nordfacade og plan. 1:300. Målt og tegnet af Dines Kamp 1934. Danmarks Kunstbibliotek. –
Elevation of the north facade and plan.
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Fig. 11c-d. Længdesnit set mod syd, samt tværsnit af skib set mod øst og vest. 1:300. Målt og tegnet af Dines Kamp
1934. Danmarks Kunstbibliotek. – Longitudinal section looking south and cross-sections of nave looking east and west.
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fundet spor af nu tilmurede †nicher, der muligvis
er oprindelige. Vestsiden af den sydlige var placeret 75 cm fra triumfmuren med bund 77 cm
over nuværende gulvniveau og målte 66×58 cm.
Nordmurens niche, hvis vestside lå 111 cm fra
triumfmuren, målte 30×43 cm med bund 112
cm over gulvet.29 Muligvis er nicherne tilmuret i
forbindelse med senmiddelalderens dekorering af
korets vægge (jf. s. 2626).
Taggavle. Af kirkens oprindelige taggavle er kun
den nederste del af skibets vestre gavl, som er opført af rå kamp, bevaret. Midt i gavlen er med
tårnets opførelse indsat en teglmuret døråbning
(s. 2628), mens gavlens øvre del består af rå kamp
spækket med teglstumper. Korets og skibets østgavle er fra 1950 (s. 2621).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Det tre
stokværk høje tårn (jf. fig. 14) ved skibets vestgavl
er formentlig opført o. 1470, idet glamhullerne

mod nord og øst har bevaret de karakteristiske
båndfriser, der kendes fra Holstebro †Kirke (s.
204). Grundplanen er kvadratisk og materialet
hovedsagelig røde tegl i munkestensformat, men
med anvendelse af udflyttede granitkvadre i de
nederste skifter. Bagmurene i tårnrummet og
mellemstokværket består af rå kamp, vinduerne
dog af tegl, mens klokkestokværkets bagmure er
muret af tegl. De ofte reparerede mure krones af
gavle i nord og syd. Tårnrummet, der dækkes af
samtidigt krydshvælv med forlæg i væggene,30 åbner sig mod skibet gennem en rundbuet arkade,
der har to skifter høje og retkantede kragbånd i
vederlagshøjde. Rummet får lys fra et vestvendt og
rundbuet vindue i et højt, spidsbuet spejl. Gulvet
er hævet to trin over skibets som følge af kryptens
anlæggelse (s. 2618), og i nordvæggen er en 15
cm dyb rundbuet niche, der måler 194×90 cm.
Et markant spring i murflugten mellem tårnrum-

Fig. 12-13. Skibets nordportal (s. 2612). 12.Yderside. 13. Inderside. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – North portal of
the nave. 12. Exterior. 13. Interior.
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Fig. 14. Tårnet set fra nordvest (s. 2616). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The tower seen from the north west.
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Fig. 15-16. 15. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s.
2618). Opstalt og snit. 1:50. 16.Tårnets østre glamhul (s. 2618). Plan, snit
og opstalt. 1:50. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2017. – 15.
Door between the loft of the nave and the middle storey of the tower. Elevation
and section. 16. Eastern belfry light in the tower. Plan, section and elevation.

mets østmur og tårnets øvrige østmur kan skyldes
et korterevarende byggestop. Den nuværende opgang til de øvre stokværk sker via en trætrappe fra
1924 langs syd- og vestvæggen og videre gennem
et hul i den vestre hvælvkappe.Trappen afløste en
stige, men hvorledes adgangsforholdene var disponeret før den tid, er usikkert. Muligvis fandtes
1661 en †syddør og en †fritrappe(?), idet tårnmurenes ankre dette år blev indhugget ‘på den søndre
side, vest for døren’.21 Fra mellemstokværket er
der adgang til skibets loft gennem en fladbuet og
falset dør, der er samtidig med tårnet. Stokværket
belyses gennem tre rundbuede og falsede vinduer,
hvis højde ved tilmuring af den nedre del er reduceret med 50-60 cm (jf. fig. 15-16).31 I det høje
klokkestokværk er bagmurenes munkesten lagt i
irregulært munkeforbandt. Mod alle verdenshjørner er der et højt og rundbuet glamhul, der er falset til begge sider, og også her er højden reduceret
ved en tilmuring af den nedre del.32 Mod øst og
nord er glamhullernes iøjnefaldende og helstensbrede båndfriser af forsænkede løbere bevaret, et
karakteristisk, egnstypisk træk (jf. f.eks. Mejrup,
Hjerm og Fovsing, s. 1788, 2007, 2321). Tårnets

gavltrekanter er i vidt omfang suppleret med tegl
i normalformat og i bagmurene overpudset. I syd
har trekanten en spidsbuet glug, der i det nedre er
blændet med teglsten i normalformat.
†Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. To
teglmurede †støttepiller ved korets østgavl blev
opført før 1661, hvor de blev belagt med 60 tagsten (fig. 17-18).21 De blev atter fjernet ved kirkens istandsættelse 1950.
Eftermiddelalderlige tilføjelser. En krypt under
korets gulv såvel som under tårngulvet er første
gang nævnt 1795, hvor lemmene var brøstfældige og murstenene i begge ender af korets †krypt
sammensunkne (jf. også †begravelser s. 2676).23
Den teglbyggede tårnkrypt blev muligvis etableret allerede o. 1741 i forbindelse med Johan Severin Bentzons begravelse (s. 2674) eller anlagt
efter Klosterstiftelsens oprettelse 1745 (fig. 80).33
Rummet, hvis vægge og loft er pudsede, dækkes
af et tøndehvælv og får lys gennem et vindue i
vestmuren.
Uvist hvornår, men muligvis på samme tid blev
skibet forhøjet med en treleddet gesims bestående af en rundstav mellem retkantede led. De
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røde teglsten er lidt større end normalformat,
men mindre end munkestensstørrelse.
Det nuværende våbenhus ud for skibets norddør er i sin kerne fra 1700-tallet, men er kraftigt
ombygget og udvidet 1950. Formentlig er byggeåret ligeledes o. 1745 (jf. ovf.). I slutningen af
1940’erne fremkom forslag om nedrivning af våbenhuset, der så skulle erstattes af et nyt og højere.
Forslaget blev aldrig realiseret, men 1950 blev
tilbygningen som ovf. nævnt gennemgribende
restaureret. Stort set kun nordfacaden med dens
pilastre og kurvehanksbue er dermed oprindelig,
idet tagrygningen er forhøjet og flankemurene
flyttet ud, og dermed nyopførte. Sidstnævnte er
opført af tegl i normalformat på en granitsokkel. I
det indre, der belyses gennem retkantede vinduer
i øst og vest, blev loftet hævet op til hanebåndshøjde, hvorved granitportalens bueslag blev blotlagt. Indgangen flankeres af to mindre depotrum.
Muligvis på samme tid, men måske allerede
1927 (jf. s. 2625) blev der under skibets nordøsthjørne etableret en †fyrkælder (340×277 cm)
med støbt gulv, teglvægge og staldhvælv af tegl
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med mellemliggende jernbjælker; i østmuren var
en skorsten. Kælderen samt en tilhørende, støbt
cementtrappe langs nordmuren blev sløjfet 1994
(jf. s. 2624).
†Våbenhuse. Kirken har haft flere forgængere
til det nu eksisterende våbenhus, idet det ældst
kendte muligvis var opført ud for skibets †syddør (jf. s. 2612); ved kirkens istandsættelse 1661
blev tegltaget således udbedret med 40 tagsten.21
Samme år blev det dog besluttet at opføre et helt
nyt †våbenhus af bindingsværk på kirkens nordside.34 Til byggeriet anvendtes adskillige stykker
egetømmer til fodremme, løsholter, lægter og
sugfjæl samt 550 mursten og 400 tagsten.35 1791
var våbenhuset uden loft,22 men 1856 ønskedes
våbenhuset dog forsynet med et sådant samt ny
dør.36 1946 blev der udarbejdet tegninger til et
nyt våbenhus, der dog aldrig blev realiseret (jf.
ovf.).19
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1654 blev skibets loft udbedret af Niels Snedker,
der anvendte tre egebjælker og 19 dusin planker
samt 500 søm.21 Større istandsættelser fandt sted i

Fig. 17.Ydre set fra nord. Ældre postkort i NM. – Exterior seen from the north.
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1660’erne, hvilket er noget overraskende set i lyset af de netop overståede, urolige og bekostelige
krigstider (jf. også inventar, s. 2634). Arbejderne
indledtes 1661, hvor facaderne blev udbedret
med 300 mursten og 54 tdr. kalk; tårnmurene
blev forstærket med jernankre, og støttepillerne
tækket med 60 nye tagsten. Også blybeklædningen blev nødtørftigt udbedret, hvortil anvendtes
1.000 ‘blysøm’, idet gennemgribende tagforbedringer først gennemførtes 1665 (jf. s. 2625). Ved
1700-tallets begyndelse var bygningen i ganske
god stand, kun manglede et par nedblæste blyplader at blive sat op.34
Det må overvejes, om ikke bygningen gennemgik en større istandsættelse ved 1700-tallets midte, nærmere betegnet ved ejerskabets
overgang til Estvadgård Klosterstiftelse 1745 (jf.
s. 2607). Selvom ingen skriftlige vidnesbyrd er
overleveret om en sådan, kunne tårnets jernankre
med årstallet 1747 tyde på det, ligesom muligvis

også våbenhuset og tårnkrypten kan være opført
disse år.
I århundredets anden halvdel var billedet endnu positivt, idet kirken 1765 siden ‘forgangne syn
er sat i komplet stand’, og heller ikke de følgende
år er der optegnet nævneværdige mangler.34 Ved
slutningen af århundredet ændrede billedet sig,
idet grønne pletter på væggene 1798 vidnede
om tegn på fugtskader.37 1803 var skibets loft
helt brøstfældigt, mens korets ligeledes behøvede
reparation, og 1804 meddeltes kirken at være
under ‘stor og bekostelig’ reparation, påbegyndt
pinsedag.24 Året efter var bygningen i god stand,
men allerede 1807 var der igen problemer med
utætte lofter.38 Kirkeejerens praksis med at opbevare eget korn på loftet var her en medvirkende
årsag til loftets nedslidning, og 1808 måtte provst
Schiørring notere, at kirken af denne årsag ‘forfaldt indvendig’.38 Også tagbeklædningen blev
udbedret adskillige gange i denne periode, og

Fig. 18.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east.
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Fig. 19. Kirken i landskabet set fra sydvest. Ældre postkort i Skive Lokalhistoriske Arkiv. – The church in the landscape,
seen from the south west.

dermed kunne kirken 1810 erklæres i ‘temmelig’ god stand.39 Ved århundredets midte er kun
bevaret sporadiske efterretninger om bygningens
vedligehold, der særligt gjaldt blytagene.40 1911
blev udført en ikke nærmere omtalt reparation af
tårnet.19
Ved istandsættelsen 1924 (arkitekt Søren VigNielsen, Viborg), fik tårnrummet nyt gulv, ligesom adgangsforholdene til de øvre stokværk blev
forbedret. Tårnrummet fik således ny trætrappe
som erstatning for den tidligere stige, idet trappen
blev tilpasset det på samme tid opstillede orgel (s.
2663). Opgangen gennem en lem i hvælvkappen
blev bibeholdt. Kryptens vægge og gulv blev ligeledes istandsat og en ny trætrappe installeret.19
Forud for istandsættelsen havde tårnrummets anvendelse været til diskussion i forbindelse med
de dér placerede kister (jf. s. 2674) samt i overvejelserne om orgelets placering.41 I forlængelse
heraf var fremkommet forslag om opførelsen af
et muret trappehus ved tårnets nordside,42 hvilket
aldrig blev udført.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Kirken gennemgik en istandsættelse 1949-51
(arkitekterne E. Draiby, F. M. R. Draiby og S.
Fritz), hvor våbenhuset blev restaureret (s. 2619),
nyt varmeanlæg installeret (s. 2625) og korets
østgavl repareret. Oprindeligt omfattede forslaget
blot en reparation af de øverste 40 cm af korgavlens kraftigt udad hældende murværk, men da
hele gavlen styrtede ned under arbejdet, måtte
projektet forlænges. Gavlen blev da genopført
med bagmur af tegl i normalformat i en cementmørtel (inkl. trekantgavlen), mens facaden er af rå
og kløvet kamp. Også trekantgavlen mellem kor
og skib blev helt ombygget, idet materialet nu er
teglsten i normalformat i krydsskifte; de to lofter
forbindes ved en høj, rundbuet åbning.43 En ikke
nærmere specificeret tagværksrenovering blev
ligeledes gennemført, vel på sydsiden af skibet,
hvor også blybeklædningen blev omlagt.
Det oprindelige forslag omfattede endvidere
et helt nyt våbenhus skitseret af kgl. bygningsinspektør V. Norn, Horsens, idet en nyetableret
opgang til kirkens loft via loftet over det nye vå-
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Fig. 20a-f. Opstalter, snit og plan. 1:300. Målt af Ejvind
Draiby 1947-48, suppleret af Vilhelmsen, Marxen &
Bech-Jensen 1993. – Plan, section and elevation.

ESTVAD KIRKE

2623

Fig. 20g-k. Opstalt og snit. 1:300. Målt af Ejvind Draiby 1947-48, suppleret af Vilhelmsen, Marxen & BechJensen 1993. – Elevations and sections.
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benhus var i tankerne. Idéen blev dog ikke vel
modtaget fra kirkens side, da man mente, at våbenhuset ville blive for højt og desuden ønskede
den karakteristiske gavl bevaret.
1957 blev der anlagt loft over klokkestokværket,19 mens alle bjælkelag og dæk blev renoveret
1984 (arkitekterne Tage Hansen & Svend Sennels, Skive).44
En hovedistandsættelse 1994 (arkitekterne Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Aarhus) omfattede foruden en restaurering af vægge og kalkmalerier (jf. s. 2626) også nye gulve samt istandsættelse af hvælv, lofter, vinduer samt store dele
af inventaret. Desuden blev †fyrkælderen med
tilhørende trappeskakt på skibets nordside sløjfet
tillige med cementfortovet (jf. s. 2625).
Gulve. Kirkens gulvbelægning består siden
1994 af røde, håndstrøgne teglsten i normalformat lagt på fladen i zigzagmønster. I korbuen, der
er hævet et trin over skibets gulv, er kantstillede
sten lagt i halvstensforbandt. Under stolene er
lagt fyrretræsbrædder, mens gulvene i våbenhusets depotrum består af gule tegl i munkestensformat, der muligvis stammer fra restaureringen
1950. I tårnrummet er bræddegulv. †Gulve. Ved
den føromtalte arkæologiske undersøgelse ved
korbuens søndre vange blev påtruffet et mørtellag, der muligvis repræsenterer resterne af kirkens
oprindelige gulvbelægning (jf. s. 2610). O. 1775
var der (gule) mursten i gangen og træbrædder
under stolene.45 Kirkens murstensgulve var i begyndelsen af det følgende århundrede flere steder
sunket sammen,46 og 1845 ønskedes gulvet ‘på
begge sider af gangen’ forsynet med et ‘forsvarligt’ murstensgulv.47 Dette blev formentlig sløjfet
1905, hvor der under stolene blev lagt et bræddegulv på cementunderlag.19 Tre år senere blev
der lagt flisegulv i midtergangen, og 1923 var
turen kommet til koret, hvor der ligeledes blev
lagt et flisegulv på cementunderlag (jf. fig. 64).19
Skibets diagonallagte sorte og hvide cementfliser
var kvadratiske og svarede til lignende samtidige
belægninger i flere af egnens kirker (f.eks. Navr
og Borbjerg, s. 2414, 1860). Ved istandsættelsen
1950 blev i kor og våbenhus lagt 15×30 cm store
gulbrune klinker i halvforbandt, mens en ølandssten udgjorde kortrinnet.

Vinduer. Kirkens vinduesåbninger (på nær det
østre) er vanskelige at datere, men de nordvendte
er i nuværende form formentlig fra 1865. Dette år
gav sydsidens vinduer for lidt lys, men ikke desto
mindre ønskedes lignende vinduer af samme form
og størrelse indsat i nordsidens åbninger, et i kor
og et i skib.19 Sydvinduerne kan derimod være fra
1665, hvor en murermester betaltes for at ‘brække
noget mur op’ ved prædikestolen, der blev opsat
året før (s. 2658). To ‘store, nye vinduer’ med hver
12 ruder blev indkøbt til formålet,21 og 1791 blev
kirkens vinduer betegnet som store og lyse.22 1853
blev et vindue i skibets vestende sløjfet (jf. s. 2663).
Koret og skibets støbejernsvinduer har vinkelrette sprosser i den nedre del, hvorover er radierende sprosser mod den rundbuede top.Tårnrummets vindue er ligeledes af støbejern, dog med
svajede topsprosser.Våbenhusets trævinduer er fra
1951, mens kryptens trævindue er fra 1994, hvor
det afløste et småsprosset jernvindue. I tårnet dækkes alle glamhullerne nu af træjalousier og trådnet.
Tagværker. Kor og skib har i nogen udstrækning
bevaret de middelalderlige tagværker af eg, men
allerede o. 1900 var dele udskiftet med fyr.19 Over
koret er der otte spærfag med et lag hanebånd
og korte spærstivere. Både hanebånd og stivere
er bladet på spærenes vestsider. Sydsiden har kun
tre egespær tilbage, mens der endnu findes fire i
nordsiden. Hanebåndene er hovedsagelig af fyrretræ, og konstruktionen afstives af et par stormlægter i syd, en enkelt i nord. På egespærene ses
en romertalsnummerering fra vest mod øst.
Skibets opskalkede tagværk består af 21 spærfag
med to hanebånd og korte spærstivere. Hanebåndene er bladede på spærenes vestsider, mens stiverne er tappet op i spærenes undersider. I nord
er syv spær udskiftet med fyrretræ, og blandt
sydsidens frønnede egespær er ligeledes foretaget flere udskiftninger og omsætninger. Adskillige stormlægter støtter nordsidens spær, et par
stykker sydsidens. En romertalsnummerering er
påført spærene startende i vest.48
Tårnets omsatte egetagværk består af otte fag
med to hanebånd og korte stivere samt stormlægter. Alle dele er egetræ, men de lysere stivere,
der er tappet i spærenes undersider, afviger tydeligvis fra de nyere spær.
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Våbenhusets tagværk er fra 1950 og består af
seks fag egespær med to hanebånd. Siden våbenhusets forhøjelse ovennævnte år hviler loftet på
nederste lag hanebånd, hvorved nordportalens
buestik er holdt fri.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra kirken er
undersøgt i alt 23 prøver, heraf ti fra tagværkerne,
ni fra de 1971 nedtagne (†)blybrædder samt fire
fra en kiste (s. 2660).49 20 prøver er dateret, idet
tre prøver fra korets tagværk ikke kunne dateres.
1) De syv prøver fra skibets tagværk er til gengæld alle dateret og viser for fem prøvers vedkommende fældningsår o. 1459, mens to andre
prøver viser fældningsår hhv. o. 1432 og o. 1419.
2) Af blybrædderne er ni undersøgt, alle dateret.
Dateringsmæssigt grupperer de sig ligeledes i tre
faser, idet fire prøver viser fældningstidspunkt o.
1422, andre fire efter o. 1505,50 mens en enkelt
prøve viser fældningsår efter o. 1611. 3) Endelig
er fire prøver fra bundbrædderne i kirkekisten
undersøgt, alle dateret. Fældningstidspunktet for
disse er efter o. 1284, idet en enkelt dog kan være
fældet tidligere.51
Tagbeklædning. Alle kirkens tage dækkes af bly,
undtagen det 1950 ombyggede våbenhus, der er
tegltækket. Senest er korets og skibets sydsider
omlagt 1982 (jf. indskrifter »Stoffregen Struer
1982«), mens blyet på de nordvendte tagflader og
tårnet blev omlagt 1971 (»Hugo Stoffregen Struer
1971«). En ældre blyplade på skibets nordside med
initialerne »W P S/ P (omvendt) I S/ 1837« vidner
om en ældre omlægning. 1971 blev fra kirkens tage udtaget i alt 11 *blybrædder af eg,52 der antoges
at være middelalderlige.53 Dette blev bekræftet ved
dendrokronologiske undersøgelser 2017, hvor de
ældste, bevarede brædder viste sig at være fremstillet af træ fældet o. 1422, dvs. omtrent samtidig med
fornyelsen af dele af skibets tagværk (jf. ovf.).
Reparationer af blybeklædningen er en særligt
hyppig og tilbagevendende udgiftspost i de tidligst
bevarede regnskaber. F.eks. 1655, hvor enkelte blyplader, der var blæst ned i et stormvejr, blev genoplagt af Niels Blytækker fra Skive.21 1661 blev
foretaget mindre udbedringer som optakt til de
store arbejder 1665, hvor der anvendtes 42 skippund bly eller næsten syv tons til kor og skib, mens
tårnets beklædning blev udskiftet de følgende år.54
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En reparation må have fundet sted 1869, idet der
på kirkens loft opbevares en blyplade med bemeldte årstal samt initialerne »B L«.55 Sydsidens
blytag blev omlagt 1891,19 og 1951 blev korets
og skibets blytage ligeledes omlagt på sydsiderne.
Sidstnævnte arbejde udførtes af Bøjle Bøjlesen (jf.
note 53).
Farveholdning. Udvendig er alle bygningsdele
hvidkalkede undtagen våbenhusets sokkel samt
nederste skifte på kirkens sydside, der står i blank
mur. I det indre er bagmurene ligeledes kalkede,
mens lofterne er malet i en lys, grålig farve. †Farveholdning. 1845 ønskedes en indvendig kalkning
af kirken udført ‘enkelte steder’, og året efter en
både ud- og indvendig kalkning.47 1903 blev hele
loftet malet med lys perlefarve.19
Et †hejseværk ‘midt inde i kirken’ er omtalt
1796.23 I den forbindelse blev det påpeget, at kirkeejerens praksis med at opbevare eget korn på
loftet af flere grunde var problematisk (f.eks. i forhold til stolene, jf. s. 2659). Bl.a. blev det indstillet
til betænkning til ‘højere sted’, om det var tilladeligt, at op til en snes vogne ad gangen holdt på kirkegården mellem gravene,23 og også til kirkeloftets
vedligehold måtte der påregnes ekstra udgifter.
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elvarmeanlæg fra 1988 (B. Skou Ingeniørfirma, Viby J.).
En †kakkelovn blev 1893 opstillet i skibets nordøsthjørne. Indsættelsen af skorstenen førte til
genopdagelsen af triumfmurens kalkmalede dekorationer, der herefter blev afdækket (jf. ndf.).
Kakkelovnen var 1916 i så dårlig stand, at kirken
ved fyring blev ganske tilrøget.56 En ny kakkelovn blev tilvejebragt 1917, men opstillet samme
sted som foregående installation. 1927 blev et
†lavtryksdampanlæg installeret i en dertil indrettet
†fyrkælder (s. 2619) under skibets nordøsthjørne.57 Et †elvarmeanlæg blev installeret 1951.
Fortov. Omkring kirken ligger en stenbelægning fra 1994. †Fortov. En ‘stenbro’ uden for kirkedøren er omtalt 1677,21 og 1891 ønskedes en
brolægning omkring hele kirken.19 Muligvis er
der tale om den 60-70 cm brede †cementbro, der
blev fjernet 1994 (jf. s. 2624). Belægningen, der
omkransede kirken på nær korets østgavl og våbenhuset, var på dette tidspunkt stærkt nedbrudt
af frostsprængninger.

2626

GINDING HERRED

Fig. 21. Triumfvæggens kalkmalede udsmykning o. 1225 set mod øst (s. 2626). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Wall-painted decoration of the chancel arch wall, c. 1225, looking east.

KALKMALERIER
I forbindelse med opsætningen af en kakkelovn
i skibets nordøsthjørne fremkom der 1893 i korbuen og på skibets vægge spor af kalkmalede dekorationer fra forskellig tid. De yngste af dem,
der skal have været malet på ‘tyk kalkpuds’, var
så fragmentariske, at de ikke fandtes bevaringsværdige og derfor blev fjernet. Under dem afdækkedes rester af en romansk udsmykning fra
o. 1225 i korbuen, på triumfmuren i nord og på
skibets nordvæg. 1893-94 blev det fundne gengivet af J. Magnus-Petersen i en række akvareller
(fig. 29-30, 85), der dannede grundlag for hans
– i flere henseender – hårdhændede restaurering
sidstnævnte år. Herunder blev både figurdetaljer
og navnlig ornamentikken suppleret.
Da Eigil Rothe 1916 besigtigede malerierne,
var ovnen i så slet stand, at kirkerummet ved fyring blev indhyllet i røg og sod til fare for malerierne. En ny istandsættelse ville være frugtesløs,

medmindre der installeredes en ny varmekilde.58
Og den fandt ikke sted før 1928, da Egmont Lind
genrestaurerede malerierne med en delvis afdækning af det oprindelige. 1950 var Lind atter i kirken, hvor han fremdrog †udsmykninger på korets
nordvæg. Nyere restaureringer er foretaget 1965
ved Olaf Hellvik og 1994 ved Ole Alkærsig og
Kirsten Trampedach.
O. 1225 (fig. 21-30). Udsmykningen omfatter
fremstillinger af Kain og Abel i korbuen, Majestas
Domini og Nadveren på triumfvæggens vestside
samt Madonna med barnet på skibets nordvæg.
Særlig den sidste er stærkt overmalet af MagnusPetersen.59 De kun antydede ansigter fremtræder
stereotype og stilmæssigt præget af restaurators
hånd.
I korbuen står Kain og Abel hhv. i nord og syd og
rækker deres offergaver op imod Kristus i skikkelse af et Korslam, der er malet i en medaljon i buens issepunkt, og som vender hovedet mod Abel
(fig. 24-25, 29). Abel står halvt vendt imod koret
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Fig. 22-23. Detaljer af korbuens kalkmaleri o. 1225. 22. Kain, i buens sydside (s. 2627). 23. Abel, i buens nordside
(s. 2626). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of chancel arch wall painting, c. 1225. 22. Cain, south side of arch. 23.
Abel, north side of arch.

og løfter sit offerlam op med kappen respektfuldt
lagt over hænderne. På hans hoved, der er vendt
opad og ses i trekvartprofil med ansigtstrækkene
antydede, bæres en halvkugleformet hue, der firedeles af krydsende bånd – muligvis et kronelignende værdighedstegn. Under den fodside kjortel
var fødderne muligvis oprindelig vist nøgne. Kain
(fig. 22), hvis bryst og hoved må være rekonstruerede (jf. fig. 29), ses frontalt, barhovedet og med
åbenstående kappe og kjortel over en underklædning. Hænderne er løftet op foran brystet uden
det vanlige attribut, offerneget. Billedet indrammes af en perspektivisk malet, dobbelt zigzagbort;

den søndre del er dog rekonstrueret. Akvarellen
viser yderligere et illusionistisk malet draperi under Kain og Abel, som måske er tegnet som en
repetition af triumfvæggens draperi.
I skibet på triumfvæggen ses resterne af en Nadverfremstilling, hvis midtpunkt over buen udgøres
af en gengivelse af Majestas Domini. Kristus troner på regnbuen i en mandorla (fig. 21, 26). Han
hæver højre hånd i en velsignende gestus, mens
den venstre holder Livets Bog opslået over knæet.
Knæene er åbne, gloriens kors har nærmest form
som et Georgskors (med svejede arme), håret er
langt og fuldskægget spidst. Selve ansigtet frem-
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Fig. 24. Korbuens kalkmalede udsmykning o. 1225 (s. 2626). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wall-painted decoration
of chancel arch, c. 1225.

Fig. 25. Korslam. Detalje af korbuens kalkmaleri o. 1225, buens issepunkt (s. 2626).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Lamb. Detail of chancel arch wall painting, c. 1225,
apex of arch.
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Fig. 26. Kristus i mandorla. Detalje af triumfvæggens kalkmaleri o. 1225, i midtpunkt over korbuen (s. 2627). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Christ. Detail of chancel arch wall painting, c. 1225, midpoint above the chancel arch.

træder næsten tomt, selvom ansigtstrækkene tydeligt er vist på akvarellen (fig. 30). Kappen dækker venstre skulder og højre knæ, mens et dobbelt bånd ligger diagonalt hen over brystet af den
underliggende tunika.

Af selve Nadvergengivelsen er kun bevaret et
fragment af den venstre del med tre apostle og
konturerne (lidt) af en fjerde, alle siddende bag
et bord, dækket med en dug og udstyret med forskellige genstande (fig. 21, 27, 30). De har glo-
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Fig. 27. Nadveren. Detalje af triumfvæggens kalkmaleri o. 1225, nordside (s. 2629). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– The Last Supper. Detail of chancel arch wall painting, c. 1225, north side.

rier med ydre (sort) dobbeltkontur, delvist aflæselige ansigtstræk og åbenstående kapper. Den
tilsyneladende skægløse apostel nærmest Kristus
vender sig let imod ham med højre hånd løftet.
Den følgende, der synes at have et svagt antydet
hageskæg, ser bort og holder i venstre hånd en
bog, mens den højre hviler på bordet. Ansigtstrækkene er antydet på akvarellen, men ikke på
kalkmaleriet. Sidemanden til venstre sidder som
den første apostel og lægger/holder venstre hånd
på et ciborium, som står på bordet. Han har på
akvarellen skulderlangt brunt hår og tilspidset
fuldskæg, mens han på kalkmaleriet har ørelangt,
hvidt hår, der forneden bøjer op i en bukkel,
samt kort skæg. Detaljerne af den fjerde, der er
vist skægløs og holder en bog, synes stort set at
være ren rekonstruktion (jf. fig. 30). På bordet
står endvidere skåle/bægre (nadverkalke?), ligesom der ligger knive og korsformede brød. Foran
bordet hænger dugen ned som et draperi. Øverst

løber en bred perspektivisk og dobbelt mæanderbort, der ligesom draperiet i rekonstruktion er
videreført (igennem) syd for korbuen. En zigzagbort omkring buen ses på akvarellen og er formentlig oprindelig, hvorimod dens fortsættelse
ud til væggene i højde med kragbåndene er en
tildigtning.
På skibets nordvæg umiddelbart øst for døren
findes en fremstilling af Maria med barnet, tronende i en cirkulær glorie, der på Magnus-Petersens
akvarel dog er vist som en spidsoval mandorla
(fig. 28, 85). Hun sidder frontalt på et tronsæde,
det udslåede hår dækker skuldrene, og blikket
er sænket mod Jesusbarnet, der sidder ind over
højre knæ. Hans blik er rettet fremad. Marias hoved hælder en anelse mod barnet, som hun støtter med venstre hånd, mens hun med den højre
griber om dennes hævede venstre, der holder en
kugle eller sfære; barnets velsignende højrehånd
ses ikke på akvarellen (fig. 85).
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Fig. 28. Maria med barnet. Kalkmaleri o. 1225 på skibets nordvæg (s. 2630). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Mary with the Infant Christ. Wall painting, c. 1225, on the
north wall of the nave.

Farver og teknik. Malerierne fremtræder med blå
bund og grå randstriber, hvilket også ses på gengivelserne fra 1893-94. I øvrigt egner de synlige
farver sig ikke til et nærmere studium. Den bedste
redegørelse for deres oprindelige karakter skyldes
Egmont Linds iagttagelser ved genrestaureringen
1931.60 Maleribunden er en glittet, findelt puds,
som er meget fastsiddende. Den blå bund findes
overalt. Ansigterne har okker grundfarve med
træk i brændt okker, der atter er optrukket med
hvide konturer. Korslammets glorie viste tydelige
spor af mønjerødt. I dragterne er hvide og rødbrune konturer dominerende.
Programmet er som normalt i romansk kalkmaleri nadverrelateret (eukaristisk). Kain og Abels ofre,
som optræder i korbuen i næsten alle tidens jyske
udsmykninger, har været en gammeltestamentlig
‘type’ på Jesu korsoffer og en påmindelse til kir-

kegængerne om som Abel at give deres offer i
tro.61 På triumfvæggen viser den tronende Kristus
hen til sin tilstedeværelse i kommunionen, mens
apostlenes nadvermåltid er en forudskikkelse
af menighedens liturgiske. Bordets ciborium
og kalke(?) uddyber det eukaristiske. Nadveren
som motiv er ikke almindelig i det romanske
kalkmaleri, men kendes dog også i Skanderup og
Vilslev (DK Ribe 2555, 3128).
Mens ovenstående program må kaldes traditionelt, er nordvæggens Madonna usædvanlig. Det
gælder for det første fremstillingens placering,
idet hendes plads ellers altid er på triumfvæggen nord for korbuen, hvor motivet markerer
Jesu kødblivelse (inkarnation). Det er også usædvanligt ved sin mandorla og ved barnets plads på
højre knæ; normalt sidder det ved denne tid midt
på skødet eller på venstre knæ.62 Det er vanligt,
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Fig. 29. Korbuens kalkmalede udsmykning o. 1225 (s. 2626). Akvarel af J. Magnus-Petersen
1893. – Water-colour, 1893, of wall-painted decoration of chancel arch, c. 1225.
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Fig. 30. Triumfvæggens kalkmalede udsmykning o. 1225 (s. 2626). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1893. – Watercolour, 1893, of wall-painted decoration of chancel arch wall, c. 1225.

at barnet holder en kugle eller sfære i sin venstre
hånd, men specielt at moderen støtter denne. Alt
dette må dog siges at være nogenlunde bekræftet
af den farvelagte tegning fra før restaureringen,
måske bortset fra mandorlaen.
Værksted, stil og datering. Malerierne kan, bl.a.
på grund af deres dårlige bevaring og overmaling,
ikke knyttes nøje til nogen anden udsmykning.
Nørlund pegede 1944 på en datering o. 1225
bl.a. på grund af zigzagborten. De nærmest beslægtede udsmykninger findes i det sydøstjyske
(jf. f.eks. DK Vejle 1708 (Ølsted)).
†Kalkmalerier, o. 1520(?) (fig. 86), konstateret
1893, 1950 og 1994. På triumfvæggen sås 1893
‘meget store figurer med glorier’. De var i dårlig
forfatning og ‘rå og frastødende i udseende’. Magnus-Petersen daterede dem til 1500-tallets midte,

hvilket delvist modsiges af glorierne; han fandt
også fragmenter ved norddøren. 1950 så Egmont
Lind ‘sengotisk maleri’ på korets nordvæg, hvor
det beskrives som en profet med hat siddende
i en blomsterkalk omgivet af rankeslyng. Dette
fragment må have tilhørt en udbredt tradition,
der også kendes fra Holstebro Kirke (s. 211) og
Skive Gl. Kirke (Viborg Amt). Endelig fandtes
1994 på skibets nordvæg (bag epitafiet) rester af
en sortkontureret Skt. Kristoffer, hvis identifikation bekræftes af, at dette er den normale plads
for denne helgens malerier (DK Holbæk 2290).63
I behold var kun dele af krop, ben og en stav med
kviste. Hudfarven var rødlig, dragten i rødgul okkerfarve.Ved samme lejlighed sås fragmentet af et
lille hoved på korets sydvæg bag den da nedtagne
gravsten (nr. 3).
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Fig. 31. Indre mod øst. Ældre foto i NM (o. 1895(?)). – Interior towards the east.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har flere bemærkelsesværdige middelalderlige genstande. Ældst, dvs. fra romansk tid,
er helgengraven fra det 1873 nedrevne alterbord
og døbefonten, der tilhører en gængs vestjysk type
(jf. Rom og Vemb kirker). Af en særlig status er den
sjældne alterkalk fra o. 1200-25, der har paralleller i
Resen og Alstrup kirker. Den middelalderlige kirkekiste er dendrokronologisk dateret til et tidspunkt efter
o. 1284. Fra første halvdel af 1300-tallet stammer et
røgelseskar, der antagelig er udført af klokkestøberen
Nikolaus, som har signeret kirkens ældste klokke (nr.
1). Alterstagerne er senmiddelalderlige og begge forsynet med holdere til sidelys. Fra tiden umiddelbart før
reformationen stammer endelig altertavlen, et arbejde
af fornem kvalitet, antagelig fra o. 1525-30 og udført af
en selvstændig medarbejder fra den nordtyske mester,
Hans Brüggemanns værksted.
Estvads prædikestol er fra o. 1625-50, men blev først
1664 forsynet med udskårne figurer og staffering.
Samtidig hermed fik altertavlen nye sidefløje, topstykker og en krucifiksfigur i midtskabet. I løbet af 1600og første del af 1700-tallet blev kirken udstyret med
diverse inventargenstande, flere af disse donationer fra
ejere af Estvadgård. Fra 1651 stammer antagelig kir-

kens prægtige lysekrone, om end den først 1711 blev
skænket til kirken af Anders Pedersen Brønsdorff til
Estvadgård og hans hustru, Beate Sophie Holst (jf. også
†alterklæde fra 1713). Oblatæsken fra 1663, udført af
Viborgmesteren Anders Rasmussen, er mærket med
våbener for Frantz Ranzau til Estvadgård og Helle Urne, der også skænkede en række forsvundne genstande,
jf. ndf. Fragmenter, formentlig af en håndklædeholder
fra o. 1675-1700, bærer initialerne på præstekonen,
Susanne Eriksdatter Brun som en donation fra denne,
der også 1692 skænkede dåbsfadet sammen med sine
to ægtemænd, begge sognepræster ved kirken, Jacob
Rasmussen Juel og Laurits Jensen Holst. Den fornemme, broderede messehagel af rødt silke er antagelig
omsyet af et ældre tekstil, men blev 1741 (eller 1747)
forsynet med sølvinitialer og et tilsvarende rygkors til
erindring om donatorerne, Johan Severin Bentzon til
Estvadgård og Frederikke Louise Glud. Fra 1700-tallets anden halvdel hidrører sygesættets disk, udstyret
med mestermærke for Holstebroguldsmeden Joachim
Weller (1754-92), der formentlig også har udført den
tilhørende kalk.
Af anskaffelser fra nyere tid er klokke nr. 2, omstøbt
1863 af P. P. Meilstrup, Randers af en ældre †klokke
samt alterskranken fra o. 1875. Af yngre genstande
skal nævnes kirkens stolestader fra 1917, præstetavle
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Fig. 32. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior towards the east.
fra 1923, en syvstage fra 1936, orglet fra 1978 samt et
antal lysearme og forskellige tekstiler, heriblandt alterklæde og betræk på knæleskamlen fra 1994 samt to
messehagler fra 1990 og 2001.
Farvesætning og senere istandsættelser. Inventaret er farvemæssigt præget af hovedistandsættelsen fra 1994, da
en række genstande blev renoveret. Dog hidrører alterets og prædikestolens staffering fra en istandsættelse
1981.
Kirkens ældste inventarfortegnelse stammer fra
1654.64 1700 var skudsmålet for kirkens tilstand overordentlig positivt. Kirken blev betegnet som ‘smukt siret’ med henvisning til altertavle, prædikestol, orgel og
to pulpiturer og et ‘håndklædehus’ (dvs. en håndklædeholder ved fonten). Også kirkestolene, de to klokker
og et tårnur var ‘vel ved magt’, ligesom ‘inventaria’ (vel
altersølv og tekstiler) betegnedes som ‘sømmelige’.34
Det må i den forbindelse bemærkes, at et tårnur og
et orgel langt fra hørte til den tids standardudstyr for
en landsbykirkes indretning. Niveauet var fortsat højt,
da biskop Mathias Anchersen 1734 fremhævede kirken, inklusive den prægtige lysekrone, orgelværket
og et pulpitur, som ‘hel sirlig’,65 og karakteristikken
fastholdtes endnu i anden del af århundredet, således
bl.a. 1767 da det understregedes, at der intet fattedes
mere end ‘som nogle få fjæl i kirkestolene med søm

at hæftes’(!).66 Endnu 1793-94 var status tilfredsstillende, om end stolestadernes tiltagende brøstfældighed
blev påtalt.23 Pinsedag 1804 påbegyndtes dog en ‘stor
og bekostelig reparation’, der skulle ‘vedholde, indtil
alle mangler var afhjulpne’.24 Først 1810 kunne man
meddele, at kirken nu var ‘i temmelig god stand’.39
1868 afhændedes ‘gamle sager’ fra kirken for 10 rdl. og
fire mark, muligvis deriblandt kasserede inventargenstande.67 I løbet af 1900-tallet er registreret en række
større istandsættelser af kirken, bl.a. 1924 og 1949-51,
jf. s. 2621. I forbindelse med sidstnævnte istandsattes
lysekrone nr. 1, mens større inventargenstande som altertavlen og prædikestolen særskilt restaureredes 1981
og kirkekisten 1982. 1994 fornyedes kirkens belysning
delvist, mens en istandsættelse af alterskranke, alterklæde og stoleværkets staffering indgik i den større
restaurering samme år (s. 2624).

Alterbord, af tegl, nyopmuret 1873. Overstrøget
med en tyk pudsbeklædning og indfattet af panelværk med rødbrun staffering, vel fra retableringen. 100 cm højt, 185×119 cm i bredde og
dybe, 112 cm fra østvæggen. I bagsiden er udsparet en retkantet niche. I det middelalderlige †alter-
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bord, antagelig romansk, der var placeret østligere
i forhold til det nuværende og 1872 anbefaledes
fremrykket, var nedlagt en helgengrav (fig. 33) af
granit, en firkantet blok, 46,5×31,5×35 cm, med
fordybning i to afsæt, det øvre 21,5×17×2 cm,
det nedre 10×7,5×3,5 cm. I fordybningen var
under en flad sten nedlagt et †relikviegemme, en
blyæske med tre strimler farvet tøj samt ‘noget,
der lignede gråt hår eller uld’ (†helgenrelikvier).68
Gemmet, der påvistes 1875 på kirkegården sammen med andre tiloversblevne sten fra alterbordet, havde som låg en blyplade, der omhyggeligt
var bøjet om æsken; denne var på størrelse med
en tændstikæske.69 Relikvariet fandtes endnu
1890 intakt, liggende i den tilhørende altersten,
der var placeret under det nyere bord (Uldall
1890). Stenen er i dag hensat i korets nordøsthjørne. †Alterbordspaneler. 1841-42 anbefaledes
‘den mådelige forklædning for alteret’, vel et alterbordspanel, fornyet. 70

Fig. 33. Helgengrav fra †romansk alterbord (s. 2636).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Saint’s grave from †Romanesque Communion table.

Alterklæde (jf. fig. 32), 1994, udført i damaskvævet hørlærred med guldtråd af Elín Stefánsdóttir.
Klædet, der dækker bordets tre sider har skiftevis
brede og smalle lodrette baner i koboltblåt, gråt og
turkisgrønt, hvori motiver i orange kontrastfarve,
i midten et cirkelkors og i siderne plantestængler.
Herover en, vel samtidig, dug af hvidt hørlærred.To
nyere (†)alterduge er placeret i den middelalderlige
kirkekiste (s. 2660), en lærredsdug med kniplingsbort, hvori kors og kalk, og en tilsvarende med
broderi i okkergult og sort af Den gode Hyrde
med tilhørende indskrift (Sl. 23,1-2) i middelalderprægede majuskler (jf.Venø, s. 1223). †Alterklæder. O. 1635 blev alterklædet stjålet af en entreprenant kirketyv (jf. s. 2608).71 1669 blev alterklædet
atter stjålet, og man indkøbte derfor året efter otte
alen atlask til et nyt.21 1713 fandtes et klæde af rødt
fløjl med en støbt sølvkrans, hvorpå var initialer
for giverne, Anders Pedersen Brønsdorff (»A:P:B«)
til Estvadgård og Nørre Elkær og hustruen Beate
Sophie Holst (»B:S:H«) samt giveråret. 72 Klædet
(dette(?)) anbefaledes opfarvet 1872.19
Altertavle (fig. 34-41) o. 1525-30, dog if. senere
afskrevet og muligvis fejllæst †indskrift på midtskabets bagside udført 1512; ud fra en stilistisk
vurdering er det kvalitetsfulde arbejde snarere
omkring 15 år yngre og tilskrives en selvstændig medarbejder fra Hans Brüggemanns værksted
(jf. ndf.);73 krucifiksfigur, sidevinger og topstykke
samt staffering fra 1664-65, jf. påskrift på predellaen og rgsk.21 Istandsat og opmalet 1873 af A. F.
Jæger fra Viborg, jf. plade bag på midtskabet (fig.
42). Senest restaureret 1981 af Kurt Nedergaard
og E. B. Rosing Holm.
Tavlen, der er udført i eg med enkelte sekundære tilsætninger i fyr, er udformet som en trefløjet
skabstavle (triptykon) på en predella. Midtskabet
viser en sammensat fremstilling af Begrædelsen og
Gravlæggelsen, sidefløjene rummer de 12 apostle
i dobbelte rækker, mens predellaen viser de 14
(oprindelig 15) såkaldte Nødhjælpere. Dimensionerne af midtskabet er 203×156×29 cm, af de
to hængslede, bevægelige sidefløje 204×78×16,5
cm og af predellaen 59×207/283×49 cm. 1664
tilføjedes sidevinger og topstykker, midtpartiets
måske som erstatning for en oprindelig †kronfrise. Sekundær er desuden midtskabets Kristusfigur.
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Fig. 34. Altertavle, antagelig fra o. 1525-30 og tilskrevet en selvstændig medarbejder fra Hans Brüggemanns værksted (s. 2636). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece, presumably from c. 1525-30 and attributed to an independent
craftsman from Hans Brüggemann’s workshop.

Tilføjet er også den vandrette, grofthøvlede planke eller skammel under midttavlens figurgruppe,
skriftfeltet og den nederste skammel på sydfløjen
samt muligvis også den tilsvarende, om end af eg,
på predellaen.74 I predellaens kortside er udsparede, firkantede huller, vel anvendt som gemmenicher. Midtskabets lodrette karmstykker, der er
sammensinket med de vandrette dele, er 1983
fornyet i eg fra sekundære af fyr, mens de oprindelige karmstykker er genanvendt som overog understykker. Skabets bagklædning (fig. 41)
er sammensat af fire lodrette brædder, stabiliseret
med to tværrevler, mens sidefløjenes bagklædninger består af to lodrette brædder. Predellaens bag-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

klædning er fornyet 1981. Fløjenes oprindelige
hængsler er endnu bevaret. Forsidens omløbende
profiler omfatter en glat platte og en hulkel på
de tre sider, idet de nedre vandrette lister er uden
profilled. Figurerne er indsat under baldakiner,
hvis ydre glatte led bæres af spinkle, snoede søjler.
Disse mangler dog i midtskabet og predellaen.
Indenfor er krydsende og spiraloprullede grene
med spidse småblade, der i midtskabet yderligere
er smykket med drueklase i midten og i siderne
en solsikkelignende blomst, der er hel i højre side
og halv i venstre, måske en association til solen
og månen. Grenværket danner over sidefløjenes
figurer tre kølbuer, svarende til antallet af ind-
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Fig. 35. Begrædelsen og Gravlæggelsen (s. 2638). Detalje af altertavle o. 1525-30 (fig. 34). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The Lamentation and The Deposition. Detail of altarpiece c. 1525-30 (fig. 34).

satte figurer, mens de tilsvarende over predellaens
helgener markerer fem afdelinger, harmonerende med det oprindelige antal af småfigurer (15).
Midtskabets grenformation er firedelt med to
bredere, nedadvendte buer som ophængte draperier over de centrale figurer og flankeres på hver
side af smallere bueformationer.
Figurskulpturer. Midtskabet (fig. 34-35, 40) viser
en todelt komposition. Hovedmotivet er en sammensat fremstilling af Begrædelsen (Pietà) og Gravlæggelsen. Seks personer, alle klædt i samtidsdragter,
er samlet om Kristi afsjælede legeme, der hviler
udstrakt, dels støttet på Jomfru Marias skød, dels
båret på et klæde, som holdes af to mænd, antagelig Josef af Arimatæa og Nikodemus. Ved Marias
side er vist en anden siddende kvinde, mens Johannes Evangelisten med hænderne sammenknuget i sorg og en kvinde med en salvekrukke står

bagved. Kristus med skulderlangt bølget hår og
kraftigt halvlangt fuldskæg har omtrent lukkede,
brustne øjne; højre arm med tydeligt naglesår er
kraftesløs faldet ned, mens den venstre ligger langs
hans side. Maria med tætsluttende, folderigt hovedlin og en fornem dragt med en smal, opretstående krave, halvrund, dyb udskæring og pufærmer
ved skulderen favner om sin afdøde søn, der delvist hviler på hendes knæ.Ved hendes venstre side
sidder en anden kvinde, der fatter om Kristi ben.
Hun har en kunstfærdig hovedbeklædning med
to store bukler eller vulster og bærer en højhalset kjole, hvorover ligger en svær, snoet kæde. De
flankerende mænd, der bærer Kristus liggende på
et ligklæde, er som nævnt formentlig Josef af Arimatæa, der bærer Frelserens overkrop (tv.), og Nikodemus, som holder fødderne (th.). Førstnævnte,
der er skægløs, har på hovedet en baret med
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Fig. 36-37. Detaljer af sidefløje af altertavle o. 1525-30 (jf. fig. 34). 36. Johannes Evangelisten (s. 2640), søndre fløj.
37. Jakob den Ældre (s. 2640), nordre fløj. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Details of side wings of altarpiece, c. 1525-30
(cf. fig. 34). 36. John the Evangelist, southern side wing. 37. James the Elder, northern side wing.

øreklapper og er iført en folderig dragt med bred
krave og bælte om midjen; på fødderne komulesko. Sidstnævnte er langskægget. Han har en turbanlignende hue af flettede bånd med tilhørende
øreklapper på hovedet og er iklædt en kjortel

hvorover en lang kappe med opslidsede ærmer; på
fødderne ligeledes komulesko. Johannes Evangelisten, der står umiddelbart bag ved Maria, har kort,
lokket hår og højhalset dragt, hvorover en voluminøs kappe med bred krave. Den ledsagende kvin-
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de har en kunstfærdig, draperet hovedbeklædning
og halslin. Dragten med firkantet udskæring omfatter en kjole med tætsluttende overdel og et vidt
skørt, herover en kåbe. Hun holder en lågkrukke,
vel en salvebeholder, i venstre hånd og rækker den
åbne højre hånd, der måske oprindeligt har fattet om en genstand, frem. Ud fra sammenhængen
skal hun antagelig identificeres med Maria Magdalene eller en anden af kvinderne ved graven.
Bag ved gruppen rejser sig korset, der oprindeligt
har været tomt og er indgået som baggrund for
Begrædelsesscenen, jf. ndf. Ved tilføjelsen 166465 af en Kristusfigur er gengivelsen omdannet til
en Korsfæstelsesfremstilling. Kristus adskiller sig
dog klart kvalitetsmæssigt fra den førnævnte med
sin firskårne overkrop og de diminutive fødder.
Halvlangt hår hvorpå en tornekrans og fuldskæg.
Han hænger i skrå, strakte arme; det groft skårne lændeklæde er stramt snoet om hoften, mens
fødderne er fæstnet med to nagler. På hver side af
korset svæver to engle, iklædt folderige gevandter med lidelsesinstrumenterne. Den højre engel
holder en nagle i højre hånd, mens den venstre
er tom (tidligere med en hammer, jf. Uldall 1890
og fig. 40). Den venstre engel bærer tornekronen
med begge hænder. Baggrunden viser en forenklet landskabskulisse med en klippevæg og et enkelt
træ; figurernes standflade herunder udgøres af et
ujævnt jordsmon.
Sidefløjenes apostelfigurer (fig. 34, 36-37, 40), ca.
55 cm høje, er kendetegnet med både attributter og påmalede indskrifter, der imidlertid for
en del af de førstes og for samtlige af de sidstes
vedkommende er sekundære. En sammenligning

med ældre fotografier (fig. 40) viser også, at den
nuværende rækkefølge ikke er identisk med en
tidligere opstilling. Apostlene bærer folderige
kjortler med kapper over, har nøgne fødder og
står på små podier. En enkelt (nr. 6) er dog iklædt
liturgisk dragt. Figurerne, der står tre og tre oven
over hinanden på de respektive fløje i nord og
syd, beskrives fra øverste venstre side, først på
nordfløjen og derefter på sydfløjen.
1) Peter (jf. fig. 34, 40), vist med karakteristisk
skaldepande og kort skæg samt nøgle i højre og
bog i venstre hånd. Identifikation svarende til påskrift. 2) Andreas (jf. fig. 34, 40), langskægget og
med skråkors i højre hånd, med venstre fatter han
om en fold af kappen. Som påskrift. 3) Jakob den
ældre (fig. 37) bærer hat med opsmækket skygge
og har en rund flaske fæstnet til bæltet, begge dele
karakteristisk for en pilgrim. I venstre hånd støtter han en hellebard, måske sekundært omdannet
fra en stav.75 Påskriften henviser urigtigt til Judas
Iskariot. 4) Muligvis Jakob den yngre eller Filip76
(jf. fig. 34, 40), vist skægløs med en stav i højre
hånd (måske førstnævntes attribut, valkestokken
eller sidstnævntes tegn, korsstaven (uden kors))
og en bogpose i venstre. Påskriften svarer til den
først angivne identifikation. 5) Formentlig Paulus (jf. fig. 34, 40), langskægget og med skaldede
tindinger. Han støtter et sværd ved højre side og
er dermed antagelig karakteriseret som Paulus. If.
påskriften dog angivet som Tomas. If. ældre fotografier (fig. 40) var her tidligere placeret apostel
nr. 8 (benævnt Filip). 6) Antagelig Mattæus (jf. fig.
34,40), vist skægløs og iklædt diakondragt. Med
begge hænder holder han en opslået bog. Fejl-

Fig. 38. Predella med fremstilling af Nødhjælperne (s. 2640). Detalje af altertavle o. 1525-30 (jf. fig. 34). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Predella with images of the Holy Helpers. Detail of altarpiece c. 1525-30 (cf. fig. 34).
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agtigt betegnet som Judas Taddæus. 7) Johannes
Evangelisten (fig. 36), skægløs og forsynet med
sin vanlige attribut, bægeret; højre hånd mangler.
I overensstemmelse med påskriften. 8) Måske Jakob den yngre eller Filip (nr. 4),77 (jf. fig. 34, 40)
med halvlangt hår og fuldskæg, holder bog i højre
hånd, mens den venstre har lukket sig om en nu
tabt genstand (en stav?). If. ældre gengivelser (fig.
40) ombyttet med nr. 4. If. den sekundære påskrift
angivet som Filip. 9) Antagelig Mattias (jf. fig. 34,
40) med halvlangt hår og hageskæg. Han fatter
med begge hænder om en økse, jf. også påskriften. På ældre fotografier er denne figur dog ombyttet med nr. 12. 10) Antagelig Bartolomæus (jf.
fig. 34, 40) med halvlangt hår og skæg og skæftet,
antagelig af en kniv (knivsbladet mangler), i højre
hånd. Påskriften svarer til figuren. 11) Simon (jf.
fig. 34, 40) med kort skæg og hår og med en sav,
apostlens vanlige attribut. Påskriften harmonerer
med figuren. 12) Uidentificeret, måske Tomas78
(jf. fig. 34, 40), med ørelangt hår og langt skæg;
han holder bog i højre hånd og har fattet, formentlig om en stav, med den venstre. If. ældre
gengivelser (fig. 40) tidligere ombyttet med nr. 9.
If. den sekundære påskrift benævnt Mattæus.
Predellaens figurer (fig. 34, 38-40). Nødhjælperne,
der er mellem 29 og 33 cm høje, har tidligere omfattet i alt 15 figurer som nævnt i Præsteindb. fra
1768 (»15 af de 70 Disciple«),72 hvilket harmonerer med grenværkets bueopdeling i fem sektioner,
hver i givet fald indrammende tre figurer. Heraf
er kun bevaret 14 helgenfigurer, hvis rækkefølge
bortset fra to figurer (nr. 10 og 11) svarer til ældre
fotografier. Dog kan den indbyrdes placering af
figurerne, der hver står på individuelle fodstykker,
teoretisk set været ændret. De udvalgte helgener
kunne således have været samlet i grupper, omfattende biskopper, hellige jomfruer og riddere;
hertil føjer sig personer iklædt ordens- eller liturgisk dragt samt andre iklædt samtidsdragt, jf. ndf.
Ingen af figurerne er betegnet med påskrifter, og
usikkerheden omkring visse attributter gør derfor
enkelte af identifikationerne problematiske. Beskrivelsen følger fra venstre mod højre.
1) (Jf. fig. 38, 40). Uidentificeret, gengivet med
kort hår og kraftigt overskæg, iklædt knælang dragt
med tilhørende kappe. Med begge hænder fatter
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Fig. 39. Skt. Barbara (s. 2642). Detalje af predellaens
fremstilling af Nødhjælperne (jf. fig. 38). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – St. Barbara. Detail of representation of
the Holy Helpers on the predella (cf. fig. 38).

han om en sammensat, mindre genstand, måske
en flaske eller en morter og i givet fald muligvis
identisk med en lægehelgen, Cosmas, Damian eller Pantaleon.79 2) (Jf. fig. 38, 40). Ægidius, iklædt
munkedragt med tonsur.Ved hans venstre side ses
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Fig. 40. Altertavle, o. 1525-30, fotograferet før restaureringen 1981 (s. 2645). Bag altertavlen er henlagt †klingpung
fra 1713 (s. 2660). Ældre foto i NM. – Altarpiece, c. 1525-30, photographed before the restoration of 1981. Behind the
altarpiece, a †collection bag from 1713.

en hind, stående på bagbenene. Højre hånd har
fattet om et nu forsvundet attribut (en pil(?)) 3)
(Jf. fig. 38, 40). Uidentificeret gejstlig, klædt som
diakon. I venstre hånd holder han en opslået bog,
mens han med to oprakte fingre på højre hånd
gør en velsignende gestus mod et sammenbundet klæde eller en sæk. Muligvis Cyriacus.80 4)
(Jf. fig. 38, 40). Dionysius, iklædt bispeornat og
med bispehue (som del af sit afhuggede hoved),
hvilende på en bog i venstre hånd. Højre hånd
er hævet til velsignelse. 5) (Jf. fig. 38, 40). Margrete, vist med udslået hår og iklædt kjole med
skulderslag og pufærmer. Ved fødderne en diminutiv drage. Højre hånd har muligvis fattet om
en genstand (en korsstav(?)). 6) (Jf. fig. 38, 40). En
bispehelgen, antagelig Erasmus eller Blasius, der i
højre hånd holder en kort stav, måske fragment af
førstnævntes attribut, tarmvinden eller den sid-

stes symbol, en stav eller en kærte. 7) (Jf. fig. 38,
40). Kvindelig helgen, antagelig Katarina, i kjole
med dyb halsudringning og kappe; i venstre hånd
en bogpose, i højre en kort stav, måske som erstatning for det vanlige attribut, sværdet. 8) (Jf.
fig. 38, 40). Uidentificeret mandlig helgen, klædt
i verdslig dragt med flad hat og fodlang kjortel.
I højre hånd holder han to sammenbundne, cylinderformede beholdere, i venstre en kort stav.
Muligvis en lægehelgen (Cosmas eller Damian,
jf. nr. 1).81 9) (Jf. fig. 38, 40). Bispehelgen, måske
Blasius eller Erasmus, jf. nr. 6. Begge attributter,
som han har holdt i hænderne, mangler. 10) (Fig.
39), Barbara med udslået jomfruhår og fornem
dragt med pufærmer hvorover kappe. Hun holder en kalk i højre hånd og støtter sig til sit andet
attribut, et tårn. 11) (Jf. fig. 38, 40). Eustachius eller Hubertus. Harniskklædt ridder, der holder en
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stav i højre hånd og en rund genstand (en krudtbeholder?) i venstre. Ved fødderne ligger et dyr,
antagelig en hjort. 12) (Jf. fig. 38, 40). Jørgen (Georg), vist med bryst- og benharnisk, opslidsede
pufærmer på sin overklædning og en kort åben
underkjortel. Højre hånds attribut, antagelig et
sværd, mangler, mens en rest af venstre hånds stav
eller lanse endnu ses.Ved fødderne ligger dragen.
13) (Jf. fig. 38, 40). Leonard, klædt som munk
med tonsur. I hænderne holder han en lænke. 14)
(Jf. fig. 38, 40). Mandlig helgen, en ung, skægløs
mand, klædt i verdslig dragt. I venstre hånd fatter han om et bundt urter, måske lægeurter, og
er dermed muligvis identisk med lægehelgenen,
den hellige Pantaleon,81 selvom han er vist uden
dennes almindelige kendetegn, hænderne, der er
sammennaglede over hovedet.
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De sekundære sidevinger og topstykker (jf. fig. 34,
40). I forbindelse med altertavlens renovering
1664-65 tilføjedes sidevinger og topstykker, udformet i sen bruskbarok af en ‘billedsnedker’, der
også skar krucifikset (s. 2640 og 2645) og desuden leverede udskæringer til prædikestolen.
Samtidig udførtes arbejde på kirkens pulpitur og
stolestader. Vingerne, der er fæstnet til de middelalderlige sidefløje, er smykket med havfruelignende hermer, indfattet i bruskværkskartoucher.
Topstykker af uregelmæssig trekantform i tilsvarende stil med kerubhoveder er påsat både midtog sidefløjene. På sydsiden af skabet er sekundært
fæstnet et top- og et hængestykke, antagelig hidrørende fra en håndklædeholder (jf. s. 2655).
Staffering og indskrifter. Tavlen fremtræder med en
broget bemaling på kridtgrund, der hidrører fra re-

Fig. 41. Altertavle, o. 1525-30. Bagside af midtskabets relief, vist før istandsættelsen 1981 (s. 2637, 2645). Foto E. B.
Rosing Holm 1983. – Altarpiece, c. 1525-30.The back of the central cabinet relief, shown before the repairs of 1981.
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noveringen i 1664-65. Herpå er to senere, partielle
opmalinger, hvoraf den mest omfattende stammer
fra 1873. 1981 udbedredes helhedsforstyrrende afskalninger og overmalinger, bl.a. den senere stafferings ultramarinblå bemaling på lærred, idet barokstafferingen så vidt muligt søgtes genetableret.
Rammeværket står i forgyldning og forsølvning
med broget staffering af bladværk, idet guldet på
de øvre rammelister er undermalet med en stærk
gul farve. Bagklædningerne på midttavlen, sidefløjene og predellaen står i en dæmpet blålig farve,
på midttavlen med angivne skyformationer og bag
sidefløjenes figurer med påmalede, gyldne glorier,
jf. også predellaen. Sekundære tilføjelser fra 166465, dvs. sidevinger og topstykker, står i hudfarvet,
rødt, grønt, brunt og gyldent. En tilsvarende, broget bemaling præger figurerne både på midttavlen,
sidefløjene og predellaen med stærke lokalfarver
(rød, grøn, lyseblå, rødbrun, sort og hvidt).
Midtskabet og sidefløjene har indskrifter i gylden fraktur på gråsort bund. På midtskabet læses:
»Da Toge de Hannem aff Træet oc Lagde hannem
i en Graff. Act. 13« (Ap. G. 13,29). Under sidefløjenes apostelfigurer er de respektive navne anført,
enkelte også med versaler og her læst fra venstre
mod højre, øverst: »St: Peder.«, »St: Andreas.«, »St:
Judas Iskarioth.«, »St: Johannes.«, »St: Philippus.«,
»St: Mathias.«. Nederst står: »St: Jacobus Minor.«,
»St: Thomas.«, »St. Judas.«,»Taddeus«, »St: Bartholome.«, »St. Simon«, »St. Matheus.«. På predellaens to svikler er anført årstallet: »1664«, mens en
versalindskrift i rødt på midtdelens nedre forkant
læser: »Apo ca: XII«, vel en henvisning til Åb.
13,17, hvor Mikaels kamp mod dragen er omtalt.
På bagsiden af midtskabet er påsat en plade af
jernblik, hvorpå med gul skriveskrift på sort er
anført (fig. 42): »Ved Alterets adskilelse fandtes/
Anfört bag paa Midtpartiet 1512./ Paa Forsiden
stod 1664./ Restaureret og opmalet i Juni/ 1873.
af Maler A. F. Jaeger senio(r ).Vib(org).«
Værksted og stil, bestiller og datering. Altertavlen
blev tidligst af Viggo Thorlacius-Ussing (1950)
knyttet til Hans Brüggemanns navn og ligesom
altertavlen i Gjøl (Hvetbo Hrd., Hjørring Amt)
og det såkaldte Goschhofalter (Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum, Schloss Gottorf) tolket
som et ungdomsarbejde af den nordtyske mester,

idet navnlig ligheden mellem sidstnævnte værk
og Estvadtavlen if. forfatteren skyldtes, at begge
utvivlsomt var udført af samme hånd.82 Horst Appuhn (1952) afviste Estvad- og Goschhoftavlen
som ungdomsarbejder af Brüggemann og karakteriserede begge som senere arbejder (o. 1525-30)
af en svend fra mesterens værksted, om end han
samtidig understregede den indbyrdes kvalitetsforskel mellem disse.83 Uden at gå nærmere ind
på spørgsmålet fulgte Plathe (2000 og 2010) sendateringen af begge værker og karakteristikken af
disse som elevarbejder.84 Bünsches nyvurdering
(2005) af Goschhofalteret som et autentisk værk
af Brüggemann og den dendrokronologiske datering af dette til o. 1515 (mellem 1512 og 1517)
følges af Richter 2011, der dog fastholder den
sene datering af både Estvad- og Gjøltavlerne (o.
1525-30/ o. 1530), idet begge tilskrives en selvstændig svend fra det efter 1525 nedlagte Brüggemannværksted i Husum, en svend, der muligvis
i en kort periode har været etableret i Nordjylland (Aalborg(?)) og her også har udført et Mariaretabel, tidligere i Børglum Klosterkirke, nu i
Nationalmuseet (inv.nr. D3281-85). Bestilleren af
sidstnævnte kunne if. Richters formodning være
Børglumbispen (siden 1519) Stygge Krumpen,
hvis frille, Elsebeth Pedersdatter, i øvrigt havde
en arvelod i Estvadgård, som hun dog afhændede
1518.85 Mht. Stygge Krumpen som eventuel bestiller af Estvadtavlen er der dog ingen konkrete
holdepunkter, ej heller hvad angår formodninger om en mulig forbindelse til sysselprovsten, fra
1526 Iver Juel til Stubbergård, eller til de samtidige
ejere af Estvadgård, udover førnævnte, der alle var
efterkommere af Oluf Pedersen (Gyldenstierne).86
Lige så spekulativ forbliver en tese om, at altertavlen før 1664 skulle være hidført fra en anden – og
vel større – kirke, f.eks. Skive (Richter 2011).
Tilbage står den indiskutable kendsgerning, at
Estvadtavlen er af påfaldende høj kvalitet og bortset fra værkerne fra Gjøl og Børglum savner lokale paralleller. Lige så væsentligt er det at fastslå, at
tavlen udviser både formelle og indholdsmæssige
lighedspunkter med Brüggemanns arbejder, ikke
mindst den kendsgerning at tavlen formentlig
oprindeligt har fremstået monokromt, antagelig
med en trælignende lasering, hvilket i Slesvig-
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Holsten i det mindste er et særkende for arbejder
fra Brüggemannværkstedet og dets efterfølgere.87
Ikonografi. Tavlens hovedmotiv, Begrædelsen eller klagen over Kristi lig efter Korsnedtagelsen,
knytter sig, bl.a. med motivet af de to mænd,
der bærer Kristi afsjælede legeme på et klæde og
kvinden med salvekrukken (Maria Magdalene),
til fremstillingen af Gravlæggelsen, idet de to motiver ikke altid kan skelnes skarpt fra hinanden.88
På Bordesholmertavlen, der i sig selv er influeret
af Albrecht Dürers grafik, viser Brüggemann dog
de to fremstillinger adskilt i to separate scener,
ligesom deltagernes, navnlig Maria og Johannes’,
udtryk af smerte i Estvad er beslægtet med mesterens egenhændige værk. Indtryk fra Tilman
Riemenschneiders tilsvarende begrædelsesrelief
(o. 1520) fra altertavlen i det tidligere cistercienserkloster i Maidbronn, findes også i værker af en
billedskærer, måske fra Ditmarsken, med værksted i Heide eller Meldorf. Navnlig altertavlen
herfra (Skt. Jørgens Kirke, Meldorf) med Begrædelsen, hvori indgår det tomme kors, er nært beslægtet med Estvadtavlens version.89
Predellaens fremstilling af Nødhjælperne følger
ikke slavisk den gængse række på 14 helgener,
idet antallet er udvidet til 15, mens enkelte tilsyneladende er udeladt eller erstattet af andre.90
En nær parallel til rækken findes på Goschhofalterets predella. Her er ligeledes 15 i stedet for 14
personer, der dog er opstillet i to rækker med
grupperinger af biskopper, jomfruer, riddere og
gejstligt klædte. Enkelte af disse finder paralleller
i Estvadalteret (således Katarina (nr. 7) og Pantaleon (nr. 14)) og kan være udført efter samme
forlæg. I den vanlige række synes til gengæld i
Estvad at mangle Skt. Christoforus og Skt.Vitus.
Senere ændringer og tilføjelser. 1664 betaltes en
billedsnedker 91 for to ‘fløje’ på tavlen med to flyvende engle ovenover. Samtidig blev altertavlen
nystafferet. I forbindelse hermed købtes 1665 18
bøger guld, otte bøger sølv og et pund olie samt
tilhørende lak.21 1768 er tavlen detaljeret beskrevet som ‘et krucifiks betegnet »Golgat:« (Golgata)
og derunder Kristi nedtaget af Joseph og Nichod: (Nicodemus) med 3 kvinder.Ved hver side
6 apostle og derunder igen 15 af de 70 disciple
(dvs. de 15 nødhælpere), alt malet og forgyldt
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hver efter sin dragt’. På tavlen læstes indskriften:
»Act: 13«, hvilket atter blev fremdraget 1981.72
1850 skulle tavlen (denne eller den †altertavle,
jf. ndf.) fæstnes til muren og de løse sirater fastgøres.92 1872 anbefaledes tavlen nystafferet og
istandsat. Arbejdet gennemførtes året efter, 1873,
af malermester A. F. Jæger fra Viborg, der betaltes for »med stor omhu og synlig Kjærlighed« at
have restaureret, opmalet og nyforgyldt tavlen.19
1968 anbefaledes en ny istandsættelse,19 der dog
først gennemførtes 1981 af Kurt Nedergaard efter forudgående syn ved Mogens Larsen 1977.
†Altertavle, 1600-tallet(?) med motiv af ‘Den
hellige Nadvers indstiftelse i en ramme med
mange forsiringer’,93 er tidligst nævnt af Søren
Abildgaard 1772-73 som ophængt på kirkens
sydvæg.94 Tavlen, der if. denne var overført fra
Estvadgårds †kapel (s. 2608), var smykket med
navnetræk og våbenskjolde for Lisbeth (fejlagtigt
anført som Lene) Rosenkrantz (†1657), Frantz
Rantzau (†1676) og Helle Urne (†1688), svarende til †herskabstol. Tavlen, der var gammel
og forfalden og skønnedes uden kunstværdi eller prydelse for kirken, blev nedtaget 1850 og
hensat i tårnrummet. Antagelig er det denne og
ikke den middelalderlige højaltertavle, der s.å.
foresloges fæstnet til væggen og istandsat.92 Tavlen omtaltes endnu i kirken 1895, om end på sin
tidligere placering ved sydvæggen.95

Fig. 42. Indskriftsplade, opsat 1873 af malermester A.
F. Jæger i forbindelse med altertavlens renovering (s.
2636, 2644). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Inscription
tablet set up in 1873 by the master-painter A. F. Jæger in
connection with the renovation of the altarpiece.
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Fig. 43. Alterkalk, o. 1200-25 (s. 2646). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chalice, c. 1200-25.

Altersølv, omfattende en sjælden romansk kalk
og en yngre disk. Kalken (fig. 43), o. 1200-25, er
15,7 cm høj. Den står på en lav fod af cirkulært
grundrids med en smal standkant og har et indgraveret dobbeltkors ved fodens skråkant. Kors
enderne er markeret med tværstreger. Skaftleddet
på hver side af den linseformede knop har en
dekoration med romber, indrammet af borter i
to forskellige versioner med småblade, der delvist
ligger på knoppens øvre og nedre del. Det lave,
glatte bæger har en let udadbøjet mundingsrand.

Kalken finder en nær parallel i det samtidige
eksemplar i Resen Kirke (s. 1150), der dog har en
krydsskraveret, prismatisk bort på skaftleddet og
graveret cirkelkors på foden. En beslægtet, men
noget rigere dekoreret kalk hidrører fra Alstrup
Kirke (Hvetbo Hrd., Hjørring Amt, nu i Nationalmuseet (inv.nr. D 1834)). Under bunden er
ejermærke med versaler (»EST/K/48«). Synsprotokollen nævner 1873 udgifter til guldsmed Peter
Andersen uden dog at specificere arbejdets art.
1892 istandsattes bægeret, muligvis hertil og ikke
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til kirkens sygekalk (s. 2647). 1896 afregnedes
med guldsmed Hiller for arbejde, der dog heller
ikke er nærmere oplyst.19
Den tilhørende disk (jf. fig. 44), fra 1600-tallets
første halvdel(?) og muligvis identisk med den,
der tidligst omtales sammen med kalken 1654.21
16 cm i tværmål. Disken er ganske enkel og uden
dekorationer bortset fra en profilkant på den
smalle fane. Under bunden er ejermærkning som
ovf.
Oblatæsker. 1) (Fig. 45), 1663, oval, 5,7×8,5 cm,
3,5 cm høj. På den i øvrigt glatte æske er på låget
indgraveret initialer for giverne, Frantz Rantzau
og Helle Urne: ».F.R: HV.«, parrets våbenskjolde
samt årstallet (»1663«). Under bunden er mestermærke for Anders Rasmussen i Viborg (-16611665-).96 Oblatæsken anvendes i dag sammen
med sygesæt nr. 1. 2) (Jf. fig. 44), nyere, antagelig
udført af T. Linder-Madsen (virksom 1967-92).
Den cylinderformede og ganske enkle æske er
6,2 cm høj og har et tværmål på 10,5 cm. På låget
og under bunden er mestermærke (»TLM«) og
mærke for sterlingsølv. En identisk version findes
i bl.a. Mejrup Kirke (1983, s. 1815).
†Oblatæsker. O. 1861 er nævnt en brødæske af
tin, der 1890 erstattedes af en oblatæske af porcelæn.19

Fig. 44. Disk, 1600-tallets første halvdel(?) (s. 2647)
og nyere oblatæske (nr. 2, s. 2647). Disken er muligvis identisk med eksemplar, omtalt 1654. Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Paten, first half of 1600s(?) and more
recent wafer box (no. 2). The paten may be identical to one
mentioned in 1654.
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Fig. 45. Oblatæske nr. 1, 1663, skænket af Frantz Rantzau og Helle Urne og udført af Anders Rasmussen i
Viborg (s. 2647). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wafer
box no. 1, 1663, donated by Frantz Rantzau and Helle
Urne and made by Anders Rasmussen in Viborg.

Sygesæt, fælles med annekskirken, Rønbjerg. (jf.
s. 2720). 1) (Fig. 47), formentlig udført af Holstebromesteren Joachim Weller (virksom 1754-92),
jf. stempel på den tilhørende disk.97 Kalk, 9,5 cm
høj med lav profileret fod, skaft med kugleknop
samt bæger med indgraverede, dobbelte riller
ved mundingsranden. Ingen stempler. 1864 fornyedes foden på ‘den lille kalk’, vel denne, og den
forgyldtes.19 Disk, 8 cm i diameter. Glat bortset
fra cirkelkors på fanen. Under bund er mestermærke for Joachim Weller.98 I nyere læderbetrukket futteral, indvendig foret med blåt fløjl. Af
indvendigt aftryk heri (fig. 47) fremgår, at sættet
tidligere har haft en †vinbeholder med tilhørende
†oblatgemme, indsat i kalken. I dag anvendes oblatæske nr. 1. 2) Kalk, moderne, af tin, 16,5 cm
høj. Under bunden er stempel: »FV« under tre
kroner, normalt anvendt som kvalitetsstempel for
svensk arbejde.
†Sygesæt. 1768 er omtalt en mindre kalk og disk,
der if. auktionsfortegnelsen fra 1810 anvendtes

2648

GINDING HERRED

til hjemmeberettelse.99 Kalken var smykket med
Frantz Ranzaus og Helle Urnes våbenskjolde og
stammer antagelig fra 1663 som oblatæske nr. 1
og †vinflaske.
Alterkande, moderne, af glas, 22 cm høj. †Alterkander. En glaskande anskaffedes 1845.92 Både
denne og en vandkande af tin er omtalt o. 1861.
En ny kande (af glas eller tin(?)) indkøbtes 1865.19
†Vinflaske, 1663, skænket af Frantz Rantzau til
Estvadgård og Bratskov og hustruen, Helle Urne,
og forsynet med givernes initialer, våbenskjolde
og giveråret.72
Alterstager (fig. 46), o. 1500, 45 cm høje. Høj,
profileret fod i flere afsæt, hvorpå midtdelt, snoet skaft med spidst skiveled. Profileret lyseskål,
hvorpå er monteret to holdere til sidelys, hver
med hvælvet lyseskål, formentlig sekundær; her-

på oprindelig lyseholder med lodrette stave med
trepasafslutning, jf. eksempler bl.a. i Ørting (DK
Århus 2697), Hørup (DK Sønderjylland 2370) og
Stadil (Hind Hrd.). Ingen af disse har dog snoede skaftled. Derimod ses beslægtede eksempler
i Vestsjælland, f.eks. i Svinninge, Jyderup og Vallekilde (DK Holbæk 723, 744, 2497), hvor typen
synes at have haft en vis udbredelse. På den ene
lysestage manglede armene 1833.100
Syvstage, 1936, 49,5 cm høj, af vanlig form
(‘Titusstage’) med ottekantet pyramidalsk fod i
tre afsæt. På det nedre led står med graveret skriveskrift: »Fra de Unge i Estvad Sogn 1936«.
Røgelseskar (fig. 48, 87), 1300-tallets første halvdel, tilskrevet Viborgklokkestøberen Nikolaus. Af
bronze, 18,5 cm høj, med sekundært ophæng.
Den halvkugleformede skål hviler på en konisk

Fig. 46. Alterstager, o. 1500 (s. 2648). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, c. 1500.
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ne.102 Viborgrøgelseskarrene, der trods indbyrdes
variationer har et fællespræg med de skråtstillede
gavle, og selve proportioneringen af enkeltdelene, kunne bygge på fælles forlæg som foreslået af
Hiltrud Westermann-Angerhausen.103
1982 suppleredes karret med kæder til ophæng
ning.

Fig. 47. Sygesæt nr. 1, 1700-tallets anden halvdel, formentlig udført af Holstebromesteren Joachim Weller
(virksom 1754-92) (s. 2647). Sygesættet opbevares
i nyere futteral med plads til †oblatgemme og tilhørende †vinbeholder. Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Communion set for the sick no. 1, second half of 1700s, presumably made by the Holstebro master Joachim Weller (active
1754-92). The Communion set is kept in a more recent
case with room for a †wafer case and a related †wine vessel.

fod med let konkave sider. Herpå et tilsvarende
halvkugleformet låg med røghuller, dannet af
dråbeformede åbninger, der er samlet i rosetter,
hver med otte huller. Derover firedelt lanterne
med skråtstillede gavle, ligeledes med røghuller.
Det kronende topspir er knækket af, men kan
have været afsluttet med et kors. Ved randen af
de to led er øskner til ophæng i tre kæder, der er
rekonstrueret og dannet af dobbelte jernstænger,
samlet i et trearmet ophængningsled, foroven afsluttet med en ring. Fæstnet til en stang og ophængt i korets sydøsthjørne.
Røgelseskarret tilhører en gruppe af beslægtede eksempler, alle hidrørende fra kirker i Viborgområdet og derfor betegnet ‘Viborg-gruppen’.101
Som foreslået af Jens Vellev kunne karret ligesom
kirkens klokke, der er mærket med klokkestøberen Nikolaus’ navn (s. 2666), være udført af den-

Fig. 48. Røgelseskar, 1300-tallets første halvdel, tilskrevet Viborgklokkestøberen Nikolaus (s. 2648). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Censer, first half of 1300s,
attributed to the Viborg bell founder Nikolaus.
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Fig. 49. Forside af messehagel nr. 1 (s. 2650). Foto Lennart Larsen 1973. – Front of
chasuble no. 1.

Messehagler. 1) (Fig. 49-52), o. 1700(?).104 Som det
fremgår af påsatte sølvinitialer, »JSB« og »FLG«,
er hagelen skænket af Johan Severin Bentzon
(†1741) til Estvadgård og Frederikke Louise Glud
(†1745). Rygsiden er smykket med et kors, ligeledes af sølv, stemplet 1741/1747 af Johan Mehl,
Viborg.
Af rød silkesatin, rigt broderet med silketråd i
flere farver samt med guld- og sølvtråd. Smalle
guldgaloner. For af rødt bomuld, der dækker over
et ældre hørlærredsfor. Det fornemme stykke er
sammensat af ca. 37 cm brede baner, der på ryggen

er sammensyet i midten til en symmetrisk komposition, mens forsiden er åben og kun sammenholdt med en sølvhægte. Ryggens sammensyning
dækkes af dobbelte guldgaloner, der også kanter
selve hagelen. På begge sider af denne er et varieret blomsterbroderi med tulipaner, iris, vibeæg,
stedmoderblomster og stiliserede liljer. Omkring
disse motiver slynger sig smalle, til dels knækkede
bånd, hvorfra udgår spinkelt akantuslignende løv,
elementer, der indgår i båndakantusdekorationer,
populære modeornamenter under régencen (o.
1715-40). Kombinationen af naturalistisk udførte
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Fig. 50. Messehagel nr. 1, o. 1700(?) med påsatte sølvinitialer for giverne, Johan Severin Bentzon og hustru, Frederikke Louise Glud samt rygkors, ligeledes af sølv og støbt 1741 eller 1747 af Viborgmesteren Johan Mehl (s. 2650).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chasuble no. 1, c. 1700(?) with attached silver initials of the donors, Johan Severin Bentzon
and his wife Frederikke Louise Glud, and back cross, also in silver and cast in 1741 or 1747 by the Viborg master Johan Mehl.
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Fig. 51. Rygkors fra messehagel nr. 1 (s. 2650). Detalje af fig. 50. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Back cross from chasuble no. 1. Detail of fig. 50.

blomsterornamenter og båndlignende kartoucher ses dog allerede i barokken, og det kan derfor
ikke udelukkes, at det fornemme stykke tekstil
er ældre. 105 Der fremgår imidlertid ikke tydeligt,
om stoffet oprindeligt har haft en anden anvendelse som senge- eller bordtæppe, endsige skulle
stamme fra ‘en adelsdames balkjole’.106

Det påsatte rygkors (fig. 51-52), 44,5×33,5 cm,
viser Kristus, der hænger i næsten strakte arme,
idet hovedet med åbne øjne og vidjekrans luder
mod højre skulder. Smalt lændeklæde med nedfaldende snip ved venstre hofte.Venstre fod ligger
hen over den højre og fastholdes med en enkelt
nagle. Hele kroppen er dækket af et indpunslet
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netværk af tætstillede fordybninger, måske en reference til Kristi sårmærker efter hudflettelsen. På
det glatte kors med halvrunde ender er der foroven en skriftseddel med indgraveret Kristusmonogram i versaler. Krucifikset har været knækket
under lændeklædet og er sekundært fæstnet med
hængsler. Både tornekrone og lændeklæde bærer
forgyldning. På bagsiden er stempel for Viborgmesteren Johan Mehl med årstallet (17)41 eller
(17)47 (fig. 52). Det sidste ciffer er utydeligt.107
Et tilsvarende rygkors med Mehls stempel, dog
fra 1729, findes på en messehagel i Ørslev Kloster
(Fjends Hrd.,Viborg Amt).108
Den fornemme messehagel kan muligvis være
skænket til kirken allerede o. 1726, da Bentzon
erhvervede Estvadgård og dermed den tilhørende sognekirke. Senere, måske 1741 eller 1747,
er rygkorset (og måske også de tilhørende initialer) tilføjet. Ud fra den usikre læsning af det
sidste ciffer er det fristende at henføre hagelens
‘opgradering’ til den statusprægede begravelse af
Johan Bentzon 1741 (s. 2609). Klenodiet er tidligst omtalt 1768 som ‘stærkt broderet’ med sølv
og guld og prydet med det massive sølvkrucifiks
og de førnævnte sølvbogstaver, ligesom det er
nævnt 1810 i auktionsfortegnelsen over kirkens
inventar.109 1831 noteredes det dog, at sølvkorset
var brøstfældigt og havde behov for reparation.
Måske ved denne lejlighed er sammenfæstningen af de to dele foretaget. Hagelen bemærkedes
1893 af Magnus-Petersen, der dog om krucifikset
noterede, at påsyningen heraf synes udført ‘meget skødesløst’.110 Hagelen var vist novemberdecember 1917 i Skt. Nikolaj Kirke på en udstilling om kirkelig kunst, arrangeret af Københavns
Bymuseum.111 I forbindelse hermed registrerede
museumsinspektør Chr. Axel Jensen den kostbare
hagel og fremførte et allerede tidligere nævnt
forslag om, at Nationalmuseet overtog klenodiet
til gengæld for at levere en ny messehagel af rødt
fløjl, hvilket dog ikke skete.112 1973-75 blev messehagelen restaureret af Nationalmuseet. Siden
har den kun været anvendt ved særlige lejligheder, men er senest indsat i en særlig glasmontre i
korets sydvesthjørne.
2) Af rødt fløjl med guldgaloner, muligvis identisk med den hagel, der anskaffedes 1916.19
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3) 1990, ‘Hedens blomst’, udført af Mette
Oxholm Sørensen. Af rustrødt velour med påmalet dekoration i hvidt af Kristusfigur med korslammet. 4) 2001, udført af Dorte Mariann Nielsen, Hesselbjerg.113 Af hvidligt uld med broderi
og grønt for. Ryggen er smykket med dekoration
af Livets Træ og strålekors med Jesusmonogram.
Forsiden har tilsvarende broderi med Helligåndsduen omgivet af lysstråler.
†Messehagler. 1654 er omtalt to hagler, én af
rødt fløjl og en tilsvarende af rødt og hvidt taft.21
1670 købtes fem alen sølvstykke og en tilsvarende mængde sardug til en ny hagel i stedet for én,
der året før var stjålet (jf. †alterklæde, s. 2636).Ved
samme lejlighed erstattedes en stjålen messeskjorte
med en ny.21
†Alterbøger. 1654 omfattede inventariet fire
bøger, en gammel bibel, en alterbog, et graduale
samt en salmebog.21 1686 indkøbtes et kirkeritual
(vel Danmarks og Norges Kirkeritual, Kbh. 1685).21

Fig. 52. Mesterstempel for Johan Mehl 1741 eller 1747
på rygkrucifiks (s. 2653). Detalje af messehagel nr. 1 (jf.
fig. 50-51), vist før restaureringen 1973-75. Foto 1974.
– Master’s mark of Johan Mehl 1741 or 1747 on back cross.
Detail of chasuble no. 1 (cf. fig. 50-51), shown before the
restoration of 1973-75.
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Fig. 53. Dåbsfad, 1692, skænket af sognepræsten, Jacob
Rasmussen Juel, hans hustru, Susanne Eriksdatter Brun
(†1732) og dennes anden mand, sognepræst Laurits
Jensen Holst (s. 2654). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Baptismal dish, 1692, donated by the parson, Jacob Rasmussen Juel, his wife, Susanne Eriksdatter Brun ( †1732) and
her second husband, the parson Laurits Jensen Holst.

Alterskranke (jf. fig. 32), sidste fjerdedel af
1800-tallet, med hesteskoform og enkle koniske
og glatte balustre. Blågrå staffering med beklædning på knæfaldet af grønt, groftvævet lærred; tilsvarende ses på den tilhørende knæleskammel.

Fig. 54. Romansk døbefont (s. 2654). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Romanesque font.

†Alterskranke. 1842 anbefaledes ‘gitterværket i
sættet foran alteret’ fastgjort til muren på sydsiden.70 O. 1861 omtalt som ‘et knæfald med trægitter’, der 1872 anbefaledes erstattet med et nyt
og rundt.19 †Knæleskammel. 1845 anbefalet beklædt med rødt fløjl eller klæde.92
Døbefont (fig. 54), romansk, af granit, heraf er
kummen rødlig, mens foden er en lysegrå, mere
storkornet sten. 88,5 cm høj. Foden udgøres af
en omvendt terningkapitæl med hjørnesporer,
der nederst har små knopper. Kraftig vulst ved
overgangen til det øvre skaftled, hvorpå hviler
den glatte, halvkugleformede kumme med forenklet attisk profil ved mundingsranden. Fonten
tilhører den vestjyske type og er beslægtet med
eksempler i Rom (s. 797) og Vemb (s. 2540).114 I
kummen moderne, sortstafferet indsats af jern.
I begyndelsen af 1900-tallet opstillet ved korbuens nordvange (jf. fig. 31), hvorfra den flyttedes
til en placering i korets midtakse. Herfra er den
atter flyttet tilbage til korbuens nordside.19
1664 bemaledes ‘dåben med overhæng’, dvs.
fonten og den tilhørende himmel eller låg (jf.
ndf.).21 Omtalt 1768 som ‘en hulet kampesten’
med indskriften, vel på fontehimlen, jf. ndf.72
Dåbsfad (fig. 53), 1692, if. indskrift skænket af
sognepræsten, Jacob Rasmussen Juel (†1689),
hans hustru, Susanne Eriksdatter Brun (†1732)
og dennes anden mand, sognepræst Laurits Jensen Holst (†1724), jf. gravsten nr. 2. Fadet, der har
tværmålet 45,7 cm, er rigt udsmykket med ornamenter i drevet, graveret og punslet arbejde. I
bunden et hjul- eller sollignende ornament med
en midtring, hvorfra udgår ‘stråler’, begge dele
punslet med cirkelornamenter.Yderst halve rosetter, indfattet af et bølgeornament. Mellem strålerne er graveret versalindskrift: »Iacob/Rasmvsen/
IVel/ Susanna/Erichs.d./Brwn./Lavris./Iensøn/
Holst«. Mellem to seksbladede rosetter ses giveråret: »1692«. Fanen har en krans af spidsovaler
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Fig. 55. Dåbskande, anskaffet 1863 fra kobbersmed C.
Byrum i Skive (s. 2655). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Baptismal jug, acquired in 1863 from the coppersmith C.
Byrum in Skive.

2655

mellem perlestave og tredelte rosetter. Yderst en
bølgebort og inderst en buefrise. Fadet har en
nær parallel i Fovsing Kirke (s. 2342).115
Dåbskande (fig. 55), af tin, anskaffet 1863 fra
kobbersmed C. Byrum i Skive.19 Den 25 cm høje kande har slankt korpus, svungen hank og låg
med opretstående kors. Under bunden er indridset ejermærke for kirken: »EST-K/48«.
†Fontehimmel eller -låg. 1664 bemaledes ‘dåben
med overhæng’, dvs. muligvis fonten og under
alle omstændigheder den tilhørende himmel eller
låg.21 En smed udførte samtidig jern til ophængningen af sidstnævnte. Fontehimlens påskrift lød:
»Mak:28« (antagelig en fejlskrift for Mark 28,1620 med dåbsbefalingen).72 ‘Låget over fonten’
havde 1835 behov for reparation.92 O. 1861 er
nævnt et bevægeligt dække af træ, identisk med
ovennævnte(?).19
Top- og hængestykke (fig. 56), formentlig dele
af et ‘håndklædehus’, dvs. en †håndklædeholder
med ophæng til dåbshåndklædet, nævnt 1700,34
er ophængt på et skab bag alteret. Begge dele var
endnu 1981 midlertidigt placeret på våbenhusloftet. 1) (Jf. fig. 56, øverst), o. 1675-1700. Reli-

Fig. 56. Fragmenter (nr. 1 og 2) af †håndklædeholder, o. 1675-1700, formentlig skænket af Susanne Eriksdatter Brun, datter af sognepræst Erik Nielsen Brunov, og hustru
til dennes to efterfølgere i embedet, Jacob Rasmussen Juel og Laurits Jensen Holst (s.
2655). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Fragments (nos. 1-2) of †towel holder, c. 16751700, probably donated by Susanne Eriksdatter Brun, daughter of the parson Erik Nielsen
Brunov, and wife of his two successors in the office, Jacob Rasmussen Juel and Laurits Jensen
Holst.
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Fig. 57. Evangelisten Mattæus (s. 2656). Detalje af prædikestol, o. 1625-50, med senere tilføjelser. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Evangelist Matthew. Detail
of pulpit, c. 1625-50, with later additions.

effragment, 20,5×74 cm, beskåret foroven, ligesom de fremtrædende partier er afhugget. Relieffet viser den øvre del af en bladkrans hvori
udskårne reliefversaler: »S.E.D.B«, holdt af to
engle, hvis vinger er oprullet i volutter, mens
der over midtpartiet ses en fugl (vel Helligåndsduen) med udbredte vinger. Initialerne henviser
formentlig til giveren, Susanne Eriksdatter Brun
(1651-1732), datter af kirkens sognepræst, Erik
Nielsen Brunov, og samtidig hustru til hans to

efterfølgere, siden 1667 til Jacob Rasmussen Juel
og Laurits Jensen Holst (jf. dåbsfad og gravsten
nr. 2). Fragmentet har antagelig udgjort topstykket af en håndklædeholder, svarende f.eks. til
eksempler i Sønderjylland (Fole, o. 1625, Halk,
o. 1625-50 og Sønderborg Kirke, 1719, jf. DK
Sjyll 466, 820, 2086).116 2) (Jf. fig 56, nederst), o.
1675-1700, 18,5×93 cm, af svungen form med
dobbeltvolut. Herpå en vandret profilliste. Spor af
blåsort staffering. Relieffet har antagelig udgjort
hængestykket af den pågældende genstand og har
ligesom pendanten et klart barokpræg, beslægtet
med altertavlens topstykker og epitafiet over Susanne Bruns forældre. I dag ophængt omvendt og
ovenover nr. 1.
Prædikestol (fig. 57-60), o. 1625-50 med samtidig himmel, udsmykket 1664 med figurer og
staffering, hhv. af en ‘billedsnedker’ og en maler.117 Yngre opgang og bærestolpe.
Stolen omfatter fire arkadefag, indrammet af
søjler med kapitæler med perlestav over glat led
og skafter med prydbælter, dekoreret med kassetteværk. Storfelterne har kannelerede pilastre og
bueslag, smykket med skiftevis cirkulære og ovale
bosser. I sviklerne kartoucher med liljeornament.
I arkaderne er relieffer med de fire evangelister,
forsynet med bøger og skriveinstrumenter samt
de respektive symbolvæsener. Fra nord mod syd
ses Mattæus med englen (fig. 57), Markus med
løven, Lukas med oksen og Johannes med ørnen. Frisens fremspringende led smykkes af kerubhoveder (fig. 59) mellem beslagværksornamenter, mens postamentet har løvemasker (fig.
60) mellem tilsvarende dekoration med indsatte
hvirvelrosetter. Under fremspringene er hængekugler, mens de mellemfaldende dele har hængestykker med dobbeltvolutter. Groft skåret firesidet bærestolpe med tilhørende kapitæl. Den
nyere opgang, der forløber langs triumfvæggen,
har højrektangulære profilfyldinger og profileret
håndliste. Moderne bogpult.
Fig. 58. Prædikestol, o. 1625-50 med samtidig himmel,
alt udsmykket 1664 med figurer og staffering (s. 2656).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, c. 1625-50, with
contemporaneous canopy, all decorated in 1664 with figures
and polychroming.
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På himlens frise læses efter 5. Mos. 6,6-7: »Disse
bud som ieg biuder dig i dag/ skulle du bære paa
dit Hierte oc du skal/ igientage dem for dine
Børn, och tale/ om dem naar du Sidder i dit Huus/ och naar du Gaar paa Veien/ Devttor: 6 Cap«.
Prædikestolen og den tilhørende himmel udsmykkedes 1664, antagelig nogle år efter udførelsen, dels med ‘otte billeder og tre lampetter’ leveret af en ‘billedsnedker’, dels med staffering både
af stolen og af ‘overhænget’, dvs. lydhimlen.117
Muligvis blev opsætningen ændret ved samme
lejlighed (jf. s. 2624). Himlen betegnedes 1835
som brøstfældig og blev midlertidigt repareret,
mens selve kurven fik understøtning med to
stolper, der omtaltes 1840.100 Dog blev den midlertidigt helt nedtaget 1861, idet man anbefalede
at anskaffe en helt ny, hvilket dog ikke skete.100
1981 gennemførtes en snedker- og farvemæssig
restaurering af prædikestolen. På sydvæggen ved

Fig. 59. Kerubhoved (s. 2656). Detalje af prædikestol,
o. 1625-50, med senere tilføjelser. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Head of cherub. Detail of pulpit, c. 162550, with later additions.

Himlen er sekssidet og bærer fire trekantede
prydgavle, kronet af kugler. Kraftige tandsnitsprofiler smykker gesimsen både udvendig og
indvendig. Under himlen, hvis loft er sekundært,
er en roset, hvorunder hænger Helligåndsduen
med udbredte vinger. Stafferingen er broget med
forgyldning, rødt, grønt, brunt, hvidt og karnationsfarve på gråsort baggrund. På himlen er nyere
kerubhoveder, kronet af skiftevis kors og liljeornament. Indskrifter. Både kurv og himmel har anti
kvainskriptioner med enkelte versaler; forgyldning
på mørk grund. På frisefelterne er evangelisternes
navne anført: »S: Matthæus.«, »S: Marcus.«, »S: Lucas.« og »S: Johan(n)es.«. Postamentfelterne har
omløbende indskrift efter Matt. 7,24: »Hvo som
heldst, der hører disse mine ord/ og efterko(m)mer
dem, den vil ieg ligne ved/ en forstandig Mand,
som Bøgte sit Huus/ paa en Klippe Matthæi. 7.«.

Fig. 60. Løvemaske (s. 2656). Detalje af prædikestol,
o. 1625-50, med senere tilføjelser. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Lion mask. Detail of pulpit, c. 1625-50,
with later additions.
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Fig. 61. Kirkekiste, dendrokronologisk dateret til et tidspunkt efter o. 1284 (s. 2660).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Church chest, dendrochronologically dated to after c. 1284.

prædikestolen er ophængt et tidligere kistekrucifiks (s. 2676).
Stolestader (jf. fig. 32), 1917. 118 Antallet af stolestader i skibet udgør 15 i nordsiden, hvoraf to
hhv. i øst og vest har modvendte sæder; endvidere
15 sæder i syd, af hvilke det østligste er kortere
og indrettet med pult og skab til kirkesangeren.
Gavlene krones af et halvcirkulært topstykke
med reliefkors, herunder attisk slyngbånd. Endegavlene har højrektangulære profilfyldinger.
Turkisblå staffering i to nuancer med forgyldning
af detaljer, alt udført i forbindelse med kirkens restaurering 1994; lysebrune hynder. Yderligere to
vægbænke, med gavle formet som stolestaderne i
skibet, er placeret i koret sammen med to skamler.
I våbenhuset er fire moderne stole (Børge Mogensen, model J39) og et bord, hvorpå to enkle
stager af messing.
†Stolestader. 1661 flyttedes to stole, der ‘havde
stået bag døren’, vel den blændede syddør, ned i
tårnet, idet der udførtes nye beklædninger hertil.21 1664 leveredes 24 nye stole med tilhørende
låger og låsetøj, heraf otte i koret (‘altergulvet’) og
16 i skibet. En trælægte til fodstykker foræredes af
en ‘ærlig og velagtet mand’, Lauritz Jensen i Viborg, jf. ovf. og note 91 (s. 2681).21 1685 forbed-

redes skamlerne i tårnet, mens seks stole kasseredes.21 1768 omfattede beholdningen 24 lukkede
kvinde- og 16 tilsvarende mandsstole.72 1796
fornyedes manglende stoledøre, der dog ikke
blev så ‘smukke og sirlige’ som de forrige. Samtidig noteredes det, at der manglede fodskamler i
flere stole, således at de knælende måtte ‘ligge på
knæ på den bare løse sandjord’.25 Manglerne syntes endnu ikke afhjulpne 1812.119 Først o. 1827
blev gulvet, der ikke kunne ‘anses for at være et
godt og anstændigt gulv’, belagt med mur- eller
kampesten. Samtidig tilføjedes fodskamler i kvindestolene. 1841-42 påbød man en istandsættelse
af både mands- og kvindestolene, der manglede
fodtræer og bagbeklædning. Også stolestaderne i
koret havde istandsættelses behov.70 1852 anbefaledes en fornyelse af samtlige mandsstole, herunder en øgning af sædets bredde til ti tommer
(26 cm). Endvidere skulle den øverste mands- og
kvindestol istandsættes i den oprindelige skikkelse eller ombygges som de øvrige stole.92 O. 1861
er nævnt otte stole i koret, 17 mandsstole og 13
kvindestole, alle forsynet med døre og træskamler.19 Antagelig fornyet før o. 1900, nu udformet
som åbne stader, forsynet med glatte gavle, kronet af løgformet opsats (jf. fig. 31). 1905 foreslået
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istandsat, bl.a. med bredere sæde på mindst 12
tommer (ca. 31 cm).19 De gamle stole afhændedes
1917.19
†Herskabsstole, o. 1650. De øverste stolestader
var med våbener og navnetræk (»LRKFRHW«),
svarende til †altertavle (s. 2645), markeret som
sæder for Estvadsgårds herskab. Navnene hentydede til Lisbeth Rosenkrantz (†1657), Frantz
Rantzau (†1676) og Helle Urne (†1688) (Abildgaard VIII). Endnu o. 1861 nævnes Estvadgårds
stol i nordsiden, der formentlig er identisk med
den, der 1745-1810 anvendtes til jomfruerne fra
Estvadgårds Kloster.120
Præstestol. Nyere, spinkel armstol, stafferet i
mørkegråt, med grøn hynde af stof.
†Skriftestole. 1672 afregnedes for materialer og
arbejdsløn til en ny skriftestol, antagelig som er-

Fig. 62. Inderside og låsetøj af kirkekiste, dendrokronologisk dateret til efter o. 1284 (s. 2660). Foto i forbindelse med restaureringen 1982 i Nationalmuseets
konserveringsafdeling. – Inside and lock of church chest,
dendrochronologically dated to after c. 1284.

Fig. 63. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Interior towards the west.

statning for en ældre.21 Præstens stol var o. 1861
som vanligt placeret i korets nordside.19
†Degnestol. Tidligst nævnt 1841, da den havde
reparations behov.100 Som nævnt o. 1861 fandtes
den ved (korets) sydside.19 1865 foreslået flyttet
ned i skibet, jf. ovf.
Kirkekiste (fig. 61-62), af eg, dendrokronologisk
dateret til et tidspunkt efter o. 1284;121 147×60
cm, 54 cm høj. Den jernbundne kiste er dannet
af 3,5 cm tykke egetræsplanker, der i hjørnerne
er samlet med jernbeslag, fem i hver side. De lodrette sider og låget er beslået med tætsiddende
jernbånd, der på forsiden samt på kortsiderne
foroven er oprullet i spiraler. Kisten har på alle fire sider øskner til bærehanke, hvoraf endnu to er
bevaret hhv. på den ene kortside og på bagsiden.
På forsiden er et bredere jernbånd med nøglehul
til indvendigt låsetøj (fig. 62). Kisten tilhører en
gængs type og har paralleller bl.a. i Sydvestjylland
(jf. Lunde, Ovtrup og Tjæreborg (nu i Esbjerg
Museum) (DK Ribe 1125, 1154, 1864). Kisten
blev restaureret 1982. I forbindelse hermed udskiftedes bunden. *Fragmenter af den oprindelige bund er i Nationalmuseet (inv.nr. D584, 58688).
Skabe. 1908 og 1936 er opsat skabe på alterets
bagside, det sidstnævnte til messehagelen.19
Pengebeholdere. Pengekasser, to nyere, sortmalede
skrin er placeret ved våbenhusdøren, fæstnet til
forpanel af stolestadernes nordblok. En tilsvarende, dog ubemalet, findes i den middelalderlige
kirkekiste. Pengebøsse, 1800-tallet, af jernblik. Cylinderformet med pengetragt i top. Sortstafferet
med påskrift i gullig fraktur: »De Fattiges Bøsse«.
Ved våbenhusdørens østvendte vange.
†Pengebeholdere. Pengebøsse, af messing, indkøbt
1865.19 †Klingpung(e) (jf. fig. 40), 1713, omtalt o.
1861 som en fløjlspung på en stang, hvorpå årstallet var anført med sølv.19 Som det skimtes på fig.
40, var selve pungen udsmykket med »S« og »13«,
og den kunne muligvis være en gave fra det daværende ejerpar på Estvadgård, Anders Pedersen
Brønsdorff og Beate Sophie Holst, der samme år
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†Pulpiturer. 1700 er nævnt to pulpiturer.34 1)
Før 1664, antagelig placeret i kirkens vestende
og anvendt til kirkens †orgel eller positiv nr. 1,
s. 2663). 1664 istandsattes pulpituret med lister
og nye beklædninger.21 1768 omtalt som ‘et galleri omkring ved positivet’, dvs. en pulpiturbrystning, hvorpå sås otte profeter, de fire store (dvs.
Esajas, Jeremias, Ezekiel og Daniel) og fire (af de
12) små, uvist dog hvilke.72 Det kan være dette
pulpitur, der efter instrumentets kassation (jf.
ndf.) anvendtes af sognets unge. Placeringen var
nede i kirken, dvs. i vestenden. 123 Det betegnedes 1795 som skrøbeligt og brøstfældigt.23 1824
anbefaledes en stabilisering af dets fæstnelse ved
sydvæggen, således at det kunne komme til at stå
‘efter lod og i vandmåde’ (lod- og vandret). I det
efterfølgende tidsrum klagedes jævnligt over dets
tilstand, idet både gulvet og forpanelet burde forbedres og selve pulpituret generelt hæves. 1852
foresloges det dog borttaget, hvilket effektueredes det følgende år, bl.a. da menighedens størrelse
Fig. 64. Indre mod øst. På triumfvæggens sydvæg ses
†salmenummertavle fra 1953/1956 (s. 2664). Foto O.
P. Olsen 1975. – Interior towards the east. On the south face
of the chancel arch wall, a †hymn board from 1953/1956.

skænkede et †alterklæde (s.d.), jf. også lysekrone
nr. 1. En klingpung (denne?) er 1981 nævnt på
våbenhusloftet, men synes allerede bortkommet
1982.122 En tilsvarende pung findes i Rønbjerg
Kirke (s. 2727).
Dørfløje. I våbenhusets yderdør er en ferniseret
egetræsfløj med fyldinger fra 1951, indtil 1993
sortmalet udvendig. Den jævngamle dør i skibet
svarer til yderdøren, men er stafferet i en lys, gråhvid tone.
†Dørfløje. 1654 fabrikerede Niels Snedker en
ny †kirkedør af egeplanker. 1661 solgtes ‘ubrugeligt jern’ og tre stykker træ fra den gamle dør.21
1661 blev der af seks egeplanker til kirkens nye
våbenhus fremstillet en dørfløj.21 1856 fremsattes
ønske om, at den nye, dobbelte fyldingsdør blev
indsat i en karm og indrettet til at åbne udad;36
o. 1863 nævnes retkantede, dobbelte dørfløje i
våbenhus og skib.19

Fig. 65. Indre mod vest. I baggrunden ses †orgel nr. 2.
(s. 2664). Foto O. P. Olsen 1975. – Interior towards the
west.
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Fig. 66. Indre set mod øst. Foto Chr. Axel Jensen 1907. – Interior, looking east.

ikke længere krævede dets bevaring.92 Ved samme lejlighed blev det lille vindue herunder tilmuret (s. 2624). Fra pulpiturets udsmykning med
profeter kan muligvis hidrøre to ‘meget smukke
†træfigurer i legemsstørrelse af egetræ’, der erhvervedes af en lokal beboer i sognet, måske ved
auktionen 1868, og genanvendtes siden som stolper i en havelåge.67 2) Antagelig identisk med et
herskabspulpitur for otte personer, opsat 1696124
på skibets nordside over for prædikestolen af de
daværende beboere på Estvadgård. Pulpituret var
prydet med navnetræk og våbener for Øllegaard
Rodsten (†1736) og Frederik Christian Rantzau
(†1724) samt for sidstnævntes afdøde forældre,
Frantz Rantzau og Helle Urne.72 Siden 17451810 anvendt af klosterets fruer (jf. Abildgaard
VIII), 1791 omtalt som ‘en lukket stol for Est-

vadgårds Klosters beboere’ med placeringen ‘på
siden af væggen over de andre stole’.123
Orgel (jf. fig. 63), 1978 med ni stemmer, to manualer og pedal, bygget af P. Bruhn og søn, Årslev.
Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8', Principal 4',
Blokfløjte 2', Mixtur II-III kor. Svelleværk: Gedakt
8', Rørfløjte 4, Oktav 2', Quint 11/3'. Pedal: Subbas 16'. Manualomfang: C-g3. Pedalomfang C-f 1.
Koblinger: I+II, P+I, P+II. Opstillet i tårnrum.
Femfeltet facade med bladforgyldte frontrammer.
†Orgler. 1) Tidligst nævnt 1700, men antagelig allerede fra o. 1668, da det betjentes af en vis
Niels Nielsen, d.å. tidligst betegnet som ‘organist
i Estvad,125 og 173465 (‘orgelværk’), dog muligvis
alene udformet som et positiv som nævnt 1768.72
På instrumentet fandtes en indskrift: »Psal: 150
v4« (Sl 150,4). På daværende tidspunkt var det

2664

GINDING HERRED

Fig. 67. Lysekrone nr. 1, antagelig 1651, skænket 1711 af Anders Pedersen Brønsdorff og Beate Sophie Holst (s. 2665). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chandelier no.
1, probably 1651, donated in 1711 by Anders Pedersen Brønsdorff and Beate Sophie Holst.

opsat på et galleri (†pulpitur nr. 1), hvorpå sås
otte profeter, fire store og fire små.72 I kirkens
synsprotokol konstateredes dog o. 1861, at kirken
på daværende tidspunkt ikke havde noget orgel.19
2) (Jf. fig. 65) 1924 med fire stemmer, ét manual.
Bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.
Disposition: Bordun 16', Principal 8', Salicional 8',
Fløjte 4'. Svelle. Koppel M+M 4'. Manualomfang:
C-f3. Pneumatisk aktion, bælgventillade. Facaden
havde prospektpiber af sølvbronzeret zink. På forhøjning i tårnrummet, med spillebord i orgelhusets nordre gavl. Orglet blev skænket af beboere i
sognet.126

Salmenummertavler (jf. fig. 32, 63). 1-4) Nyere,
rektangulære med buet topstykke, beregnet til
hængetal af messing. Gråsort staffering med påskrift i hvide versaler. Tavlerne nymaledes i forbindelse med restaureringen 1994. †Salmenummertavler. O. 1861 nævnes tre tavler.19 1865 betaltes
der for maling og lakering af fire tavler.19 Opmalet
1892. To ekstra anskaffedes 1895 med tilhørende
løse tal, måske identiske med dem, der ses fig. 31.
1953 og atter 1956 foreslås anskaffet fire nye tavler med tilhørende tal, antagelig identisk med den
på fig. 64 gengivne, udstyret med svunget topstykke med trekantgavl samt indskudsbrikker.19
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Præstetavle, nyere (1923(?)).19 Rektangulær med
konkave hjørner. Rødbrun staffering og påskrift
i hvid antikva og versaler. Teksten opmaledes
2006.19 I våbenhuset.
Kirkestævnetavle (jf. fig. 63), 1800-tallet, med
buet overkant; mørkebrun staffering med hvid
påskrift i antikva: »Kirke=Stævne«. Ophængt på
nordvæggen ved våbenhusdøren.
Belysning. Kirken rummer fire lysekroner,
hvoraf den østligste i skibet er ældst, antagelig
fra 1651, foruden et antal nyere lampetter. Lysekroner. 1) (Fig. 67-68, jf. fig. 32), antagelig 1651,
skænket 1711 af Anders Pedersen Brønsdorff til
Estvadgård (siden 1710) og Nørre Elkær og dennes hustru, Beate Sophie Holst. Den fornemme
lysekrone har to×otte s-svungne lysearme, fæstnet til et balusterskaft i fire afsæt. Hver lysearm
er prydet med muslingeskalsformede dråbeskåle
hvorpå gennembrudte kugler, kronet af topspir.
Hertil knytter sig yderligere pære- og kugleformede led samt lodretplacerede muslingeprydelser. På særskilte konsoller ved de nedre arme står
otte småfigurer, if. versalpåskrifter på fem af disse
identiske med Salvator Mundi (»Salvator«) med
jordkugle (fig. 68) og fire apostle, hhv. Paulus (»S.
Pavlvs«) med sværd, Mattias (»S. Matthias«) med
økse,Thomas (»S.Thomas«) med sværd og Johannes (»S. Iohannes«) med kalk. De øvrige tre navnløse gengiver en mand med skæg og ærmeløs
dragt (Johannes Døberen(?)) og to kvinder med
opsat hår. Skaftet afsluttes foroven med en flakt
ørn, forneden med en svær hængekugle med graveret indskrift anført med versaler, og herunder
en hængekogle. På indskriften er anført følgende
indskrift: »Peder Pedersøn Brønsdorph Kiersten
Andersdaa(t)ter Duborig 1670/ Anders Madtzsen Dorethe Hans Da(t)ter Anno 1651/ Anders
Pedersøn Brønsdorph Beate Sophie Holst/ haver
foræret denne Livse Kronne til Estwad Gaards
Kierches Prüdelse 1711«. Som skilletegn punkter. Den rigt udsmykkede krone er beslægtet med
bl.a. kronen i Helsingør Skt. Olai Kirke fra 1662
(DK Frborg 218), der antagelig er tysk arbejde.127
Estvadkronen var mærket, både med givernes
navne og med de respektive forældrepars, slotsskriver Peder Pedersen Brønsdorff til Kongstedlund og Randrup (†1701) og hustru, Kirsten
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Fig. 68. Kristus vist som Salvator Mundi. Detalje af
lysekrone nr. 1 (s. 2665). Foto J. Fritz 1951. – Christ
shown as Salvator Mundi. Detail of chandelier no. 1.

Andersdatter Dueborg (†1678) og Anders Madsen, skatskriver på Koldinghus (†1670) og Dorte
Hansdatter From (†1672).128 De to ældre årstal
kan hentyde dels til anskaffelsesåret (1651), dels
til skatskriverens dødsår (1670), der også kan have
markeret et ejerskifte. Fra en formentlig oprindelig privat kontekst har kronen i sidste instans fået
en kirkelig anvendelse.
Lysekronen blev 1951 istandsat af gørtlermester H. P. Iversen, Hjørring.129 Monteret med
elektrisk lys og ophængt i skibet midte.
2-4) 1994. Tre identiske, seksarmede kroner er
ophængt hhv. i kor og våbenhus.

2666

GINDING HERRED

Fig. 69. Klokke nr. 1, antagelig o. 1300-50, signeret af klokkestøberen Nikolaus (s.
2667). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bell no. 1, presumably c. 1300-50, signed by the
bell founder Nikolaus.

†Pendler, to nyere, af opalglas, ophængt i kor og
våbenhus, men kasseret i forbindelse med restaureringen 1994.
Lampetter. Ti nyere, trearmede lampetter med
volutoprullede arme er ophængt hhv. i skibet og
i tårnbuen. †Lampetter. O. 1861 er nævnt en lille
messinglampet ved prædikestolen.19
†Ligbårer. Tidligst omtalt 1654.21
†Tårnur. Et sejerværk, der var ‘vel ved magt’, er
nævnt i tårnet 1700.34

Klokker. Kirken har to klokker, dels en senmiddelalderlig ‘lille’ klokke af klokkestøberen
Nikolaus, dels en større (den ‘store’), omstøbt
1863 af P. P. Meilstrup, Randers, af †klokke. 1942
trængte begge klokker til reparation, idet der var
flere alvorlige mangler. Kronen på den ene var
delvist knust, og ved begge var lejerne slidt, således at der kunne forekomme store vibrationer.19
Ved en restaurering 1984 blev klokkeophænget
og -stolen for begge fornyet eller stabiliseret.130
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Fig. 70. Detalje af klokke nr. 2, støbt 1863 af P. P. Meilstrup, Randers og skænket af
sognets beboere (s. 2667). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of bell no. 2, cast in
1863 by P. P. Meilstrup, Randers, and donated by the parishioners.

1) (Fig. 69, 71), antagelig o. 1300-50, tværmål 68
cm. Øverst på klokkehalsen er et indskriftbånd
med tekst i reliefmajuskler, indrammet af dobbelte profillister; indledningen markeres med et kors,
mens tredobbelte prikker er skilletegn: »Nicolaus
me fecit in nomine domine amen« (Nikolaus ud-

Fig. 71. Klokkestøberen Nikolaus’ signatur. Detalje af
klokke nr. 1, o. 1300-50 (s. 2667). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Signature of the bell founder Nikolaus. Detail of bell no. 1, c. 1300-50.

førte mig i Herrens navn. Amen). Under korset
er støberens mærke (fig. 71), et omvendt anker.
Nikolaus, der antagelig også kan have udført
kirkens røgelseskar (s. 2649), har signeret en række klokker i Nordvestjylland, heriblandt i Vemb
og Navr (med årstallet 1340, jf. s. 2549, 2434)
samt i Haderup.131 1679 udførtes en klokkestreng
til ‘den lille klokke’.21 Ophængt i en ny slyngebom af eg 1984. I forbindelse med en istandsættelse d.å. udførtes en ny knebel, ligesom kronen,
der 1942 omtaltes som knust, repareredes.130
2) (Fig. 70), 1863, støbt af P. P. Meilstrup, Randers. Tværmål 85,5 cm. Øverst på klokkehalsen
er indskrift med reliefversaler i tre vandrette
bånd: »Aaret 1863 lod Beboere af Estvad Sogn
som Kirkens Eiere, denne Klokke omstøbe. Gud
til Ære. Kirken til Ziir. Støbt af P. P. Meilstrup
i Randers«. Som skille- og afslutningstegn er ligearmede kors. Over indskriften er prydborter
med tovsnoning og kartoucher med firbladsrosetter. Ophængt i slyngebom af egetræ, fornyet
1984.Ved samme lejlighed udskiftedes kneblen.
†Klokke, 1579. 1768 betegnet som ‘den store’
og forsynet med giverindskrift: »Given af dend
velbyrdige Mand Pier Mons (Peder Munk) til
Estvadgrd.« foruden det ovennævnte årstal. Teksten var i øvrigt ulæselig.72 Jf. Peder Munks klokke, skænket 1583 til Rønbjerg Kirke (s. 2730).
En række ældre regnskabsoplysninger kan henføres enten til nr. 1 eller †klokke. 1655 udførtes
en ny aksel og en man til en af disse.21 1676 indkøbtes to pander hertil.21

2668

GINDING HERRED

Fig. 72. Epitafium, 1665, for Erik Nielsen Brunov, sognepræst i Estvad og hans hustru, Anna Bartholin (Bertelsdatter) (s. 2668). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Sepulchral tablet, 1665, for Erik Nielsen Brunov, parson of Estvad, and his
wife, Anna Bartholin (Bertelsdatter).

GRAVMINDER
Epitafium (fig. 72-74), 1665, for Erik (Nielsen)
Brunov, sognepræst i 24 år i Estvad og på daværende tidspunkt 51 år gammel. Tillige for hans
hustru i 40 år, Anna Bartholin (Bertelsdatter), 57
år. Parrets dødsår (hhv. 1666 og 1690) er ikke anført.

Det anselige gravminde omfatter et portrætmaleri, olie på lærred, 191×162 cm, indsat som storstykke i en træskåren ramme med sidevinger, topstykke og hængestykker i viltre akantuskartoucher
med enkelte bruskværkselementer.
Storstykket er indfattet af to korintiske frisøjler,
hvis skafter er omslynget af vinranker; de tilhørende postamenter er smykket med frugtophæng.
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Sidevingerne har kartoucheværk med indsatte
englefigurer og foroven dragelignende vilddyr
med åbne gab. På det fremtrædende postamentled
står småengle med basuner. Over storstykket er
et fremtrædende gesimsled med ornamentborter
med tunger og tilspidsede bueled. Over søjlerne
er fremspring med stående Kristusfigurer, vist hhv.
som Smertensmand med tornekrone og hænderne sammenbundet og som Den Opstandne Frelser med korsstav i venstre og oprakt, velsignende
højre hånd. På hovedet en sollignende glorie.Topstykkets frise er tredelt af kerubhovedsmykkede
konsolled og krones af en lav gavl med et kerubhoved med udbredte vinger. Under storstykket er
et ligeledes tredelt friseled samt et tredelt hængestykke, der i midten er formet som et bistert
maskehoved (fig. 73). Nederst en hængekogle.
Storfeltets portrætmaleri gengiver præsteparret,
der begge har kraftig rød karnation, stående i helfigur. Erik Brunov tv. har ørelangt, rødbrunt hår
samt overskæg og tyndt hageskæg. Han er iklædt
ornat med pibekrave og bærer over sin præstekjole
en pelsbræmmet kåbe. I hænderne fatter han om
en bog, vel biblen, og et hvidt klæde med fryn-
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ser; hans firkantede skosnuder ses forneden. Anna
Bertelsdatter har tætsluttende, sort konehue med
hvidligt, gennemsigtigt pandelin. Over sin sorte
kjole med store, posede ærmer bærer hun en gennemsigtig, hvid krave og et tilsvarende forklæde.
Ved håndleddet ses underklædningens plisserede,
hvide manchetter. Også hun holder en bog, der i
betragtning af dens mindre format antagelig er en
andagts- eller salmebog, sammen med et par gullighvide handsker med rødt broderi. De firkantede skosnuder skimtes under skørtet. Parret står
på en brun standflade foran en blågrå baggrund,
der øverst er åbnet i en strålesol med Jahves navnetræk. Begge laurbærkranses af to par småengle,
der bærer blomster og palmegrene.
Epitafiet har bevaret den oprindelige staffering og brogede farveholdning (senest restaureret
1944) med dominans af guld, grønt, brunt og rødt
samt karnationsfarve, alt på sort baggrund. Enkelte
flader (bl.a. bag storstykkets søjler) er rødmarmorerede.Top- og hængestykke har latinske indskrifter, foroven i versaler og forneden i kursiv. Øverst
læses: »Omnibus prodesse/ nocere nemini« (at
gavne alle, at skade ingen) og »Deo inserviendo/

Fig. 73.Vrængemaske. Detalje af Erik Nielsen Brunovs epitafium (s. 2668). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Grimacing mask. Detail of Erik Nielsen Brunov’s sepulchral tablet.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 74. Epitafium, 1665, for Erik Nielsen Brunov, sognepræst i Estvad og hans hustru,
Anna Bartholin (Bertelsdatter) (s. 2668). Foto Chr. Axel Jensen 1907. – Sepulchral tablet,
1665, for Erik Nielsen Brunov, parson of Estvad, and his wife, Anna Bartholin (Bertelsdatter).

mihi ipsi prosum« (ved at tjene Gud gavner jeg
mig selv).132 Postamentfrisen har personalia.
Det omfangsrige epitafium, der i højden når
fra stolegavlene til loftet, er udført året før Erik
Brunovs død, for snitværkets vedkommende formentlig af den samme billedskærer, der 1664 arbejdede både på altertavlen, prædikestolen og antagelig også på den formodede håndklædeholder
(s. 2655). Det viltre kartoucheværk med enkelte
bruskværksreminiscenser har i øvrigt paralleller til
den samtidige præsterækketavle i Borbjerg (nr. 1,
1665, jf. s. 1899). Epitafiet blev allerede 1907 karakteriseret som værende i en ynkelig forfatning,

både hvad angik træværket og stafferingen (jf. fig.
74),133 men en restaurering gennemførtes først
1944 ved kunstmaler N. Mølgaard Andersen.
†Epitafium. Som nævnt o. 1763 af N. Lachmann
fandtes et epitafium over Johan Severin Bentzon
(†1741) og Frederikke Louise Glud (†1745) ophængt i kirken. De tilhørende indskrifter er identiske med de kisteplader, der endnu 1759 fandtes på
parrets kister (jf. s. 2675)134 og måske kun midlertidigt var placeret på en særskilt mindetavle i betragtning af, at præsteindberetningen fra 1768 understreger, at der udover Erik Brunovs gravminde
ikke fandtes epitafier eller indskrifter i kirken.72
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Gravsten. 1825 foresloges den vestre ende af en
ligsten i gulvet hævet, uvist dog hvilken af de følgende (nr. 1-3).92 1) (Fig. 75), middelalderlig gravsten, af grå kalksten. Den skriftløse sten, der også
er uden dekoration, har trapezform, 147×88,5
(76,5) cm. Stenen, som er knækket tværs over ved
den nordre kortende, er orienteret nord-syd og
placeret i gulvet bag alteret, men fandtes tidligere
i skibet (Uldall 1890) og senere under korbuen.135
2) (Fig. 76), o. 1690, for kirkens sognepræster
gennem tre generationer, deres hustruer og børn.
Stenen er udført af de seneste efterlevende, Laurits Jensen Holst (†1724) og Susanne Eriksdatter Brun (†1732). Gravminde for Erich Nielssøn
Bruun (Erik Nielsen Brunov, jf. epitafium), * i
Viborg 1614, sognepræst i Estvad og Rønbjerg,

Fig. 76. Gravsten nr. 2, o. 1690 for kirkens sognepræster
gennem tre generationer, deres hustruer og børn, dvs.
for Erik Nielsen Brunov, Anna Bartholin, Jacob Rasmussen Juel, Laurits Jensen Holst, Susanne Eriksdatter Brun og børnene Dorethe Jakobsdatter Juel samt
Frantz Jacobsen Juel (s. 2671). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Tombstone no. 2, c. 1690 commemorating parsons
of the church for three generations, their wives and children,
i.e. Erik Nielsen Brunov, Anna Bartholin, Jacob Rasmussen
Juel, Laurits Jensen Holst, Susanne Eriksdatter Brun and the
children Dorethe Jakobsdatter Juel and Frantz Jacobsen Juel.

Fig. 75. Middelalderlig gravsten (nr. 1) uden indskrift
eller dekoration (s. 2671). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Medieval tombstone (no. 1) without inscription or
decoration.

†1666 i sin alders 52. år; desuden for hustruen,
Anne Berthelsda(t)er (Anna Bartholin), * i Sevel
Præstegård 1606, †30. april 1690, 84 år gammel.
Desuden for Jacob Rasmussen Juel, * i København 10. dec. 1630, sognepræst i Estvad og Rønbjerg kirker i 23 år, †26. juni 1689, 52 år gammel.
Endvidere for hans hustru, Susanne Ericsd. (Susanne Eriksdatter) Brun, * 2. marts 1651, †
(1732) og deres børn, Dorothe Jacobs D (Jacobs-
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Fig. 77. Gravsten nr. 3, o. 1691, for Morten Nielsen
Knabe, ridefoged på Estvadgård, og hans hustru, Helle
Lauritzdatter Roer (s. 2672). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Tombstone no. 3, c. 1691, of Morten Nielsen Knabe,
bailiff at Estvadgård, and his wife, Helle Lauritzdatter Roer.

datter) Juel, *19. april 1672, † i sin 17. uge, samt en
søn, Frantz Jacobsøn Juel, *21. april 1676, †1682,
seks år gammel. Endelig for Susanne Eriksdatter
Bruns anden ægtemand, Lauritz Jensøn (Laurits
Jensen) Holst, *21. marts 1654 i Aalbeck (Ålbæk)
Præstegård, sognepræst i de ovennævnte kirker, †
(1724), (70) år gammel.
Af rød kalksten, 195×133 cm. Indskrift i fordybede versaler, enkelte af disse dog kursiverede,
placeret i skriftfeltet samt sat som randskrift. Over
det centrale skriftfelt har stenen et relief af Kristi
Opstandelse. Kristus med korsfane i venstre hånd
stiger op af sarkofagen, der er forsynet med bærehanke, mens to soldater forundrede betragter synet, der indrammes af skybræmmer. Midt på ste-

nen er et cirkelfelt med forkrænkelighedssymboler, et vinget timeglas over et kranium med korslagte knogler. I hjørnerne ses cirkelmedaljoner
med evangelistsymboler, øverst tv. og th. Mattæus
(»S. Matthaeus«) og Markus (»S. Marcus«), nederst
Lukas (»S. Lucas«) og Johannes (»S. Johannes«).
Stenen, der er opstillet i koret ved sydøstvæggen og siden 1994 står på et muret podium,
fæstnet med metalankre, lå tidligere ‘oven for
præsternes åbne begravelse’, måske i koret eller
kirkens vestende.136 1890 lå den under korbuen
(Uldall 1890). Herfra flyttet 1923 til sin nuværende placering.19
3) (Fig. 77, 86), o. 1691, for Marten Nielsøn
(Morten Nielsen) Knabe, * i Bælum Præstegård
16. juni 1647, ridefoged på Estvadgård i 13 år,
senere bosat på Nørkierd (Nørkjær), hvor han
døde 5. jan. 1691 i en alder af 43½ år. Desuden
for hans hustru, Helle Lauritzd(atter) Roer, * i
i sin alders år. I ægViborg 4. sept. 1664, †
teskabet blev født to døtre.
Af grå kalksten, 189×118 cm. Indskrift i skriftfeltet i fordybede versaler, enkelte af disse dog
kursiverede. Det centrale felt indrammes af figurfremstillinger, foroven Kristi Opstandelse, der omtrent nøje svarer til fremstillingen på gravsten nr.
2. Tv. og th. står Adam og Eva på tværovale postamenter, smykket med forkrænkelighedssymboler, krydsede knogler og kranium. Nederst ses
Korsfæstelsen. Kristus på korset hænger i strakte
arme og har venstre ben lagt over højre. En skybræmme adskiller ham fra to knælende personer,
formentlig Morten Knabe og Helle Roer, der
begge har samlet hænderne i bøn; han er vist tv.
med skulderlangt hår, mens hun bærer konehue.
I de fire hjørner er dyder i højovale felter, øverst
tv. og th. Troen med kors, bog og timeglas samt
Håbet med anker. Nederst ses tilsvarende Retfærdighed med sværd og vægt samt Kærlighed med
brændende hjerte og barn. Stenen, der dannede
pendant til den lidt større gravsten nr. 2, kunne
trods materialeforskellen ud fra lighedspunkter i
typografien og i de respektive gengivelser af Opstandelsen være udført af samme stenhugger.137
Stenen, der er opstillet i koret ved nordøstvæggen og siden 1994 står på et muret podium, fæstnet med metalankre, lå tidligere under korbuen
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(Uldall 1890). Herfra flyttet 1923 til den nuværende placering.19
4) (Fig. 78), o. 1785, for Anna Dorthea Vieth,
*21. febr. 1704, enke efter Ditlev Trappaud (til
Tvilumgård, †1768), konferensråd og amtmand
over Dronningborg, Silkeborg og Mariager amter, † på Estvad Closter 8. maj 1785.
Af grå kalksten, 190×126 cm, overfladen og
navnlig indskriften er delvist afslidt. Skriftfelt
formet som en uregelmæssig oval, med indskrift i
fordybet kursiv. Øverst er en engel med laurbærkrans i højre hånd og en basun i venstre; forneden tv. og th. er to tilsvarende småengle, vist hhv.
som Kærligheden med flammende hjerte og Troen
med kors og kalk. Parrets hjelmede våbenskjolde
ses i øvre venstre og højre hjørne.

Fig. 79. Gravsten nr. 5, o. 1795, for Catharina de Willers, enke efter premierløjtnant Christian Friderich
de Willers, og parrets datter Jeanette Friderichsdatter
de Willers (s. 2673). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Tombstone no. 5, c. 1795, of Catharina de Willers, widow
of First Lieutenant Christian Friderich de Willers, and the
couple’s daughter, Jeanette Friderichsdatter de Willers.

Fig. 78. Gravsten nr. 4, o. 1785, for Anna Dorthea Vieth,
enke efter konferensråd og amtmand Ditlev Trappaud
og konventualinde på Estvadgård Kloster (s. 2673). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tombstone no. 4, c. 1785, of
Anna Dorthea Vieth, widow of privy and county councillor
Ditlev Trappaud, and sister at Estvadgård Convent.

Gravstenen, der tidligere fandtes på kirkegården,138 er siden 1994 placeret på et muret podium i korets nordvesthjørne.
5) (Fig. 79), o. 1795, for Catharina de Willers,
født Schmidt, * 17. april 1723, † 12. maj 1795 som
enke efter Christian Friderich de Willers, tidligere premierløjtnant ved det kongelige artillerikorps, †på Kronborg Slot 18. maj 1762. Endvidere for parrets datter, Jeanette Friderich(sdatter?)
de Willers, † i København (?) 26. maj (?) 1765 (?).
Af lys rødlig kalksten, 188×112 cm, stærkt afslidt. Indskriften, der dækker hele stenen inden
for en smal profilliste, står i fordybet kursiv med
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enkelte kursiverede versaler. Stenen, der tidligere
fandtes på kirkegården,139 er 1994 sat på et muret
podium i korets sydvesthjørne.
†Gravkapel for Johan Severin Bentzon og Frederikke Louise Glud, senere for beboere på Estvadgård
Kloster. Indrettet o. 1741 eller o. 1745 i tårnrummet (s. 2618) og aflukket med et nyere †gravgitter af jern.140 Heri var indsat kisterne (fig. 80) for
Estvadgårds tidligere ejerpar, Johan Severin Bentzon (†1741) og Frederikke Louise Glud (†1745),
der i dag står i den underliggende krypt. 1913
foresloges begge kister nedsat på kirkegården.141
S.å. åbnedes kisterne, der indeholdt tre lig, i den
ene et balsameret mandslig, indsvøbt i et ligklæde
(Johan Severin Bentzon), i den anden et tilsvarende kvindelig (Frederikke Louise Glud) samt

et lig af et barn, formentlig et tidligt afdød og
ikke navngivet barn af parret. Redegørelsen foranledigede den socialt engagerede digter, Jeppe
Aakjær, som var opvokset i lokalområdet, til et
indigneret udfald mod den afdøde herremand,
hvis bondeplageriske adfærd han også havde beskrevet andetsteds. If. Aakjær, der støttede forslaget om kisternes udflytning, var det ikke rimeligt at bevare kirken som herremandens, der
her kunne hvile i den evige søvn ligesom Farao
i sin pyramidekrypt. Tværtimod tilhørte kirken
nu bonden, hvis pligt det var at friholde den for,
»hvad der lugter af Fortids Uret, at den ikke bliver et Benhus for henfarne Strugglere og Fortidens Bondeplagere«.142 Kisterne blev dog først
1924 nedflyttet til det underliggende kryptrum i

Fig. 80. Gravkrypt under †gravkapel i tårnrummet for Johan Severin Bentzon (†1741) og Frederikke Louise Glud
(†1745). I krypten ses de afdødes kister (s. 2675). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Burial crypt beneath the †sepulchral
chapel in the tower for Johan Severin Bentzon (†1741) and Frederikke Louise Glud (†1745). The coffins of the deceased can
be seen in the crypt.
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forbindelse med opstilling af †orgel nr. 2. I dette
rum var tidligere indsat afdøde beboere fra frøkenklostret.143 Kister herfra er formentlig allerede
o. 1860 nedsat på kirkegården i forbindelse med
den store tømning af kirkens begravelser (jf. s
2676). Ægteparrets identiske kister af barokprofil var tidligere betrukket med læder (jf. fig. 88)
og smykket med indskriftplader og kistebeslag af
bly, jf. ndf. I forbindelse med kisternes flytning
istandsattes og delvist fornyedes både de ydre og
de tilhørende inderkister, idet yderkisterne blev
betrukket med sort †klæde og tilhørende snore.
Endvidere fornyedes bærehankene af tov, ligesom
der udførtes nye kisteplader.
*Kistebeslag (fig. 81-82), af bly, oprindeligt med
forsølvning. To mindre fragmenter af ornamentborter blev 1913 (Nørlund 1913) indleveret til
Nationalmuseet (D93/1977), dels et bånd med
tovsnoning hvorover akantusblade, 3,2×13,4 cm,
dels en dekoration med båndslyng sammensat
af skiftevis større og mindre ovale felter med
firbladsrosetter i gennembrudt arbejde, 5,5×17
cm. Fragmenterne har smykket Frederikke Louise Gluds ligkiste.
Kisteplader, af sølv, begge 8×13 cm, blev 1926
opsat på parrets kister (jf. fig. 80).144 Teksten i fordybet kursiv er en forenklet version af de ældre
kisteplader. 1) For Johan Severin Benzon (Bentzon) til Estvadgård, arving til Skærsø Stamhus,
kancellisekretær, * i Viborg 27. april 1692, † 9.
maj 1741. Placeret på fodenden af afdødes kiste,
sydligst i krypten. 2) For Friderica Louise Glud,
enke efter ovennævnte, * på Bragnes i Norge 10.
nov. 1702, †16. maj 1745. Placering som nr. 1.
†Kistebeslag. 1913 registreredes hhv. et sammenslynget navnetræk og aftryk efter samme på
hver af de to kisters langside (Nørlund 1913).
†Kisteplader. Som nævnt s. 2670 fandtes 1759
kisteplader med lange gravskrifter, både i prosa
og på vers på de respektive kister. Begge plader
var o. 1763 midlertidigt opsat i kirken. 1) For
kancellisekretær Johan Severin Benzon (Bentzon) til Estvadgård og arving til Schiersø stamhus (Skærsø, Dråby Sogn, Mols Hrd., Randers
Amt), *27. april 1692 i Viborg som søn af Hans
Benzon og Kirstine Glud, i 22 år g.m. Friderica
Lovisa (Frederikke Louise Glud), †9. maj 1741 i
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Fig. 81-82. *Kistebeslag fra Frederikke Louise Gluds
kiste (s. 2675). 81. Bånd med tovsnoning og akantusblade. 82. Båndslyng med firbladsrosetter. Nationalmuseet. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – *Mountings from
the coffin of Frederikke Louise Glud. 81. Band with rope
ornament and acanthus leaves. 82. Interlacing with quatrefoil
rosettes.

en alder af 49 år og 12 dage. Efter personalia et
blomstrende gravskrift i 12 rimede strofer:145
»Her hviler han, som blev i Verden stærk beklaffet,
Fordi han gierne saae dens Ondskab blev afstraffet,
Sin Næste elskte han og gierne brød sit Brød
For den Nødtørftige, han saae, der lidte Nød.
Med Jacob kunde han med største Føye sige,
At liden var hans Tid saavelsom ond tillige,
Mens han med Israel dog holt sig Fyrsterlig,
Og overvandt sin Gud i Striden mandelig.
Som han i visse Ting, har Jacob efterlignet,
Saa slap han ey sin Gud før at han blev velsignet,
Og ved en Salig Død til ham i Himlen gik,
Ja paa sit møysom Liv saaledes Ende fik.«

2) For Friderica Lovise Glud (Frederikke Louise),
* på Bragnes i Norge 10. nov. 1702 som datter af
justitsråd og amtmand Povel Glud og Ingeborg
Marie Bording, g. i 22 år uden livsarvinger med
ovennævnte og sad enke i næsten fire år, da hun
nogle dage før sin død ‘ved en gudelig og fast mageløs stiftelse, til Guds ære og mange Guds børns
langvarig nytte og husvalelse’ bortgav Estvadgård
til seks adelige enkefruer og et tilsvarende antal
jomfruer (s. 2607). †16. marts 1745, i en alder af
42 år, fire måneder og seks dage. Efter personalia
et tilsvarende rimet gravvers i 30 strofer:
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»Her hviiler Friderica Glud,
Som Salig gik af Verden ud
Fra Trængsel, Striid og Møye,
Hun een Tabita viiste sig
I Liv og Død at være liig,
Det siges kand med Føye.
Hun Estvadgaard bortskiænkede
Med Gods og meere, ja lod see
Hun vidste saa at skifte,
Og give sine Midler bort,
At ingen derved kom til kort,
Og lod et Closter stifte.
Dernæst af Hiertet giorde Bod
For Synden, som hun frit tilstod,
Ja Gud og hendes Næste
Hun trolig bad forlade sig,
Og ynsket saa: Gud tænk på mig
I Naade til det beste.
Gud naadig saae til hendes Bøn,
For hun i Troen til hans Søn
I hendes Væe og Smerte,
Udøste, ja han hendes Nød
Opløste ved en Salig Død,
Og glæde hendes Hierte.
Hun lever nu i Engle-Fryd,
Saa har vor Herre hendes Dyd
I Naade vildet krone;
Hun siunger nu høytidelig
Haleluja! evindelig
For Herrens Stoel og Trone.«
Begravelser: Johan Severin Bentzon, 13. juli 1741; Frederikke Louise Glud, 30. marts 1745; if. kirkebogen
var 11 konventualinder fra klostret indsat i kirken, formentlig i den ovennævnte kryptbegravelse; kisteplader
eller andre materielle levn herfra er dog ikke bevaret
(jf. ndf.).146

†Åbne begravelser. 1768 er omtalt tre åbne begravelser,72 hvoraf de to tilhørte Estvadgård, dvs. den
førnævnte og en ældre under koret. Hertil kom
en begravelsesplads for kirkens præster.147 1795
omtaltes brøstfældige låger og nedsunkne sten
ved to begravelser, dels i altergulvet, dels i skibet.23 1860 anbefaledes gravene opfyldt, efter at
kisterne forinden var nedsat på kirkegården.92 If.
en indberetning fra 1890 blev en del kister således ‘for 28 år siden’ ført ud af kirken fra deres placering dels under alteret, dels under gulvet i den
modsatte ende af kirken og ‘kastet mellem hinanden i en stor grav’ på kirkegården; stedet blev
dog ikke særskilt markeret. På flere af kisterne
fandtes ‘kårder og forsiringer’, dvs. kisteplader

og -beslag.148 De berørte begravelser har antagelig dels rummet beboere fra Estvadgård, herunder fra det senere kloster, dels kirkens præster.
En reminiscens herfra er et kistekrucifiks (fig. 83),
o. 1700, af messing, 54×37 cm. Kristusfiguren, 26
cm høj, hænger i let bøjede arme med hovedet,
hvorom tornekronen, tungt ludende mod højre skulder. Det folderige lændeklæde er bundet
med en knude og tilhørende, nedfaldende snip
ved højre hofte. Korstræet er glat. En indskriftløs
skriftseddel med oprullede ender er fæstnet til
den øvre lodrette korsstav. Krucifikset var tidligere fæstnet til prædikestolen på søjlen mellem
Markus og Lukas (jf. fig. 31), men er nu ophængt
på sydvæggen over stolen.
Kirkegårdsmonumenter. †Gravsten, o. 1774, for Jens
Morsing, sognepræst i Estvad, †6. okt. 1709 i Hjerk
Præstegård, kaldet 10. april 1754, g. 10 med Apollone Friis 7. april 1755 (jf. ndf.) og 20 med Anne
Elisabeth Høegh 6. okt. 1769, †20. juni 1774. Desuden over ovennævnte Apollone Friis, * i Spentrup Præstegård 11. dec. 1729, †23. jan. 1769.149
I forbindelse med personalia var fyldige hyl
destord over de afdøde. Om Apollone Friis hed
det bl.a.:
»Uden at ville viide det
Betænckte Hun de Fattige,
og deris Husvalelse
Skeede hemmelig uden at lide Roes
Hendes omgang var anstændig
og i sit Huus var Hun
Roesværdig og forsynlig
Hun sögte at behage, elske og ære
Hendes Mand.
Hun blev ogsaa æret af alle
Som selv Kjændte Dyden.
Anviise Christendoms Prover [!]
var just Hendes Forsæt og Attraae.
Hun var icke Kiæd af leve
og hun var ej heller bange
Men fornøyet med at døe
Thi som Hun I sunde dage Kunde tröste
Sig selv og Andre
Med Guds Kunskab,
Saa giorde den samme Oplysning
Hende frimodig
til at gaa Döden i möde
og at siige sin Kiære Ægtefælle
Og ald Verden Farvel.«

Stenen var placeret øst for kirken.150
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Fig. 83. Kistekrucifiks, o. 1700, tidligere ophængt ved
prædikestolen (s. 2676). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Coffin crucifix, c. 1700, formerly hung by the pulpit.
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2017 ( Hylleberg Eriksen 2017 ).
Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen i
samarbejde med Mogens Kragsig Jensen, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Anders C. Christensen
og Ebbe Nyborg, inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Kristian
Lumholdt. Oversættelser ved James Manley (engelsk).
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Kirke og kirkestruktur i middelalderens Danmark (under
udgivelse, juni 2018) angivet som o. 1376-89 ud fra
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landstings skøde- og panteprot. 1687-89 (B 24-652), lyst

Fig. 84. Korets genopbyggede østgavl set fra øst (s.
2612). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Rebuilt east gable
of the chancel, seen from the east.
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Hrd., Aalborg Amt) som ejer, idet købet dog ikke ses
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7
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Mogens Kragsig Jensen, Kbh. 2015, 439-59.
8
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Estvad Kirke 1904-28 (C 506-07).
9
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10
Kancelliets Brevbøger (note 5), 18. nov. 1583; jf. også
Laustsen 2000 47.
11
V. Hostrup-Schultz, »En Kirketyvs Bedrifter« Samlinger til Jydsk Historie og Topografi, 4,VI, 1928-30, 333.
12
Om striden, jf. Laustsen 2000 161-63.
13
Jf. Laustsen 2000 49. Om Viborg Domkirkes harnisk,
se også Jens Vellev, »Kongegraven i Viborg – og noget
om Domkirkens begravelsesharnisk«, MIV 15, 1989,
95-118, specielt 107 ff.; samme, »Kirkens harnisk«, Skalk
5, 1995, 18-19.
14
RAK. Danske Kancelli. D 26. Jyske registre 1742, nr.
189 og 216 (1. jan. og 30. marts 1745). Om begravelsen, se også Jeppe Aakjær, »Den onde Herremand paa
Estvadgaard«, Skive Folkeblad 23. juni 1928.
15
Kjøbenhavns Diplomatarium, O. Nielsen (udg.), 6,
Kbh. 1886, nr. 31 (7. nov. 1682). Begravelsen overtrådte
bl.a. § 10, 14, 16, 20-21 mht. varigheden af ligets fremvisning i kirken og klokkeringningen samt anvendelsen af opstillede lysestager med vokslys på kirkegulvet.
16
Retssagen rejstes på Kancelliets vegne af byfoged i
Ringkøbing, Niels Foersom, idet justitsråd Iver Nicolai Sehested og landsdommer Edvard Trellund fungerede som kommissærer. Jf. også Lausten 2000 54.
17
RAK. Danske Kancelli. D 28. Jyske tegnelser 1745,
nr. 146 (9. sept. 1745).
18
Undersøgelsen blev foretaget af Birgit Als Hansen,
j.nr. 700/94.
19
Synsprot.
20
RAV. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-86 (C-KRB86-87) (Kirkergsk.); RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 178892 (C 4-190).
21
Kirkergsk.
22
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
23
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 179397 (C 4-704).
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RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180304 (C 4-706).
25
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 18111815 (C 4-709).
26
Kirkergsk., dog kan der også være tale om en dør i
tårnets sydmur (s. 2618).
27
I det indre dækkes vinduet af et epitafium.
28
Åbningen måler 140×70 cm.
29
Nicherne var tilmuret med røde og enkelte gule
teglsten i formatet 28×14×5 cm, enkelte dog med
en tykkelse på 8 cm. Undersøgelsen blev foretaget af
Birgit Als Hansen, j.nr. 700/94.
30
Oversiden af hvælvet er skjult af isolering.
31
Tilmuringen er i syd og vest af rå kamp, i nord af tegl
i normalformat.
32
I vest og nord er tilmuringen af rå kamp. Mod syd er
nedre, blændede del af tegl i normalformat (fire skifter), hvorunder er munkesten (tre skifter).
33
Laustsen 2000 160.
34
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
35
Af de 550 mursten anførtes de 200 som værende
‘fundne i grunden’, hvilket antyder en ældre forgænger på stedet. Kirkergsk.
36
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 18561872 (C 40 C-7).
37
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17981802 (C 4-705).
38
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
39
RAV. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
40
RAV. Pastoratsrk. Liber Daticus (CP-0506).
41
RAV. Søren Vig-Nielsens privatark.
42
NM. Korrespondanceark., j.nr. 3P405.
43
En indskrift daterer arbejdet til 30. aug. 1951.
44
Stolper henlagt på skibets loft stammer muligvis fra
denne restaurering (jf. note 48).
45
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190). Jf.
også Laustsen 2000 165.
46
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4-705-09).
47
RAV. Liber Daticus (CP-0506).
48
Hen over skibets hanebånd ligger seks fragmenterede bjælker, hovedsagelig af eg. Muligvis er der tale
om kasseret materiale fra tårnets bjælkelag, der blev
restaureret 1984 (s. 2624), (jf. j.nr. 477/84). Alternativt
stammer træet fra udskiftningen af tårnets murankre
1994 (j.nr. 987/93).
49
Resultaterne er alle samlet i én rapport udarbejdet
2017 (Hylleberg Eriksen 2017).
50
En enkelt prøve (prøvenr. 71202039) med ni splintår
og fældningsår o. 1479 er også medtaget i denne grup
pe.
51
For tagværkernes vedkommende er alle prøver
udtaget i tømmer, der har bevaret splintved, eller som
baseret på iagttagelser under prøveudtagningen kun
mangler splintved. I den ældste gruppe er yngste årring
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dannet 1404 (prøvenr. 71201029), i næstældste gruppe
1423 (prøvenr. 71201069) og i yngste gruppe 1444
(prøvenr. 71201059). For blybræddernes vedkommende er yngste årring i den ældste gruppe dannet
1404 (prøvenr. 71202069). Fra denne gruppe er splintved bevaret på en enkelt prøve. I næstældste fase er
yngste årring dannet 1485 (prøvenr. 71202079), mens
yngste årring i den seneste fase er dannet 1591 (prøvenr. 71202019). På bundbrædderne fra kisten er ikke
bevaret splintved. Yngste bevarede årring er dannet
1264 (prøvenr. 71203049).
52
Inv.nr. D678, D680-D686, D3140.
53
Jf. NM. Korrespondanceark. Brev af 7. juli 1975 fra
Knud J. Krogh til forstkandidat Kent Havemann, j.nr.
648/75. Se også Knud J. Krogh, »Tag af bly«, Nationalmuseets Arbejdsmark 1976, 154-66. Omlægningen
af blytaget på skibets sydside 1951 (jf. s. 2625) er i
øvrigt dokumenteret på en stumfilm fra 1954 af ingeniør Aage Rothenborg. Her vises bl.a. støbningen af
en †blyplade med initialerne »BB / 1951«. Optagelserne er udgivet som nr. tre i en række på syv DVD’er,
omhandlende ældre håndværk og arbejdsprocesser, jf.
»Film fra Nationalmuseets Etnologiske Filmarkiv« 3,
Metal, Nationalmuseet 2004.
54
Mindre udbedringer foretoges 1670, 1684 og 1686.
Kirkergsk. Jf. også Laustsen 2000 154.
55
Ophængt på nordsiden af trekantgavlen mellem kor
og skib.
56
NM. Korrespondanceark. Rapport af Eigil Rothe, j.nr.
381/16. Her opregnes adskillige, alvorlige mangler ved
kakkelovnen, hvilket afstedkom følgende kommentar: »Selvfølgelig kan der fyres i den, men man kunde
omvendt lige saa godt benytte et aabent Ildsted.« Også
i forbindelse med epitafiets restaurering måtte man
forholde sig til den ‘skandaløse kakkelovn’, jf. Niels
Termansen, j.nr. 207/10 (s. 2668).
57
Jf. Lind 1931.
58
Yderligere blev der ved ovnens vedligeholdelse sat
en stige imod væggen, hvorved pudsen skallede af.
59
Poul Nørlund og Egmont Lind, Danmarks romanske
Kalkmalerier, Kbh. 1944, 184, 186 og katalog nr. 74.
60
Jf. Nørlund og Lind 1944 (note 59).
61
Søren Kaspersen, »Kain og Abels offer i dansk,
romansk vægmaleri«, Imagines Medievales, Uppsala 1983,
211-60.
62
En kalkmalet Madonna fra o. 1250 med barnet på
højre knæ findes i Framlev Kirke (DK Århus 2043).
63
Jf. også Susanne Wenningsted-Torgard, »S. Kristoffer-fremstillinger«, Danske kalkmalerier, Tidlig gotik
1275-1375, red. Ulla Haastrup, Kbh. 1989, 164-67.
64
Kirkergsk. I lighed med en række andre kirkeregnskaber fra Ginding Hrd. (også Rønbjerg, Ejsing,
Hodsager og Haderup) er regnskabsbøgerne dog
be
mærkelsesværdige ved deres sammensatte karakter
både med fragmenter af diverse pergamenter fra 1300og 1400-tallet, dokumenter af blandet indhold fra 1500-

2680

GINDING HERRED

Fig. 85. Kalkmaleri o. 1225 på skibets nordvæg (s.
2630). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1894. – Watercolour, 1894. of wall painting, c. 1225, on north wall of nave.
og 1600-tallet samt oversigter over de konkrete kirkers
tilgodehavender, dateret 1525 ff. Om regnskabsbøgerne,
jf. Svend Clausen, »Fund fra Ribe Stiftsarkiv«, Siden Saxo
1, 2014, 1, 4-15.
65
RAV. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens visitatsbog 1734-38 (C 4-844a).
66
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
Jf. en tilsvarende vurdering 1768 smst.
67
If. Kresten H. Lidegaard, Af Abraham-Sønnernes Saga,
Kbh. 1944, 96, solgtes bl.a. to meget smukke udskårne
figurer i legemsstørrelse af eg, der genbrugtes (»nue
smo Kaael«) som stolper ved en havelåge. Jf. også Laustsen 2000 169. Figurerne kan hidrøre fra †pulpitur nr. 1.
68
Dagbladet, 27. aug. 1879.
69
NM. Antikvarisk-topografisk ark., brev af 30. juli 1878
fra Chr. M. Kjærsgaard.
70
RAV. Pastoratsark. Liber Daticus 1841-50 (CP-0506,
pk. 35-40).
71
Hostrup-Schultz 1928-30 (note 11), 333. Om tyven,
jf. også »Kirkeran«, Skalk 2, 1986, 32.
72
RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772).
73
Estvadtavlens datering, mestertilskrivning og ikonografi er senest diskuteret af Sissel F. Plathe, »Estvad
kirkes middelalderlige altertavle« i Laustsen 2000 35971; Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks middelalderlige altertavler, Odense 2010, 227 f.; Bernd Bünsche,
Das Goschhof-Retabel in Schleswig. Ein Werk des Hans
Brüggemann, Kiel 2005, 22, 154, 171, 256 f., 302, 313 f.;
Jan Friedrich Richter, Hans Brüggemann, Berlin 2011,
spec 70-73, 102 f. (kat.nr. 7).

74
Jf. Larsen 1977. If. Nedergaard og Rosing Holm 1983
er denne dog oprindelig, hvilket strider mod den
kendsgerning, at hovederne på figurrækken pga. denne
overskæres af rammens rankeværk.
75
Hellebarden er normalt apostlen Mattæus’ attribut,
men denne, der her antagelig er gengivet som nr. 6,
mangler tilsyneladende ikke denne.
76
If. Plathe 2000 (note 73) 364 er figuren identisk med
Jakob den yngre, hvorimod samme i Plathe og Bruun
2010 (note 73) 227 ligesom Richter 2011 (note 73)
103 betegner den som Filip.
77
Plathe 2000 (note 73) 365 og Plathe og Bruun (note
73) 227 betegner figuren som Filip, mens Richter 2011
(note 73) 103 benævner ham som Jakob den yngre.
78
Jf. Plathe 2000 (note 73) 365 og Richter 2011 (note
73) 103.
79
Jf. Plathe 2000 (note 73) 367, der betegner genstanden som en medicinflaske, mens Richter 2011 (note
73) karakteriserer den som en morter, om end figuren
ligesom ovennævnte identificeres med Cosmas eller
Damin. Plathe og Bruun 2010 (note 73) 227 foreslår
dog Skt. Eustachius, idet genstanden tolkes som et
sværdhæfte med afknækket klinge.
80
Jf. Plathe og Bruun 2010 (note 73) 227. Som alternativ er foreslået ærkebiskop Lambert fra Maastricht,
hvilket dog turde modsiges af hans dragt, jf. dog Plathe
2000 (note 73) 368 og Richter 2011 (note 73) 103.
81
Richter 2011 (note 73), 103.

Fig. 86. Fragment af kalkmalet †udsmykning fra sengotisk tid på korets nordvæg (s. 2633). Foto Egmont
Lind 1950. – Fragment of wall-painted †decoration from
Late Gothic period on north wall of chancel.
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82

V. Thorlacius-Ussing, »Den senere Middelalder«, i
Danmarks Billedhuggerkunst, red. V. Thorlacius-Ussing,
Kbh.1950, 126.
83
Jf. referat af argumentation fra Horst Appuhn, Der
Bordesholmer Altar. Studien zum Werk Meister Hans Brüggemanns, Dissertation, Kiel 1952, 184-88, i Bünsche 2005
(note 73) 257-59. Appuhns afhandling har ikke været
tilgængelig for redaktionen. Jf. dog Horst Appuhn,
Hans Brüggemann aus Walsrode, Walsrode 1966, 10.
84
Plathe 2000 (note 73) 359 f.; Plathe og Bruun 2010
(note 73) 228. Tilskrivningen til mesteren selv drages
dog ikke i tvivl i oversigtsværker som Gérard Fran
ceschi, Træskulpturer i danske landsbykirker, Kbh. 1968
og i lokallitteraturen, jf. Gudrun Meedom, »Estvad og
Ørslevkloster«, Viborg Stifts Årbog 1990, 91-101; Laustsen 2000 145.
85
Richter 2011 (note 73) 68, 73 f.
86
Plathe 2000 (note 73) 371.
87
Richter 2011 (note 73) 49.
88
Jf. Gertrud Schiller, Ikonographie der christlichen Kunst,
Gütersloh 1968, 2, 187, med eksempler, både inden
for byzantinsk og vesteuropæisk kunst, rækkende tilbage til det 11. århundrede, jf. fig. 592, 601-06, 610-11,
617-18.
89
Richter 2011 (note 73) 71 f.
90
Jf. J. Dünninger, »Vierzehn Nothelfer«, Lexikon der
christlichen Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl.
(udg.), Freiburg (1976) 1994, 8, sp. 546-550. Bünsche
2005 (note 73) 227-34.
91
Kirkergsk. Samtidig udførte billedskæreren arbejde
på prædikestolen, ligesom en snedker (den samme (?))
arbejdede på stolestaderne og kirkens pulpitur (nr. 1).
I forbindelse med afregning for materialer til altertavle
og prædikestol noteredes dog, at en vis ‘erlig og velagtet mand, Lauridtz (tidligere stavet uden d) Jensen
i Viborg’ forærede en 12 alen lang lægte til fodstykker på begge sider af stolestaderne (s. 2659). Det ville
være fristende at identificere denne med den flittige østjyske billedskærer Lauridtz Jensen Essenbæk
(-1665-1710-), elev af Peder Jensen Kolding og tidligst
virksom i Øster Tørslev Kirke (Gerlev Hrd., Randers
Amt), hvortil han 1664-65 udførte både altertavle og
prædikestol. Denne nævntes dog allerede 1665 som
bosiddende på Essenbæk Kloster ved Randers. Selvom
Lauridtz Jensen Essenbæk ligesom ‘Estvad-mesteren’
i sine tidligste arbejder benyttede en sen version af
bruskbarokstilen, er der ingen påfaldende lighedspunkter, f.eks. mellem de to prædikestoles evangelistfigurer. Samtidig turde betegnelsen ‘velagtet’ forudsætte
en vis social status, som den vel endnu yngre (o. 166465) billedskærer fra Essenbæk næppe kunne gøre sig
fortjent til. Om denne, jf. også Merete Bergild og Jens
Jensen, »Christian Philip Getruer (Cythreus) – maler i
Randers 1664-1682«, Historisk Aarbog fra Randers Amt
1990, 19 f.; samme, »Lauridtz Jensen Essenbæk«, i Weilbachs Kunstnerleksikon 2, Kbh. 1994, 56-57.
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RAV. Provstiark. Ringkøbing amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1824-72 (C 40C4-7).
93
Lauststen 2000 166.
94
Abildgaard VIII,
95
O. Nielsen, Historisk-Topografiske Efterretninger om
Hjerm og Ginding Herreder, Kbh. 1895, 520.
96
Chr. A. Bøje, Danske guld og sølv smedemærker før
1870 2, Kbh. 1982, nr. 5441.
97
Joachim Weller, guldsmed i Holstebro 1754-92, Holstebro Museum (udg.), Holstebro 1976, 171 (kat.nr.
23-24)
98
Jf. stempel nr. 6702 i Bøje (note 96).
99
Her citeret efter Laustsen 2000 158.
100
RAV. Provstiark. Ringkøbing amts østre provsti.
Synsprot. for kirker og præstegårde 1831-42 (C 40 C5).
101
Tage E. Christiansen, »Røgelseskar fra Viborg«, Fra
Viborg Amt 34, 1969, 30-51, spec. 50.
102
Jens Vellev, »Nikolaus gjorde mig i Herrens navn.
Amen«, Acta Campanologica 3, 1985, 241-47.
103
Hiltrud Westermann-Angerhausen, »Medieval
Cen
sers in Scandinavia: Problems of Origin and
Distribution«, Hafnia 12, 2003, 89 f.; jf. også Hiltrud
Westermann-Angerhausen, Mittelalterliche Weihrauchfässer von 800 bis 1500 (Bronzegeräte des Mittelalters 7),
Petersberg 2014, 318 f. (V b 2).
104
NM. Korrespondanceark., brevudkast af 15. dec. 1917
fra Chr. Axel Jensen til kirkeinspektionen for Estvad
Kirke. Et katalog fra udstillingen i Skt. Nikolaj Kirke,
formentlig arrangeret i forbindelse med kirkebygningens genindvielse 11. nov. 1917, er dog forgæves eftersøgt.
105
Jf. kurfyrst Kasimir Anselm af Mainz’ messehagel,
dateret 1600-tallets anden fjerdedel, i Bayerisches
Nationalmuseum, München (T 218), omtalt og gengivet i Marie Schuette og Sigrid Müller-Christensen,
Broderikonsten från antiken till jugend,Tübingen 1963, 49
(kat. nr. 375). For henvisningen takkes Laura Bjerrum,
NM.
106
Jf. Chr. Axel Jensen 1917 (note 104); Skive Folkeblad
29. marts 1975; Lausten 2000 160.
107
Jf. stempel nr. 5468 i Bøje (note 96), 201. Det sidste
tal er meget ‘klumpet’ og kan tolkes enten som et ettal
med en opstreg eller et syvtal, jf. venlig meddelelse fra
Henrik Jakobsen, medarbejder ved nyudgaven af Bøjes
værk.
108
Jf. Sv. Fritz’ annoterede eksemplar i NM af Chr.
Bøje (note 96).Venligt meddelt af Chr. Adamsen.
109
RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772). Fortegnelsen over kirkens inventar
fra 1810 er her citeret efter Laustsen 2000 158.
110
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Notat af 11. nov.
1893.
111
Der synes dog ikke at være udarbejdet et særligt
katalog herfra.
112
Jf. note 104 og brevudkast af 15. dec. 1917 fra Chr.
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120

Synsprot. Jf. Lauststen 2000 161.
Hylleberg Eriksen 2017. Fire prøver, udtaget af de
bevarede brædder, viser fældningsår fra efter hhv. o.
1246, o. 1274, o. 1277 og o. 1284. Der var ikke bevaret
splintved.
122
NM. Korrespondanceark. Brev af 19. jan. 1982 fra
Erik Skov til sognepræst B. J. Bruhn.
123
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-178892)
124
Laustsen 2000 155 f.
125
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
If. Laustsen 2000 219, 248 f. betjentes orglet af fæstebonde og orgelmester Niels Nielsen (1627-1704),
siden afløst af Niels Organist.
126
Synsprot. Yderligere oplysninger om kirkens orgler
findes i Den Danske Orgelregistrant.
127
En beslægtet lysekrone, dateret før 1638 og med bl.a.
stående apostelfigurer findes i Skt. Nicolaikirken i Kiel.
128
Om gravkapel og epitafiet over disse jf. DK Vejle
780.
129
Jf. notater fra H. P. Iversen, indleveret af Sven Fritz
1979. NM. Antikvarisk-topografisk ark.
130
NM. Korrespondanceark. Indb. fra Thubalka,Vejle.
131
Jf. F. Uldall, Danmarks middelalderlige Kirkeklokker
(Kbh. 1906), 2. udg. ved Jens Vellev, Kbh. 1982, 69; Jens
Vellev, »Nikolaus gjorde mig i Herrens navn. Amen«,
Acta Campanologica 3, 1985, 241-47.
132
Det først anførte citat er nært beslægtet med et
udsagn om præstens embedspligter af kirkefaderen,
Ambrosius fra De Officiis III, 9, 59: »Sacerdos est igitur
nulli nocere, prodesse uelle omnibus; posse autem
solius est Deo«.Venligst meddelt af Peter Zeeberg.
133
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. ved Chr. Axel
Jensen.
134
RAV. Håndskriftsaml. N. Lachmann, Beskrivelse over
Ribe Stift (o. 1763) (H 7(2)-67). Hofman 1759 (note 7)
628-29; Laustsen 2000 56 f.
135
J. P. Trap, Danmark (Statistisk-topografisk Beskrivelse af
Kongeriget Danmark), 5. udg., IX, 1, Kbh. 1965, 296.
Jf. også Kirkebog for Estvad 1731-1805 (www.arkivalieronline.dk).
136
RAV. Pastoratsark. Estvad-Rønbjerg. Liber Daticus
1775-1807 (CP-0506, pk. 29-34). If. Lausten 2000 64
lå præstebegravelsen dog i kirkens vestende.
137
Laustsen 2000 148.
138
Trap 1965 (note 135) 296.
139
Kirkebog for Estvad 1731-1805 (www.arkivalieronline.dk).
140
Synsprot. 1916 anbefaledes kirken afspærret fra tårnrummet med en gitterdør af smedejern, bag hvilken
der anbragtes et tykt filttæppe.
141
Jf. notits i Skive Folkeblad 23. sept. 1913, 2 (»En
gammel Begravelse«).
142
Jeppe Aakjær, »En historisk Anmærkning«, i Skive
Folkeblad 26. sept. 1913, 1. Jf. også Aakjærs artikel, »I
Estvadgaards Halsjern«, Historisk Aarbog for Skive og
121

Fig. 87. Røgelseskar, 1300-tallets første halvdel, tilskrevet Viborgklokkestøberen Nikolaus (s. 2649).Vist uden
sekundært (1982) ophæng. Foto Poul Nørlund 1913.
– Censer, first half of 1300s, attributed to the Viborg bell
founder Nikolaus. Shown without secondary (1982) chain.
Axel Jensen til inspektionen for Estvad Kirke i NM.
Antikvarisk-topografisk ark.
113
Jf. Rønbjerg Xpressen 17, 2001, 11; Skive Folkeblad
22-23. dec. 2001.
114
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 174.
115
Dette er dog næppe som anført så sent som 1768,
idet dateringen, som nævnt i RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-772) kunne
henvise til en øgning af fanen.
116
Derimod hidrører fragmenterne næppe fra en siden
forsvundet mindetavle som antaget af Laustsen 2000
221, ikke mindst i betragtning af, at præsteindberetningen til biskop Bloch 1768 betoner, at der ud over
epitafiet over Erik Brunov og hustru (s. 2668) ikke
fandtes andre epitafier eller indskrifter i kirken. RAV.
Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69
(C 4-772).
117
Kirkergsk. Lauritz Jensen omtaltes s.å. i regnskabet i
forbindelse med en donation af en 12 alen lang lægte
til sider og fodstykker under stolestaderne (s. 2659).
118
Synsprot. De ældre stole solgtes 1917, mens lån til
anskaffelse af de nye blev optaget 1918.
119
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 179397 (C 4-704); 1811-15 (C 4-709).
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Omegn 5, 1913, 3-20 og kronikken, »Den onde Herremand paa Estvadgaard«, Skive Folkeblad 20., 21., 22.
og 23. juni 1928 (jf. også note 14).
143
If. Laustsen 2000 61 var i alt 16 af stiftelsens beboere
begravet i kirken eller på kirkegården.
144
RAV. Privatark. Søren Vig-Nielsens privatark.
Arbejde med bygning 1900-64.
145
Aakjær 1913 (note 142), 20, tilskriver, dog uden
dokumentation, »disse servile Linjer« til den lokale
sognepræst, Peder Nielsen Høeg.
146
Kirkebog for Estvad 1731-1805, jf. note 139. Priorinde Benzon (Anna Kierulf), 13. marts 1759; fru
Lützow (Dorthea Magdalene Lützow), 1. dec. 1759;
priorinde Sehested (Rebecca Anne Weisse), 12. dec.
1762; jomfru Bentzon, 20. maj 1763; fru Bæhr (Behr,
antagelig identisk med Anna Dorthea Hansdatter
Hornemann (1687-1762), enke efter Thomas Nicolai
Nielsen Behr til Skaføgård (†1749)), 11. jan, 1765; Jytte
Sehested, 27. marts 1773; frk. Müdersbach (Mudersbach), 29. dec. 1778; afdøde, der døde i sit 45. år, var
antagelig en slægtning til Carl Christian Mudersbach
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til Trinderup, kirkeejer af Rønbjerg Kirke (s. 2687) og
Helene Maria Mudersbach, g.m. sognepræst til Estvad
og Rønbjerg, Hans Frederik Laurberg; priorinde Moldrup (Mette Marie M., enke efter kancelliråd Kruuse),
11. marts 1779; majorinde Holst (Maren Grotum
Holst, enke efter major Dyssel); priorinde Stagemeier
(Staggemeier, født W. de Askenschock), 25. april 1782;
fru Cicignon (frøken Christiana Fridericka de Cicignon), begr. 28. nov. 1783.
147
If. Laustsen 2000 164 var præsternes begravelse placeret i kirkens vestende under pulpituret, dvs. †pulpitur nr. 1.
148
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. fra sognepræst
W. Steen til biskop Balslev, Ribe, marts 1890.
149
RAV. Pastoratsark. Liber Daticus. 1775-1807 (CP
0506-34). Jf. også Laustsen 2000 224 f.
150
På kirkegården var desuden begravet to konventualinder, hhv. Marie Cathrine Lösche, †9. febr. 1797 og
Elsebeth Lösche, †19. marts 1801, jf. Kirkebog for Estvad
1731-1805 (note 13). Der er dog ikke bevaret sten for
disse.

Fig. 88. Kiste for Frederikke Louise Glud (†1745), vist med den oprindelige
læderbeklædning og kistebeslag (s. 2675). Foto Poul Nørlund 1913. – Coffin of
Frederikke Louise Glud (†1745), shown with the original leather cladding and mountings.
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ESTVAD CHURCH
Building. The church is the northeasternmost in
the former Ringkøbing County, as the boundary with Viborg County more or less follows the
small river Karup Å some 500 m east of Estvad.
The highway towards Skive now runs in a straight
line east of the village, but originally ran through
the village immediately west of the church, along
the present Flyndersøvej. The building itself lies
on a salient with a steep descent on all sides,
around which the houses are grouped.
The churchyard is fenced in by stone dikes and
varied plantings, mainly beech hedge. There are
three entrances to the churchyard, the northern
of which is the main one. It consists of masonry
pillars with iron doors, while the other entrances
are simple iron portals with lattice gates.
The building consists of a chancel and nave
from the Romanesque period. In the Late Middle Ages, c. 1470, a tower was added towards the
west, while the present porch to the north is
from the 1700s, but was much rebuilt in 1950.
It replaced an older †porch from 1661, and there
may also have been a †porch on the south side of
the nave.
The construction material is mainly raw and
split fieldstone, but on the corners and in the only preserved Romanesque window finely dressed
granite ashlars have also been used. Large parts of
the building, however, have been rebuilt in recent
times. On the south facade of the nave large areas
of masonry have for example been renewed with
bricks, and the east gable of the chancel, after a
collapse, was rebuilt in 1950. The Romanesque
and round-arched granite portal in the north is
very well preserved and now functions as the only access to the church (figs. 12-13). Originally
there was also a door towards the south, but it has
disappeared as a result of later rebuildings. Of the
original windows of the church only the eastern
one in the north side of the nave is preserved,
although the opening is bricked up. In the facade
with the reconstituted window in the east gable

of the chancel the original ashlar elements have
presumably been used.
The three-storey tower at the west gable of
the nave was built of red medieval brick and
raw fieldstone, but using relocated granite ashlars in the lowest courses (fig. 14). The extension
was probably built around 1470, since the belfry
lights towards the north and east have kept the
characteristic band friezes, like the one known
from Holstebro †Church (p. 204). The typical
regional features recur for example in Mejrup,
Hjerm and Fovsing Churches (pp. 1788, 2007,
2321). The present ascent to the upper storeys
is by a more recent wooden staircase from 1924
along the south and west wall and on through
a hole in the western vault severy. It is possible,
however, that in 1661 there was a †door above
the vault and an †outside flight of stairs on the
south side which may have been original.
Presumably in the middle of the 1700s, burial
crypts were built beneath the floors in the chancel and the tower, and around the same time the
triple cornice of the nave was added. The porch
outside the north door of the nave is also at its
core from the 1700s, but was rebuilt and widened
in 1950.
From the old oak roofing and furnishings of
the church 23 samples were taken for dendrochronological analysis. The samples showed that
the timber used for part of the roofing of the
nave was felled at various times, c. 1459, 1432 and
1419. A quantity of *leadboards could be dated
to c. 1422, 1505 and 1611. Finally, four samples of
the bottom boards in the church chest (figs. 6162) were analysed.The felling year for this timber
proved to be after c. 1284.
Wall paintings. In connection with the installation
of a tiled stove in the north east corner of the
nave in 1893, traces of painted decorations from
various periods appeared in the chancel arch and
on the nave walls. The most recent of these were
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so fragmentary that they were not considered
worth preserving, and were therefore removed
(cf. below). Beneath them were uncovered remains of a Romanesque decoration from c. 1225
in the chancel arch, on the chancel arch wall in
the north and on the north wall of the nave. After they were revealed these were subjected to a
rather heavy-handed restoration, and have subsequently been repaired several times. The decoration comprises a representation of Cain and Abel
in the chancel arch, a Majestas Domini and a Last
Supper on the west side of the chancel arch, and
a Madonna and Child on the north wall of the
nave. The last of these was subjected to a particularly hard restoration.
In the chancel arch Cain and Abel are shown
in the north and south (figs. 22-23). They extend
their sacrificial offerings up towards Christ in the
form of a Lamb of God painted in a medallion in
the apex of the arch and facing Abel. The picture
is framed by a perspectivally painted double zigzag border; the southern part, however, is reconstructed.
In the nave, on the chancel arch wall, one sees
the remains of a Last Supper whose central point
above the arch consists of an image of the Majestas Domini (figs. 21, 26-27). Christ is enthroned
on the rainbow in a mandorla. He raises His right
hand in a gesture of blessing, while His left hand
holds the Book of Life open over His knee.
Of the Last Supper itself only a fragment of
the left-hand part is preserved, with three apostles and a little of a fourth, all seated at a table
laid with a cloth and several objects. They have
haloes, partly discernible facial features and open
capes. In front of the gable the cloth hangs down
as drapery. Along the top runs a broadly perspectival double meander border which like the drapery in the reconstruction continued (through
the) south of the chancel arch.
On the north wall of the nave immediately east
of the door there is an image of the Virgin and
Child enthroned in a circular mandorla (figs. 26,
85). She sits frontally on a throne seat, her hair
comes down over her shoulders, and her gaze is
lowered towards the infant Jesus, who sits on her
right knee.
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The programme is eucharistic, as is normal in
Romanesque wall painting. Cain and Abel’s sacrifices, which appear in the chancel arch in almost all the Jutland decorations of the time, was
an Old Testament ‘type’ of the sacrifice of Jesus on
the Cross, and a reminder to the churchgoers to
make their offerings like Abel, in good faith. On
the wall above the chancel arch the enthroned
Christ refers to his presence in the Communion, and the Last Supper of the apostles prefigures
the liturgical Communion of the congregation.
The ciborium and chalices(?) elaborate on the
eucharistic aspect. The Last Supper as a motif is
not common in Romanesque wall paintings, but
is also known from Skanderup and Vilslev (DK
Ribe 2555, 3128).
While the above programme must be called
traditional, the Madonna of the north wall is
unusual. This is true of among other things the
position of the image, since her place is otherwise
always on the chancel arch wall north of the arch,
where the motif marks the Incarnation of Christ.
Among other reasons because of their poor
preservation and overpainting, the paintings
cannot be tied closely to any other decoration.
The most closely related paintings can be found
in southwestern Jutland, for example in Ølsted
Church (DK Vejle 1708).
The church also once had several †wall-painted decorations from the Late Gothic, including
a representation of St. Christopher on the north
wall of the nave as well as a prophet surrounded
by vines on the north wall of the chancel.
Furnishings. The church has several noteworthy
medieval items. Oldest, that is from the Romanesque period, are the saint’s tomb from the
Communion table demolished in 1873 and the
font, which belongs to a common western Jutland type (figs. 33, 54). Of special status is the rare
chalice (fig. 43) from c. 1200-25, which has parallels in Resen and Alstrup Churches. The medieval church chest (fig. 61) has been dendrochronologically dated to a date after c. 1284. From
the first half of the 1300s comes a censer (fig. 48),
presumably made by the bell-founder Nikolaus,
who has signed the church’s oldest bell (no. 1, fig.
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69). The altar candlesticks are Late Medieval and
both have holders for side candles (fig. 46).
From the time immediately before the Reformation, finally, comes the altarpiece (figs. 34-41),
a work of high quality probably from c. 1525-30
and made by an independent craftsman from the
workshop of the northern German master Hans
Brüggemann.
Estvad’s pulpit (fig. 57-60) is from c. 1625-50,
but not until 1664 was it furnished with carved
and painted figures. At the same time the altarpiece was given new side panels, top pieces and a
crucifix figure in the central cabinet. In the course
of the 1600s and the first part of the 1700s the
church was equipped with various new items of
furnishing, several of them donations from owners of Estvadgård. The church’s magnificent chandelier (figs. 67-68) is presumably from 1651, although it was not until 1711 that it was donated
to the church by Anders Pedersen Brønsdorff of
Estvadgård and his wife, Beate Sophie Holst (cf.
also the †altarcloth and probably the †collection
bag, both from 1713). The wafer box (fig. 45)
from 1663, by the Viborg master Anders Rasmussen, is marked with the arms of Frantz Ranzau of
Estvadgård and Helle Urne, who also donated a
number of now-vanished items – cf. below. Fragments – probably of a towel holder (fig. 56) from
c. 1675-1700, bear the initials of the pastor’s wife,
Susanne Eriksdatter Brun as a donation from her,
who in 1692 also donated the baptismal dish along
with her two husbands, both pastors of the church,
Jacob Rasmussen Juel and Laurits Jensen Holst.
The finely embroidered chasuble (figs. 49-52) of
red silk was probably re-sewn from an older textile, but was in 1741 (or 1747) furnished with silver initials and a corresponding cross on the back
in memory of the donors, Johan Severin Bentzon
of Estvadgård and Frederikke Louise Glud. From
the second half of the 1700s comes a paten, belonging to the Communion set for the sick and

with a master’s mark for the Holstebro goldsmith
Joachim Weller (1754-92), who presumably also
made the corresponding chalice (fig. 47).
Among acquisitions from more recent times
are bell no. 2 (fig. 70), recast in 1863 by P. P. Meilstrup, Randers, from an older bell, and the altar
rail (cf. fig. 32) from c. 1875. More recent items
that should be mentioned are the church pews
from 1917, the board listing incumbents from
1923, a seven-branched candelabrum from 1936,
the organ from 1978, a number of candle brackets and various textiles, including an antependium and coverings for the kneeler from 1994,
as well as two chasubles from 1990 and 2001 (cf.
figs. 32, 63).
Sepulchral monuments. On the north wall of the
nave the stately sepulchral tablet from 1665 to
the pastor Erik Nielsen Brunov (†1666) and his
wife Anna Bartholin (†1690), is set up with lifesize portraits of the deceased (fig. 72). In addition
a total of five tombstones are preserved, the oldest a medieval stone of grey limestone with no
inscription or decoration (no. 1, fig. 75). In the
chancel a further four more recent tombstones
are set up, of Erik Nielsen Brunov and his family, c. 1690 (no. 2, fig. 76); of the bailiff Morten
Nielsen Knabe, c. 1691 (no. 3, fig. 77); of Anna
Dorthea Vieth, c. 1785 (no. 4, fig. 78); and of Catharina de Willers, c. 1795 (no. 5, fig. 79). Finally,
in c. 1741 or 1745 the tower interior was furnished as a †sepulchral chapel for Johan Severin
Bentzon and Frederikke Louise Glud, and later
for the occupants of Estvadgård Monastery. Since
1924 the coffins of the first of these (figs. 80, 88)
have been set up in the crypt below.
In addition there were in the church open bu
rials for the pastors of the church and the residents at Estvadgård. A reminiscence of these is a
coffin crucifix, c. 1700, which hangs today near
the pulpit (fig. 83).
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Fig. 1.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the south.
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Lokaliteten Rønbjerg (»Rinebiergh«/»Rynebierg«) er
muligvis identisk med det sted, der tidligst er nævnt o.
1185 i Svend Aggesens kongekrønike under beretningen om kong Niels’ sejr over Erik (Emune) 1132.1 Siden er sognet (»Rwnbyergh«) omtalt 1347 og 1360, da
biskop Peder af Ribe overdrog gods herfra til bispestolen i forbindelse med indstiftelsen af sjælemesser for sig
og sine efterfølgere (jf. også Bøvling, Vemb og Estvad,
s. 813, 2519 og 2607).2 Selve kirken (»rynbyergh«) er i
Ribe Oldemoder på samme tid, dvs. o. 1376-89, takseret til to skilling, tre skilling lavere end nabosognene
Estvad og Sahl (s. 2607).3 1524-26 betalte kirken otte
mark i landehjælp, atter væsentligt mindre end Sahl og
Estvad kirker (s. 2607).4
1565 forlenedes Peder Munk til Sæbygård (og fra
1566 til Estvadgård) med Kronens andel af tienden bå-

de i Rønbjerg og Estvad og skænkede 1583 og fire år
tidligere, 1579, klokker til de to kirker (s. 2730, 2667).5
1710 (med skøde 1720) afhændedes Rønbjerg til Anders Pedersen Brønsdorff (†1733) til Estvadgård med
kaldsret for køberens livstid.6 I modsætning til Estvad
skulle kirken dog hyppigt skifte ejer.Allerede 1725 blev
den erhvervet af kancelliassessor Lucas Jensen Kjærulf
(†1739),7 hvis enke, Sophie Dorthea Møinichen, 1743
solgte den – inklusive kalds- og patronatsret – til borgmester og byfoged i Skive, Peder Dorschæus.8 Via Carl
Christian Muderspach til Trinderup kom Rønbjerg
Kirke til godsforvalter Otto Marsvin Lauberg på Estvadgård og forpagter på Nørkær (jf. gravkapel). Efter
dennes død ejedes kirken 1795-97 af kammerråd Peder Hansen til Landting.9 Sidste ejer før afhændelsen
1810 til sognemændene var Niels Sehested til Ryd-
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Ålborg Luftfoto o. 1950. KglBibl. – Aerial photograph of the church
seen from the south east.

have (fra 1807), jf. også Sahl. I forbindelse med salget
fastslog man, at »ingen af de i Kirken værende Liig
(maa) fra deres Hvilested forrykkes«.10 Efter tiendeydernes overtagelse fik kongen dog kaldsretten.11 1911
overgik kirken til selveje.12
Kirketyveri. 1677 fik kirken nye tekstiler (messehagel, messeskjorte og alterklæde) af Frantz Rantzau og
Helle Urne til Estvadgård i stedet for de gamle, der var
stjålet.13
Anneks- og præsteforhold. Som tidligst omtalt 1565 var
kirken annekteret til Estvad Kirke (s. 2608).14 Peder
Munks årelange strid med sognepræsten i begge kirker
er nævnt s. 2608.15
Sagn(?). Ifølge en yderst tvivlsom overlevering, der
ikke synes at kunne følges længere tilbage end til begyndelsen af 1900-tallet, skal kirkens sognepræst 1657
med en af alterstagerne have fældet en svensk soldat,
der ville tilegne sig altersølvet.16

Kirken ligger i den østlige del af sognet på et
morænebakkestrøg, der på alle sider omgives af
hedeslette. Den nærmeste bebyggelse udgøres
af blot et par gårde hhv. øst og vest for kirken,
og den ensomme beliggenhed i det åbne land
bekræftes af de ældst kendte kort (fig. 3). Mod
syd omfatter sognet en mindre del af Flyndersø,
og på grænsen til Estvad sogn mod øst ligger
stationsbyen Rønbjerg, hvorigennem jernbanen
Struer-Skive løber.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der
har tre indgange, hegnes af tørvedækkede jorddiger med stensatte fronter. Digerne suppleres
indvendig af en række ask i nord og syd, og mod
øst er på ydersiden bøg og elm. Hovedindgangen
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er placeret i syddiget, mens to ganglåger findes
mod vest og nord. Alle indgangspartierne består
af murede teglpiller i blank mur med pudsede
pyramidetoppe og kugle, hvorimellem sortmalede jernlåger er ophængt. Murpillerne mod syd er
første gang nævnt o. 1862, men er siden fornyet.
De to sidstnævnte indgange er etableret i nyere
tid og for nordindgangens vedkommende første
gang nævnt i forbindelse med kirkesynet 1935,
den vestlige 1956.12 Den primære adgang synes
altid at have ligget i syd.
†Hegn og indgange. Særligt i de ældste regnskaber findes adskillige oplysninger om reparationer
af digerne, der ofte har krævet opmærksomhed, i nogle perioder, f.eks. i 1590’erne og ved
1600-tallets midte, næsten hvert år.13 I 1808 var
hegn og indgange i så dårlig stand, at kirkegården
‘snart mere ligner en kvægfold end et hvilested
for kristne menneskers ben’.17
1862 bestod kirkegårdens østre †indgang endnu, på dette tidspunkt blot som ‘låge’.12 Syd- og
østindgangene har gammel hævd, men var før i
tiden træbyggede portbygninger. En fornyelse
fandt således sted over otte dage i 1614, hvor
der i Skive, Nykøbing og Lover Syssel blev hentet forskelligt tømmer, bl.a. egestolper, planker
og lægter.13 1623 var der udgifter til egestolper,
skråbånd, spær og løsholter. Allerede 1634 blev
indgangene atter fornyet af to indkaldte tømrere
fra Skive, hvorfra også adskilligt træ blev indkøbt,
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bl.a. ‘tre store egetræer til stolper’ samt planker til
tækning. Det gamle, nedtagne tømmer blev solgt
året efter.13 1788 blev porten ‘ranet og pillet’, idet
kroge og stabler fra den nyistandsatte indgang
blev stjålet.18 1795 kunne kirkeporten endnu
ikke lukkes, hvorved kreaturer og svin havde fri
adgang, og af samme grund ønskedes en låge sat i
stedet.17 1811 blev begge indgange fornyet.17
Bygninger ved kirkegården. Nord for kirkegården
blev 1988 opført et ligkapel (arkitekterne Olaf
Brusch, Johan Duelund og Ib Lydholm, Thisted).
Bygningen, der tillige rummer graverfaciliteter,
er af røde, kalkede teglsten og tækket med røde
vingetegl. Ligkapellet afløste en mindre †bygning
fra 1964 efter tegning af tømrermester Jens Kristensen,12 og i kirkegårdens nordvesthjørne lå tillige et †redskabsskur.
†Kirkeriste er nævnt flere gange i 1600-tallets
regnskaber, bl.a. 1623, hvor bøge- og fyrretræ
blev anskaffet til disse.13
Et †drejekors eller ‘hvirvlen’ på den ‘lille kirke
stette’ var 1788 brøstfældig.18 ‘Korsstetten’ ønskedes 1796 udskiftet med en låge, så svinene kunne
holdes ude.17
1842 skulle kirkegården luges og holdes ryddelig for græs,19 og 1901 ønskedes gangene belagt med grus.12 En planering af kirkegården blev
udført 1912, og 1966 blev der anbragt bænke.
Gangenes nuværende flisebelægning fra syd- og
vestindgangen og til våbenhuset er fra 1984.12

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1797 af J. Schuchardt.Tegnet af Freerk
Oldenburger 2017. – Cadastral map.
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Fig. 4. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1971, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Cross-section
through the nave looking east.

BYGNING
Bygningen, der afløste en ældre †kirke, består af senmiddelalderligt kor og skib, formentlig fra 1400-tallet.
Triumfmuren blev tilføjet efter 1512, og tårnet er ligeledes fra den seneste del af middelalderen. Våbenhuset
er i sin kerne fra 1847, men et ældre †våbenhus eksisterede før dette. Orienteringen er solret.

Bygningens forholdsvis sene datering betyder, set
i forhold til de skriftlige kilders omtale af en kirke
på stedet før dette tidspunkt (jf. ovf.), at der må
have eksisteret en ældre †kirke som forgænger til
den nuværende.20 Intet kan dog med sikkerhed

siges at være bevaret af selve †bygningen, men
muligvis indeholder kormurens nederste knap
150 cm, der er væsentlig tykkere end den øvre
mur, rester af denne. Inventarbeholdningen rummer derimod enkelte genstande, der daterer sig
til tiden før 1400 og antagelig har stået i forgængeren (den romanske døbefont og to træskårne
figurer, en Madonna med barnet og en helgen, jf.
s. 2721, 2712 og 2714).
Den nuværende kirkes grundplan, der er afsat
med rette vinkler, består af et østvendt kor, hvis
ydre bredde overstiger længden med ca. 2 m. Det
ligeledes rektangulære skib er dobbelt så langt
som koret. Skibet er dog kun marginalt bredere,
idet flankemurene i nord og syd blot skyder sig
én sten frem for korets, og tilsvarende er skibet
kun ca. 20 cm højere. I det indre har rummet
dermed antaget karakter af et langhus, hvilket
understreges af kirkens kalkmalede frise, hvis
kendte udstrækning har omfattet nordvæggen og
korets østvæg (s. 2702).
Materiale og teknik. Bygningen er opført af røde
teglsten i munkestensformat, der hovedsagelig er
lagt i uregelmæssigt munkeskifte, men i korets
østre bagmur tillige i polsk skifte. Murene hviler
på et markstensfundament og har ingen særskilt
sokkel.
Døre og vinduer. Kirkens oprindelige norddør,
der endnu er i brug, er som vanligt placeret vestligt i skibet. †Syddøren er derimod blændet i flugt
med muren, og intet røber nu dens form (fig.

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm
1971, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2018.
Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 9.
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Fig. 6.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the north.

10-11).21 Den fladbuede dør i nord har mod det
indre en helstensdyb anslagsfals, mens det fladbuede stik krones af et prydskifte af krumme løbere.
Den ydre udformning er forandret 1904,22 men
1892 blev et fladbuet stik iagttaget.23 Af bygnin-

gens tre tilbageværende, oprindelige vinduer er
kun ét i brug, i korets østgavl, mens et blændet
vindue ses i hhv. korets og skibets nordmur.24
De har alle en flad, men dog spidsbuet form i
det ydre og er falsede, østvinduet tillige med fals

Fig. 7. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Poul Hansen
og Ib Lydholm 1971, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Longitudinal section looking south.
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Fig. 8. Korets østfacade. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – East facade of the chancel.

mod det indre. Skibets og korets vindue, der nu
står som nicher til begge sider, er dog smigede og
fladbuede mod det indre (jf. fig. 19b). Af yderligere tre †vinduer anes dele af stik og vanger på
kirkens sydmur mellem de nuværende, der er fra
o. 1869 (s. 2699). Muligvis har der tillige været en
fjerde åbning vest for †døren, hvor et murparti
er omsat i krydsforbandt. Det kan dog vanskeligt
afgøres, om disse †vinduer var oprindelige.
Indre. Kirkens indre dækkes af flade lofter, der
if. regnskaberne ofte er repareret (jf. s. 2695).

I koret, der ligger et trin højere end skibet, er
murene i den nedre del væsentligt tykkere end i
den øvre del, idet overgangen er markeret med
tilbagetrækninger i bagmurene i flere niveauer.
Østre bagmurs nedre del er overvejende opmuret i polsk skifte, de øvrige mure i det for kirken
gængse irregulære munkeforbandt. Muligvis indeholder partiet, som nævnt ovf., rester af kirkens
†forgænger. Nord- og sydmuren har hver en gemmeniche, begge fladbuede med målene 25×42×39
cm (syd) og 23×32×26 cm.

RØNBJERG KIRKE

Taggavle. Korets østre trekantgavl er i vid udstrækning bevaret i oprindelig stand. Dog skyldes de nuværende, glatte kamme en nyere ommuring, idet der fra starten må formodes at have
været †kamtakker(?). Facaden prydes af et hammerkors med smalle arme, den nedre korsarm
kun et par skifter højere end de øvrige (fig. 8).25
Under korset er en smal, rektangulær og ufalset
glug med smig. Over korets loft, hvor bagmuren i
hanebåndshøjde har en tilbagetrækning (fig. 13),
ses kassemurens kerne at bestå af rå kamp, teglbrokker og mørtel. Fugerne synes oprindelige,
men er ikke behandlet i nævneværdig grad.
Før opførelsen af den nuværende gavl 193336 (s. 2697) mellem kor og skib var der ingen
adskillelse mellem de to bygningsdele, og det kan
meget vel afspejle oprindelige forhold.
Skibets vestgavl blev gennembrudt ved tårnets
opførelse, hvor der blev etableret en dør mellem
skibets loft og tårnets mellemstokværk (fig. 14).
Gavlens munkesten er i forhold til korgavlens
hårdtbrændte og desuden i noget mindre format
end tårnets.
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Senmiddelalderlige tilføjelser. Af ukendte årsager
har man efter 1512, hvor kirken fik sin anden
kalkmalede udsmykning (s. 2702), opført en triumfmur mellem kor og skib. Muren, der ikke er i
forbandt med kirkens nord- og sydvægge, er opført af tegl i munkestensformat lagt i irregulært
munkeskifte. Korbuens nuværende, rundbuede
stik af mindre, røde teglsten er sekundært, fornyet på ukendt tidspunkt; forstyrrelser i murværket
over buens issepunkt tyder på, at den oprindelige
bue var spids (jf. fig. 28, 54). Formentlig er også
kragbåndene af nyere dato.
Tårnet ved skibets vestende er ligeledes opført
i middelalderens sidste årtier. Det rejser sig i tre
stokværk over en omtrent kvadratisk grundplan
og har gavle i nord og syd. De hvidkalkede mure
er opført af røde teglsten i munkestensformat og
er i bagmurene, hvor det blanke murværk er synligt, hovedsagelig lagt i uregelmæssigt munkeskifte, nogle partier dog i regulært munkeskifte. Omfattende, nyere skalmuringer er foretaget særligt
på sydsiden, men på østsiden er under tagfoden
bevaret rester af et savskifte. Østmuren er opført

Fig. 9. Skibets sydside. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – South side of the nave.
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nem to rundbuede glamhuller med ydre fals. 1957
blev åbningerne formindsket ved en tre skifter høj
opmuring.12 Trekantgavlen i nord er af røde teglsten i munkestensstørrelse i munkeforbandt og er
opført som kassemur med en kerne af rå kamp og
mørtel. Den søndre, hvis materiale er røde tegl i
normalformat, er derimod fra nyere tid.
Eftermiddelalderlige tilføjelser. Våbenhuset ud for
skibets norddør er opført o. 1847,19 men kraftigt ombygget og forhøjet 1933-36 (s. 2697).26
Materialet er røde teglsten i normalformat lagt i
krydsskifte. I trekantgavlens kalkede bagmur er i
det nedre tilsyneladende bevaret en del af den ældre †bygning, der blot havde ét vindue. Endnu et
vindue ønskedes o. 1862 anbragt i modsatte side.
1892 var loftet så lavt, at det dækkede for dørens
fladbuede stik.23 1933-36 blev også trekantgavlen

Fig. 10. Skibets norddør (s. 2690). Plan, snit og opstalt.
1:50. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2018. –
North door of the nave. Plan, section and elevation.

over skibets vestre gavltrekant, hvis taglinje på
nær den ommurede spids endnu ses fra vest.
Tårnrummet overspændes af et krydshvælv
med halvstenstykke, sildebensmurede kapper med
vederlag i væggene. Kapperne er højt puklede
uden overribber, og klokkerebshuller ses i vest,
nord og syd (fig. 14). Rummet, der får lys gennem et rundbuet og falset vindue i vest, er sat i
forbindelse med skibet via en spidsbuet, til begge
sider falset arkade, brudt igennem skibets vestgavl
(jf. fig. 54).
Adgangen til de øvre stokværk sker via en dør
fra skibets loft. Kun dørens øverste, let spidsede
bue samt den søndre, falsede vange er bevaret, idet
åbningen på et ukendt tidspunkt er udvidet. Den
oprindelige opgang var formentlig henlagt til en
†fritrappe(?) ved tårnets sydside, hvor en tilmuret
†åbning over hvælvet er synlig i bagmuren (ca.
110×63 cm). †Åbningen har fladbuet overdækning, men højden er vanskelig at fastlægge, hvorfor der kan være tale om et †vindue. Fra det høje
stokværk fører en trappestige til klokkestokværket, der åbner sig mod alle verdenshjørner gen-

Fig. 11. Skibets norddør set indefra (s. 2690). Dørfløj, o.
1930 (s. 2727). Til højre er ophængt kirkestævnetavle,
1800-tallet (s. 2727), pengebøsse, o. 1862 (s. 2727) og
pengekasse, nyere (s. 2727). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – North door of the nave seen from the inside. Door
wing, c. 1930. Right: Parish meeting board, 1800s, poor box,
c. 1862, and cash box, recent.

RØNBJERG KIRKE

2695

Fig. 12a-c. Plan og snit. 1:300. Målt og tegnet af Poul Hansen og Ib Lydholm 1971. – Plan and section.

mellem kor og skib opført i samme materiale og
teknik som våbenhuset. En spidsbuet åbning i et
højt, spidsbuet spejl forbinder de to loftsrum, og
i nordsiden blev inkorporeret en skorsten, der nu
er ude af brug.
Et †våbenhus, vel fra 1700-tallet(?), med ‘stentag’ er første gang nævnt 1804.17 1845 var det
‘skrøbeligt’, og en forhøjelse samt et gulv af teglsten var ønsket.19 Som det fremgår af fotografiet
fig. 16, var der tale om en mindre tilbygning med
sadeltag, hvis tagryg flugtede med skibets murkrone. Flankemurene havde falsgesims, gavlen var
glat med retkantet dør, og i øst var et ligeledes
retkantet vindue. Den hvidkalkede bygning var
dækket af tagtegl.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
I de tidligst kendte regnskabsposter fra 1580’erne
er særligt udbedringer af tagbeklædningen omtalt (jf. s. 2700). Også tårnreparationer, herunder
arbejder på hvælvet, er nævnt, ligesom adskillige
udbedringer af gulve og vinduer.13 I 1600-tallet

findes desuden efterretninger om murværksreparationer i form af udskiftninger af sten samt kalkninger. 1625 blev f.eks. indkøbt 1.000 mursten
til murens udbedring ‘adskillige steder’.13 Kalken
blev som regel hentet i Daubjerg, enkelte gange,
f.eks. 1653, dog otte tønder i Mønsted.13 1671
blev der til tårnets udbedring indkøbt kalk og 500
mursten, og 1694 udførtes atter større arbejder på
bl.a. tårnet og tagene (jf. s. 2700).13 1700 blev dog
ved en reparation anført, at ‘tårnet stod ganske
åbent i mange år’.27 Kirkens loft var 1706 ‘ganske
råddent’, og kirkens tømrede dele var i det hele
taget i dårlig stand disse år.13 Forholdene synes at
have været tålelige efter århundredets midte, hvor
kirken var i ‘god og upåklagelig stand’.27 1779 synes tårnet at have været istandsat jf. murankrene
på vestfacaden, men en sådan istandsættelse kan
ikke spores i de skriftlige kilder. 1795 var loftet så
medtaget, at der ved stærk østenvind blæste sand
og kalk ned på alteret, hvorefter nyt loft blev lagt
året efter.17 Kirkens generelle tilstand var de føl-
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Fig. 14. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk set mod sydvest (s. 2694).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Door between the nave loft and the middle storey of the
tower, looking south west.

gende år stadig mangelfuld, idet kun sporadiske
reparationer blev udført. Bl.a. var der ‘store revner’ på murværket i kirkens østende.17 Kirken og
dens omgivelser gennemgik endelig en tiltrængt
renovering 1811-12, der omfattede udskiftning af
dele af tagbeklædningen, loftsudbedringer, kalk
ning og fugning af murværket samt fornyelse af
Fig. 13. Korets trekantgavl set fra loftet (s. 2693). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Pediment of the chancel seen
from the chancel loft.

enkelte mursten på søndre side. Også tårnet og
dets tømmerværk blev repareret.17 Korets bjælkelag og loft blev udskiftet 1858,28 mens skibets
blev istandsat o. 1897.12 I begyndelsen af 1930’erne var bygningen i meget dårlig stand, særligt
tagværker og lofter,12 men med hovedistandsættelsen 1933-36 (arkitekt Søren Vig-Nielsen,Viborg)
blev der rådet bod på dette. Kirken fik nyt bjælkelag, loft og tagværker samt tagbeklædning, og
fra det nyistandsatte og forhøjede våbenhus blev
der etableret adgang til skibets loft. Mellem skib
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Fig. 15.Ydre set fra sydøst. Foto M. Mackeprang o. 1920(?). – Exterior seen from the south east.

og kor opførtes en trekantgavl fra ny, idet en sådan manglede (s. 2693), og desuden blev revnerne i korets murværk udbedret og fundamenterne
under dettes hjørner forstærket. Endelig blev der
lagt nyt gulv under stolene.
Kirken gennemgik atter en istandsættelse 197275 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,
Thisted), hvorved en række forbedrende tiltag
blev udført. For murværkets vedkommende blev
der nykalket ude og inde. I denne forbindelse blev
kalkmalede dekorationer på flere vægge fremdraget (s. 2702). Ligeledes blev gulvene renoveret (jf.
ndf.), loftet isoleret, og døre og vinduer istandsat.
Gulve. Korets gulv består af heksagonale hvide
og sorte cementfliser fra 1903,12 mens knæfaldet
siden altertavlens erhvervelse 1861 er belagt med
brædder.Trinnet mellem kor og skib udgøres af et
rulskifte af gule normalsten, der er udlagt 197275. På samme tid blev skibets kvadratiske gule fliser lagt. Under stolene ligger fyrretræsplanker, der

1972-75 blev afrenset for fernis.Våbenhusets gulv
består af kantstillede gule teglsten i normalformat.
Tårnets gulvbelægning består af gule teglsten i
normalformat lagt på fladen, ligeledes fra 197275, mens et rulskifte udgør trinnet mod skibet.
†Gulvet var formentlig fra starten belagt med
teglsten. Således betaltes en murermester 1587
for at ‘lægge gulvet’,13 og 1791 var det belagt
med mursten.18 1841 var gulvet under døbefonten sunket, og året efter ønskedes gulvet under
stolene forsynet med ‘gode mursten’.19 O. 1892
omlagdes skibets gulv, således at stolestadernes
gulv bestod af røde mursten, midtgangens af
gule fliser. 1911 blev gulvet under stolene dækket af et cementlag, der 1933 ønskedes erstattet
med brædder. Før restaureringen 1972-75 bestod
skibets gulv af en blanding af sorte cementfliser,
kvadratiske gule tegl og gule teglsten i normalformat på fladen, tårnets af ‘gamle’ røde sten på
fladen.
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Døre. 1904 blev kirkens indgangsdøre forandret, så de kunne åbne udad, og 1906 blev der
anbragt en †tremmedør i våbenhuset.12
Vinduer. Korets og skibets sydvinduer er formentlig fra o. 1869, hvor nye ønskedes anbragt ‘på
lige linje samt mere hensigtsmæssigt fordelt end
de gamle’.12 Motivationen var ønsket om mere lys
til kirkerummet, og de kan muligvis have erstattet
både oprindelige og/eller senere †vinduer, som
antydet ved de uregelmæssige spor i murværket (jf. s. 2692). Ved samme lejlighed indsattes de
sprossede jernrammer. Tårnets lydhuller er dækket af rødmalede træjalousier, første gang nævnt
188112 samt trådnet. Dog er i nord, hvor den gamle klokke er ophængt (s. 2730), blot en ramme
med trådnet.Våbenhusets vinduer har trærammer.
Tagværker. Fyrretræstagværkerne over kor, skib
og våbenhus er fra kirkens hovedistandsættelse
1933-36 (opsat 1935, jf. indskrift på hanebånd).
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I koret er der syv spærfag med to hanebånd og
korte stivere. Fagene understøttes af en langsgående og skråtstillet stol langs spærenes underkanter. Bjælkelaget er boltet op i en drager på langs af
rummet og ophængt i spærfagene med jernstropper. Skibets tagværk, der består af 14 fag, er udført på samme måde, og loftet dækkes af en nyere,
fulddækkende gangbro.Våbenhuset har fem fag.
Tårnets tagværk er delvist af egetræ. Det består
af syv spærfag med to hanebånd og korte stivere. En nummerering i form af et stregsystem fra
nord mod syd er synlig.
Kirkens 1935 sløjfede †tagværk bestod af ‘gamle
egespær’, der muligvis er repræsenteret ved et par
enkelte stykker, der nu henligger på loftet, og som
er forsøgt dendrokronologisk dateret (jf. ndf.).
Klokkestolen af eg, nyere. †Klokkestol. En snedker blev 1586 betalt for i seks dage at ‘hugge’ et
‘klokkeværk’, men allerede 1596 var det nød-

Fig. 16.Ydre set fra nordøst. Foto M. Mackeprang o. 1920(?). – Exterior seen from the north east.
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Fig. 17.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east.

vendigt med yderligere reparationer.13 1700 var
klokken ophængt i ‘glamhullet udi nørre side’.27
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra en egetræsbjælke, der henligger i to stykker over hanebåndene på skibets loft, er der 2017 afsavet en skive
til dendrokronologiske undersøgelser. Prøven
kunne ikke dateres.29
Tagbeklædning. Kirken dækkes på alle bygningsafsnit af røde vingetegl, der senest er suppleret
ved kirkens hovedistandsættelse 1972-75. I ældre tider bestod †tagbeklædningen dog af forskellige materialer. Således er i kirkens regnskaber i
tiden 1584-98 adskillige udgiftsposter i forbindelse med oplægning af lyngtag.30 Førstnævnte
år blev der f.eks. anskaffet ni læs, idet en tækker
og fire hjælpere fik betaling for at ‘hente lyng af
heden’ og for at bryde det gamle tag ned.13 Tår-

net var 1588 belagt med egeplanker, der dette år
blev repareret. 1590 blev den gamle beklædning
nedtaget og fire dusin nye egeplanker oplagt.
Hovedparten af kirkens tagflader var dog belagt
med tegl, der 1596 blev fornyet med 2.000 sten.
Samme antal og et parti lægter blev 1606 købt
i Aalborg og sejlet til Skive, hvorefter de med
vogn blev fragtet til Rønbjerg. Året efter blev der
hentet kalk i Daubjerg, og en murermester lagde
stenene på ‘søndre side’. 1606 blev dog også 11
skippund bly omstøbt og lagt på kirken, og 1638
blev syv rækker bly lagt ‘næst ved tagstenene på
kirkens nørre side’. Op gennem 1600-tallet blev
tagbeklædningen repareret adskillige gange. Tagteglene blev i disse år hovedsagelig erhvervet i
Viborg, men også i Ringkøbing.13 Det sammensatte materialevalg gjorde sig gældende frem til
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1694, hvor 127 blyplader på sydsiden og 112 på
nordsiden blev solgt og erstattet af tegltag.31 Tårnet havde dog fortsat planketag, der blev fornyet
med 120 fyrreplanker.13 Præcis hvornår tårnet
endelig fik tegltag, fremgår ikke, men det synes at
være sket i en periode mellem 1768, hvor plankebelægningen er nævnt,32 og 1791, hvor tårnet
var tækket med tagsten.18 Allerede 1795 nævnes
planketaget dog igen, og få år senere var tårnets
‘fjæltag dog ganske åbent og noget afblæst’.17
Farveholdning. Kirkens mure er hvidkalkede ude
og inde, mens bjælker og loftsbrædder er malet
i grå nuancer. †Farveholdning. Facaderne var tilsyneladende en overgang rødkalkede, idet der i
kirken opbevares en teglsten i munkestensformat,
der efter sigende har siddet i østgavlen (fig. 63).33
På stenen er mørtelrester samt spor af flere kalklag,
herunder et brunrødt og et hvidt. Den brunrøde
farve er nævnt i forbindelse med kirkens kalkning
1699.13 Stenen måler nu 24×14×8,5 cm, men er
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fragmenteret i den ene ende, hvorved det oprindelige længdemål ikke længere kan fastslås. Ved
restaureringen 1972-75 blev et afskallende cempexolag afrenset og facaderne kalket. Skibets loft
blev o. 1887 malet med oliefarve.12 Korbuen stod
en tid afrenset (jf. fig. 28).
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elvarmeanlæg fra 2000. Det vides ikke, hvornår kirkens
†kakkelovn (jf. fig. 28) blev opsat, men 1911 blev
†skorstenen i skibet ved triumfmurens nordside
udhugget og ført ned til en afstand af to alen fra
gulvet.12 Nyt varmeværk i form af en †kalorifer
blev anskaffet 1935,12 og i tilknytning hertil blev
en varmegrav etableret i skibets nordøsthjørne.
Et eldrevet †luftvarmeanlæg (Horwath & Skou,Viby) blev installeret o. 1968. Elektricitet blev indlagt
1949.12
Et †fortov er nævnt 1900, hvor en gang rundt
om kirkebygningen ønskedes anlagt i ‘tre alens
bredde fra fortovet’.12

Fig. 18. Kirken i landskabet set fra sydvest. Ældre foto i Skive Lokalhistoriske Arkiv. – The church in the landscape,
seen from the south west.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 19a. Kalkmalede udsmykninger o. 1512 på skibets nordvæg (s. 2702), vestre del. Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Wall-painted decorations c. 1512 on the north wall of the nave, western part.

KALKMALERIER
I forbindelse med kirkens istandsættelse fremkom 1974 på skibets nordvæg en kalkmalet frise
fra o. 1512, der efterfølgende blev afdækket og
restaureret af Olaf Hellvik.34 Ved samme lejlighed blev tilhørende †udsmykninger fremdraget
og atter overkalket på korets nord- og østvæg,
således at der har været tale om en sammenhængende udsmykning, som er forløbet hele vejen
rundt på skibets og korets vægge, om end denne
senere blev afbrudt ved tilføjelsen af triumfvæggen (jf. s. 2693). Endvidere iagttoges på korets
nordvæg fragmenter af †malerier tilhørende en
lidt ældre fase, mens rester på triumfvæggens
søndre del må være yngre. De fremdragne malerier blev efter udtørringer, forårsaget af †varmeanlægget, nyistandsat 1993 af Robert Smalley.35
De fremtræder dog i dag ganske nedbrudte og
delvist vanskeligt tydbare. Det gælder i endnu
højere grad for de overkalkede †malerier i koret,
heriblandt en tolinjet indskrift over det blændede nordvindue, der alene kendes gennem et
fotografi.
1) (Fig. 20 og 64), 1400-tallet, formentlig i forlængelse af kirkens opførelse. En primitiv stregbemaling, hvoraf en mindre del er bevaret vestligst på skibets nordvæg og bag den korsfæstede
Kristusfigurs ben (jf. ndf.). De kendte dele af
udmalingen bestod af indvielseskors, planteornamenter og kornaks samt rosetformer og en forenklet fremstilling af Livshjulet. Motiverne, malet

i rødokker, var udført på de ældste kalklag, der lå
direkte på munkestensvæggen.
2) (Fig. 19, 21-27, 65), o. 1512, en ca. 133 cm
høj frise på skibets nordvæg, strækkende sig fra døren og videre ind i koret, inklusive det tilmurede
vindue på nordvæggen. Den indrammes af en
smal og fuldt optrukken kontur, der i skibet markerer ni rektangulære felter, hvoraf de syv rummer motiver fra Kristi lidelseshistorie. Det sjette
felt fra vest indrammer skibets nordvindue og indeholder desuden en daterende indskrift.
Billedfrisen, der læses fra vest mod øst, viser:
A) (Jf. fig. 19a), Bønnen i Getsemane Have. Feltets
nedre hjørne er afskåret ved norddøren. Samtidig er maleriets nederste tredjedel forsvundet.
Den kjortelklædte Jesus med glorie knæler med
hænderne løftet i bøn; den nedre del af figuren
mangler. Foran ham anes enkelte, stiliserede træer eller buske. Bag ham er gengivet to sovende
apostle. B) (Fig. 21, jf. fig. 19a), Judaskysset. Jesus
omfavnes af Judas, der bærer en lang gul kappe,
og som ledsages af to soldater. Tv. for Jesus ses
Peter, der stikker sit sværd i skeden efter at have
hugget Malkus’ hånd af. Denne skimtedes ved
Jesu fødder, 34 men er næppe synlig i dag. C) (Jf.
fig. 19a), Jesus for Herodes. Jesus føres af to soldater
frem foran den tronende og øjensynligt kronede
Herodes, der holder et scepter i højre hånd. D)
(Fig. 22, jf. fig. 19a), Hudflettelsen. Jesus står med
front mod beskueren, kun iført lændeklæde og
bundet fast til marterpælen. Kroppen er dækket
af sårmærker; to straffende bødler holder hhv. et
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Fig. 19b. Kalkmalede udsmykninger o. 1512 på skibets nordvæg (s. 2702), østre del. Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Wall-painted decorations c. 1512 on the north wall of the nave, eastern part.

hævet ris og et reb, der strammes om Jesu fødder. E) (Fig. 23, jf. fig. 19b), Tornekroningen viser
den siddende, kjortelklædte Jesus med hænderne
i skødet. Bag ham står to bødler med store hoveder og vrængemund; disse presser ved hjælp af
lange stokke tornekronen ned over hans hoved.

F) (Fig. 25, jf. fig. 19b), over det tilmurede vindue
ses en delvist bevaret, tolinjet minuskelindskrift.
På den øverste linjes højre del læses med forbehold to vanskeligt tydbare ord, adskilt af et punkt:
»…. hes(?)t· ro/a …«. På den nederste linje ses:
»An(n)o· d(omi)n(i). d.xii ……..ia…« (I det Her-

Fig. 20. Kalkmalet (†)udsmykning fra 1400-tallet på skibets nordvæg (s. 2702). Foto
Olaf Hellvik 1974. – Wall-painted (†)decorations from the 1400s on the north wall of the
nave.
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Fig. 21. Detalje af Judaskysset (s. 2702). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of The Kiss of Judas.

Fig. 22-23. 22. Detalje af Hudflettelsen (s. 2702). 23. Detalje af Tornekroningen (s. 2703). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – 22. Detail of The Scourging. 23. Detail of The Crowning with Thorns.
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Fig. 24. Detalje af Korsbæringen (s. 2706). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of The Carrying of the Cross.

Fig. 25. Kalkmalet indskrift over skibets nordvindue (s. 2703). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Wall-painted writing above the north window of the nave.
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Fig. 26. Kalkmalede †udsmykninger o. 1512 på korets nordvæg (s. 2707). Foto Olaf Hellvik
1974. – Wall-painted †decorations c. 1512 on the north wall of the chancel.

rens år 151(2)(?)….).36 G) (Fig. 24, jf. fig. 19b),
Korsbæringen. Den kjortelklædte Jesus, hvis ansigt
dækkes af sårmærker, tynges ned af korsets vægt.
Han ledsages af to soldater, og bag ham følger
Maria med glorie. Ved siden af hende er konturerne af endnu et ansigt, formentlig Simon af Kyrene, hvis hjælpende hånd understøtter korstræet.
H) (Jf. fig. 19b), Korsfæstelsen. Den korsfæstede
Frelser hænger tungt i armene, idet hovedet med
vidjekrans luder mod højre skulder; lændeklædet
ligger stramt om hoften, og kroppen er dækket af
sår. På hans højre side står Maria med hænderne
lagt over kors foran brystet. På venstre side en
skægløs figur, antagelig Johannes Evangelisten. I)
(Jf. fig. 19b). I frisens sidste billede, der overskæres
af den sekundære triumfmur, er malet et rund-

buet felt, hvori ses fire skrågrene af et træ, antagelig Livstræet; herunder er mindre kviste. Som
nævnt er frisen fortsat på korets nord- og østvæg
(jf. ndf.) samt videre på sydmurene.
Teknik og farver. Malerierne er udført på det
kalklag, der som nævnt dækker de ældre †malerier (ovf.). Fælles for motiverne er fremhævelsen
af Jesus ved brugen af den mørklødede brunokker (dodenkop) til hovedpersonens dragt og fuldskæg, mens glorierne er udført i gulokker. De
øvrige udmalinger står i nuancer af farverne gulog rødokker, mens felternes baggrund udfyldes af
prikblomster eller rosetter.
Stil. Karakteristisk for figurfremstillingerne er en
grotesk fysiognomi og ofte en profilfremstilling for
de ondes vedkommende, mens Jesus og disciplene
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Fig. 27. Kalkmalede †udsmykninger o. 1512 på korets østvæg (s. 2707). Foto Olaf Hellvik 1974.
– Wall-painted †decorations c. 1512 on the east wall of the chancel.

er fremstillet med mildere træk. Udsmykningen
har lokale og direkte paralleller i de nu forsvundne
†kalkmalerier i Sahl Kirke, hvor særligt Kristusfremstillingerne stemmer overens, og er endvidere
nært beslægtet med velbevarede udsmykninger i
Ejsing Kirke. Den her nævnte gruppe, der må tilskrives et lokalt værksted, har også fællestræk med
Brarupværkstedets samtidige udsmykninger fra o.
1500-20 (DK Maribo 1249-53).37
†Malerier. Over korets nordvindue var malet
en tolinjet indskrift med gotiske minuskler, svarende til skibets nordvindue (F).Teksten blev kun
dokumenteret i et fotografi (fig. 65, jf. fig. 26)
og lader sig ikke tyde nærmere. Tekstfeltet indrammedes af to lodrette mørke striber, der har
afgrænset denne del mod de tilstødende billed-

felter. En prikroset, svarende til baggrundsdekorationen på skibets frise, samt et svært tolkeligt figurativt maleri sås i feltet th. (fig. 26). På østvæggen, nord for vinduet, var en stående figur, iklædt
kjortel og folderig kappe og vendt mod højre
(fig. 27). Figuren, der ikke havde synlig glorie,
hævede tilsyneladende venstre arm. Foran denne
var muligvis en mindre figur(?), hvis nedre, ombukkede kappesøm anedes th. To smalle, basunlignende objekter, en skrå og en knækket, begge
med mørkfarvede, ovale ‘mundinger’ var yderst i
billedfeltet. Muligvis indgik alt i en Dommedagsfremstilling(?).
3) †Fragmenter af en enkel stregbemaling beslægtet med de ældste malerier (jf. ovf.) sås på
triumfvæggens sydlige del.
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Fig. 28. Indre set mod øst. Ældre foto før 1917 i NM. – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Fra den nuværende kirkes forgænger er bevaret den romanske døbefont, der ligesom fonten i
nabokirken Ryde hører til gruppen af liljedekorerede
fonte, fornemt repræsenteret med et eksempel i Sahl.
Endvidere må to træskårne *alterfigurer fra hhv. o.
1225 og o. 1300-50 antagelig have hørt til den †kirkes
inventar. Fra den nyopførte, senmiddelalderlige kirkes †højaltertavle stammer formentlig fragment af en
*Kristusfigur, dateret o. 1450-75, der kan være indgået
i en fremstilling af Korsfæstelsen eller Nådestolen. Til
beholdningen hører også det, vel samtidige, groft skårne korbuekrucifiks og alterstagerne fra o. 1500. Derimod er kirkens senmiddelalderlige alterkalk, som er
udført i 1400-tallets sidste fjerdedel og skænket af Eiler
Juel til Kokholm, antagelig først kommet til kirken i
1700-tallets første årtier, skænket af kirkeejerne Lucas Jensen Kjærulf til Estvadgård og Sophie Dorothea
Møinichen. Senere erhvervelser er ligeledes fem senmiddelalderlige alterfigurer, en gruppe med Anna
Selvtredje samt Johannes Evangelisten og en hellig biskop, alle fra o. 1525. Disse blev først 1651 overført til
kirken fra Ejsing Kirke. Her indgik de antagelig i en
†sidealtertavle fra det o. 1560 nedrevne Voer Kloster i

Østjylland. De kvalitetsprægede figurer er udført af en
mester, påvirket af Claus Berg og muligvis med værksted i Aalborg.
Fra tiden efter reformationen er bevaret en klokke
fra 1583, skænket af Peder Munk til Estvadgård og forsynet med klokkestøberen Rasmus Lausen eller Peder
Lauridsens karakteristiske bomærke. Kirkens bruskbarokke prædikestol er fra o. 1650 og tilskrives her
Christen Billedsnider, der var virksom i anden halvdel
af 1600-tallet i Hjørring og i en række kirker i Vendsyssel. Dåbsfadet er skænket 1704 af Frederik Christian Rantzau til Estvadgård. Først fra anden halvdel
af 1800-tallet stammer på ny flere anskaffelser. 1862
opsattes i koret et nyt fremrykket alterbord og en altertavle med maleri af Clemen Toft. Tavlens rammeværk
synes dog sammenstykket af flere ældre dele med præg
af senbarokken, rokokoen og nyklassicismen. 1863
tilkom en dåbskande og 1880 en alterskranke. Fra
1800-tallets sidste del hidrører antagelig også messehagel nr. 1 og kirkestævnetavlen. I 1900-tallet fik kirken
flere nyanskaffelser, bl.a. stolestader (1911), præstestol
(o. 1925), lysekroner (o. 1949 og 1984), klokker (nr. 1,
1948; nr. 2, 1985) samt et orgel (1968). Til de nyeste
anskaffelser udover to messehagler hører kirkens lysglobus.
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Fig. 29. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking east.
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets hovedstykker, både det historiske inventar og de nyere genstande,
bærer en staffering, der er fornyet i forbindelse med
kirkens restaurering 1972-75. Farvesætningen fastlagdes af Ernst Trier,Vallekilde.
Kirkens ældste regnskabsbøger er bevaret fra tidsrummet 1584-1710. Dog er det tidligste inventarium
først fra 1654.38 Af en statusberetning fra 1700 fremgik,
at kirkens ornamenter var ‘ulastelige’, ligesom stolene
omtaltes som værende ‘ved magt’. Generelt var kirkens
tilstand således bedre ‘end tilforn’, formentlig som følge
af den store hovedistandsættelse o. 1694, hvor navnlig
bygningen repareredes (s. 2695), men også stolestaderne
fornyedes.13 Ved en besigtigelse 1725 i forbindelse med
et ejerskifte var der atter kritik, bl.a. af prædikestolen
og stolestaderne, der trængte til reparation.39 1768 betegnedes kirken igen som værende ‘i ganske skikkelig
stand’ både ud- og indvendig, ‘så intet med billighed
er derpå at klage’. De følgende år meldtes da også kun
om petitesser, bl.a. var gulvet under degnestolen 1769
sunket lidt, mens to stole 1770 savnede nogle søm, og
dørtærsklen i våbenhuset 1772 var rådnet.27 De følgende årtier omtaltes status som overvejende god og
forsvarlig – ja, 1791 betegnede sognepræsten ligefrem
den lille kirke som smuk.18 Et problem var dog det

brøstfældige loft, der 1794-95 meldtes som værende
delvist åbent, således at der særligt over alteret under
stærk østenvind var meget træk, ligesom sand og kalk
dryssede ned herpå.17 Endnu 1804 fandtes ‘den lille kirke i smuk og prægtig stand’,17 men siden accelererede
behovet for en hovedreparation, hvilket dog først gennemførtes, efter at kirken 1810 var overdraget til tiendeyderne.40 If. en ytring fra sognepræsten, Jens Kjeldsen
Schiørring, kort forinden, 1808, havde det således været
påfaldende, at den daværende kirkeejer, Niels Sehested
i den grad havde ladet sine kirker forfalde.41
Korets indretning blev som nævnt ovf. ændret o.
1862, da alterbordet rykkedes frem, et afskærmet rum
til †skriftestolen anbragtes bag dette, og en ny altertavle opsattes på det ændrede bord. Måske i forbindelse
med denne ændring eller i løbet af de nærmest følgende år blev i alt ni middelalderlige alterfigurer samt
det kasserede korbuekrucifiks henlagt på kirkens loft,
hvor de tidligst registreredes 1895.
1933-36 gennemførtes en hovedrestaurering (Søren
Vig-Nielsen, s. 2697). Herunder blev det historiske inventar og stolestaderne nymalet.42 1972-75 var kirken
som nævnt ovf. atter under restaurering (Poul Hansen
og Ib Lydholm, Thisted).12 En omfattende nyindretning af kirken planlagdes 2015.43
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Alterbord (jf. fig. 29), nyere panelværk af træ, 96
cm højt, 143×96 cm, 94 cm fra østvæggen. Formentlig opsat 1862 i forbindelse med anskaffelsen af en ny altertavle med tilhørende maleri (s.
2710).Ved den lejlighed foresloges bordet rykket
ca. 3/4 alen (ca. 46 cm) frem i koret.28
Alterklæde (jf. fig. 30), moderne, af olivengrønt
fløjlsvelour med tilhørende alterdug af hvidt lærred med gennembrudt mønster i orkis med tre
kors mellem romber; dugen er udført af sognets
damer.44
†Alterklæder. Tidligst nævnt 1592 i forbindelse
med dets anskaffelse.13 1677 erstattedes klædet
med et nyt, bekostet af Estvadgårds ejere, Helle
Urne (†1688) og hendes netop afdøde mand,
Frantz Rantzau (†1676), efter at det ældre var
stjålet (jf. også †messehagel og †messeskjorte).
1694 forærede en ‘velbåren husbonde’, vel ovennævntes søn, Frederik Christian Rantzau til Estvadgård, et klæde af grønt rask.13 O. 1862 omtaltes et alterklæde af fløjl. Fløjlet fornyedes 1891.12
En †alterdug af fint lærred erhvervedes 1696.13
Altertavle (fig. 30), if. påskrift på bagsiden bekostet ‘af nyt’ af sogneboerne i 1862 samt ‘forfærdiget
og malet’ af Clemen Toft fra Holstebro. Oplysningen refererer antagelig primært til altermaleriet (jf.
ndf.), idet tavlen fremtræder som en sammensat
opbygning med inkorporering tilsyneladende af
ældre dele, dels storvinger i rokoko med tilhørende topstykke, vel fra o. 1750-75, dels den nyklassicistisk prægede ramme omkring storstykket,
som antagelig hidrører fra 1800-tallets første årtier. Hertil kom to †sidefløje i senbarok stil.
Altertavlen består af et storfelt, indrammet af
kraftige, glatte halvsøjler mellem tilsvarende glatte sideled; profileret base og kapitællignende øvre
led, sammenføjet med sidepartierne. Frisen har
klassicerende led, forneden med sammensat profil og perlestav, foroven med æggestav og tandsnit.
En perlestav er yderligere sat mellem altermaleriet og en indskrifttavle (jf. ndf.). Postamentet er
glat og helt uden dekorationer. Storvinger med
rocailleudskæringer og netværksdekoration i rokokostil. Topstykke med lav indskriftfelt hvorpå
gavltrekant med skyindrammet relief af Helligåndsduen, alt indfattet i en stor stråleglorie. På
bagsiden, der delvist er dækket af et skab, er et

fyldingspanel med små felter, antagelig hidrørende fra en anden inventargenstand, uvist dog
præcis hvilken.45 Endelig fandtes (jf. fig. 28) bag
sidevingerne to ekstra †sidevinger, udformet
som udskårne draperier, opbundet foroven i
knude, motivisk svarende til kalkmalede våbentelte, kendt fra barokken (jf. f.eks. Mesinge Kirke,
Odense Amt fra o. 1664 (DK Odense 4613)). På
altertavlens bagside ses endnu spor efter fæstnelsen af disse.
Staffering. Tavlens arkitektur er 1971 stafferet
i lyse farver, hvidlig, gullig og lysegrå samt lysebrun med forgyldning af ornamenter og stråleglorie. Topstykkets indskriftfelt og gavlens due
har hhv. sort og mørkeblå baggrund. †Staffering.
En bemaling, udført i forbindelse med kirkens
renovering 1933-36, omfattede en svag marmorering i flere farver, rødbrunt på de vandrette led
samt bronzestaffering i forskellige nuancer. Under denne registreredes ældre farvelag (jf. fig. 28),
der dog ikke blev nærmere beskrevet.
Altermaleri (fig. 30), 1862, Korsfæstelsen, udført
af Holstebromaleren, Clemen Toft if. indskrift på
bagsiden (jf. ndf.); 92×50 cm, olie på zink. Den
korsfæstede Kristus hænger dybt i strakte arme.
Hovedet med tornekrone hælder mod højre,
mens resten af kroppen er vendt mod venstre.
Lændeklædet er fæstnet ved højre hofte, og benene er let bøjede og fødderne fæstnet med to
nagler. Det enkle kors, der er vist mod en sort
baggrund, er foroven forsynet med en skriftseddel med »INRI« i sorte versaler.
Indskrifter. Postamentfeltet under altermaleriet
har indskrift i sorte versaler på lysegrå bund: »Vi
er hans værk/ han er vor fred« (Ef. 2,10 og 2,14).
På topstykket læses Jesu ord på korset: »Det er
fuldbragt« (Joh. 19,30) i gullige versaler på sort
grund. På tavlens bagside er indskrift i skriveskrift:
»Aar 1862 er dette Alter af Nyt bekostet af Rønbjerg Sogns Beboere, – Guds Huus til Ære! Forfærdiget og malet i Holstebro af Maler Clemen
Toft.«. †Indskrifter (fig. 28) på alterrammen viste
de samme skriftsteder som de nuværende, dog
malet i fraktur med bronzefarve. Dog var de to
citater fra Paulus’ brev til efeserne byttet om.
Tavlen var if. Synsprot. ‘en smuk og solid altertavle’, der blev anskaffet 1862, idet man samtidig
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Fig. 30. Altertavle, 1862, udført af Clemen Toft med altermaleri og arkitektonisk rammeværk, sammensat af ældre dele (s. 2710). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altarpiece,
1862, by Clemen Toft with altar painting and architectural framing composed of older elements.

noterede, at ‘forandringen i koret (var) godt og
smukt udført (…)’. Heraf turde det i overensstemmelse med påskriften på bagsiden fremgå, at
hele værket udførtes under ét, om end som et
konglomerat af ældre dele, der ikke nødvendigvis
stammede fra kirkens ældre tavle. De forsvundne
barokprægede †sidevinger blev kombineret med
endnu et sæt rokokoinfluerede storvinger og topgavl. Hertil kom den klassicerende ramme med

halvsøjler og det forenklede, blokagtige postament. I betragtning af delenes heterogene karakter, hvortil skal føjes bagsidens antagelig ligeledes
genbrugte fyldingspanel, skal 1862-indskriftens
udsagn om, at alteret var bekostet ‘af nyt’, derfor
tages med forbehold. Hvorvidt enkeltdele herfra
kan stamme fra kirkens †altertavle (jf. ndf.), lader
sig ikke afgøre. Ved en undersøgelse 1936 konstateredes, at altertavlen var nystafferet ‘for ca. 2
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Fig. 31-33. Jomfru Maria med barnet, o. 1225. Alterfigur nr. 1 fra †høj- eller sidealter (s. 2712). Foto Roberto
Fortuna 2018. 31.Vist skråt forfra. 32.Vist fra siden. 33.Vist bagfra. – Virgin and Child, c. 1225. Altar figure no. 1 from
†high or side altar. 31. Shown diagonally from the front. 32. Shown from the side. 33. Shown from the back.

år siden’ og ikke havde behov for istandsættelse.
Den omtalte istandsættelse fra o. 1934, udført i
forbindelse med kirkens restaurering 1933-36,
er imidlertid ikke dokumenteret, men må have
omfattet en fjernelse af de bageste †sidevinger,
der ikke omtales 1936.Ved en nyrenovering 1971
fæstnedes topstykket, mens rammeværket nymaledes. En plan om udskiftning af altermaleriet er
endnu ikke realiseret.
†Altertavle. 1592 betaltes fire daler for at renovere altertavlen. Under arbejdet var involveret en
maler og hans medhjælper, der transporteredes
fra Viborg, samt en snedker.13 Tavlen, hvis nærmere udformning er ukendt, blev kortfattet omtalt 1860, da den mht. træværket karakteriseredes

som ‘meget gammel og skrøbelig’, mens billederne forekom ‘meget simple, uanstændige og
uopbyggelige’.28 Hermed hentydes næppe til de
s. 2715 omtalte sengotiske figurer, men snarere til
en eller samtlige af de tre ndf. beskrevne figurer,
der dog i betragtning af deres forskellige datering
(o. 1225, o. 1300-50, o. 1450-75) oprindeligt kan
have været placeret i den 1592 renoverede tavle
af middelalderlig oprindelse eller i en †sidealtertavle, jf. ndf. I lighed med de fem sengotiske figurer blev de tre *alterfigurer tidligst omtalt 1895
på kirkens loft.
*Alterfigurer. 1) (Fig. 31-33), o. 1225, en tronende Maria med barnet, stærkt nedbrudt, 67 cm høj.
Maria sidder rank og frontal på et profileret tron-
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Fig. 34-36. Mandlig helgen, o. 1300-50. Alterfigur nr. 2 fra †høj- eller sidealtertavle (s. 2714). Foto Roberto Fortuna 2018. 34.Vist forfra. 35.Vist fra siden. 36.Vist bagfra. – Male saint, c. 1300-50. Altar figure no. 2 from †high or side
altarpiece. 34. Shown from the front. 35. Shown from the side. 36. Shown from the back.

sæde; krone og underarme mangler, og borebiller
har næsten fortæret barnet, der har siddet på hendes venstre knæ. Marias let fremadbøjede hoved
har nu en skråt afskåret isse med en nedboring,
der senest har tjent til fæstnelse af en sengotisk
krone af træ. Håret er langt og bølget, ansigtet
ægformet med svagt hvælvede øjne, afstødt næse
og en lille alvorlig mund. Halsen glider lige over
i de ganske smalle skuldre, højre underarm har
været tilsat med en dyvel, den venstre har støttet barnet. Af dette er kun bevaret et nedbrudt
parti, som antyder et frontalt siddende barn med
en tilsat (eller repareret) højre arm, der har været fæstnet med søm. Maria bærer tætsiddende,
fodsid kjole og en kappe, der har ligget ud over

armene og i en bue ind i skødet. Kjolen danner
afrundede, hovedsageligt parallelle folder, men
mellem de let adskilte knæ ret dybe v-folder.
Nederst anes to skospidser over et afrundet fodstykke. Bagsiden har en svag udhuling, og øverst
i tronsædets bagkant ses sømspor efter fæstnelse,
vel til et †alterskab (jf. ovf.). Træet står blottet og
voksbehandlet med et par stumper kridtgrund.
Det fremadbøjede hoved er et gammelt træk,
som især kendes fra den såkaldte Randersmadonna og fra de svenske madonnaer fra Mosjö og
Hall, alle dateret o. 1150.46 Gammeldags er også
barnets åbenbart frontale position, mens tronsædets blokagtighed peger på en datering efter o.
1200. Det samme gør de tykke v-folder, der ikke
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synes at have samtidige, hjemlige paralleller, men
bl.a. ses på en krucifiksfigur fra o. 1220 i kollegiatskirken i Huy i Belgien.47
Som nr. 2 må Mariafiguren formodes oprindeligt at have hørt hjemme i den ældre †kirke i en
†høj- eller sidealtertavle (jf. ovf.). Registreret på
kirkeloftet 1895 af Magnus-Petersen, der betegnede de to figurers foldekast som ‘kunstløst og
stift’ og daterede begge til 1200- eller begyndelsen af 1300-tallet. Han anbefalede derfor, at man
undlod en restaurering, men indrømmede dog, at
de i et museum ‘ville (…) kunne have betydning’.
Afgivet til Nationalmuseet 1908 (inv.nr. D 6988).
2) (Fig. 34-36), o. 1300-50. En stående, mandlig
helgen, 74 cm høj. Figuren er ubehjælpsomt skåret, hovedet mærkelig stort i forhold til den undersætsige krop. Venstre hånd samler kappen ind
foran kroppen; højre underarm mangler, men har
været tilsat, jf. et lille dyvelhul. Det halvlange hår
dækker ørerne og danner bukler ved siderne. Ansigtet fremtræder fladt med hvælvede øjenæbler,
enkel, markeret mund og en fremstående hage
med skarp kant, der må angive fuldskæg.
Hovedet går over i kroppen næsten uden hals,
mens kappen danner skematiske skålfolder og afsluttes med en urolig bølgesøm. Fødder ses ikke,
men har måske været tilsat på det afrundede fodstykke (to dyvler ses). Issen har nedboring, bagsiden en grov og lidet dyb udhuling med plan
kant, og under fodstykket vidner en dyvel om
fæstnelse. Træet står afrenset uden farvespor. Der
må være tale om et lokalt arbejde, der ligesom nr.
1 kan have hørt hjemme i den †kirke. Afgivet til
Nationalmuseet 1908 (inv.nr. D 6986).
3) (Fig. 37-38), o. 1450-75. Fragment af Kri
stusfigur. Figuren, der er 26 cm høj, savner begge
arme og ben. Det relativt store hoved med skulderlangt, bølgeriflet hår og skæg samt vidjekrans
(med afknækkede torne) om issen falder mod
højre skulder. Ansigtet med de lukkede øjne har
indfaldne kinder og let åbenstående mund. Kroppen med den slanke midje har markerede ribben
og sårvunde i højre side. Begge arme er afknækket eller -skåret ved skulderleddet, idet to skrå
indskæringer på bagsiden angiver deres fæstnelse
med tapper, som har været bladet ind i skuldrenes
bagside. Omkring hoften ligger et lændeklæde

med snip mellem benene. Benene er tilsvarende
afskåret umiddelbart herunder. Et dyvelhul, udfyldt med en træprop på bagsiden, angiver fæstnelsen til korstræet.
Stafferingen er antagelig sekundær. En gråhvid
karnation dækker hoved og krop med spredte røde blodstænk. Hår og skæg er delvist guldbronzeret, en staffering, der dog også dækker underkinder og overmund. Desuden anes spor af sort på
håret og grønt på vidjekronen, mens lændeklædet er blåt med svage spor af forgyldning. Under
hudfarven ses en ganske tynd kridtgrund.
Figuren, der er delvist bearbejdet på bagsiden
og ganske spinkel, ca. 5 cm tyk, har oprindelig
været fæstnet til et korstræ og antagelig udgjort
en del af en Korsfæstelses- eller Nådestolsfremstilling, der kan have udgjort midtfeltet i en †højalter- eller sidealtertavle (jf. ovf.). Svarende til nr.
1 og 2 registreret på kirkeloftet 1895 og 1908
overført til Nationalmuseet (inv.nr. D 6987). Restaureret 1959 af N. J. Termansen.
(†)Sidealtertavle(?). En senmiddelalderlig tavle,
formentlig en oprindelig sidealtertavle, blev if.
kirkeregnskaberne 1651 overført fra Ejsing Kirke
hertil og to år senere, 1653, stafferet og fæstnet
til væggen.48 Tavlen, der i lighed med dens placering i Ejsing Kirke således næppe har været
anbragt på højalterbordet, men snarere fæstnedes til en af sidevæggene, hidrørte antagelig fra
den o. 1560 nedrevne Voer Klosterkirke, hvis
ene altertavle, »dog ikke en af de skønneste«, s.å.
blev overladt til lensmanden på Silkeborg, Erik
Axelsen Rosenkrantz (til Landting) til hans sognekirke, dvs. til Ejsing (DK Århus 3879).49 Tavlen
er derfor næppe identisk med den 1860 omtalte
‘meget gamle og skrøbelige altertavle’, hvis billeder forekom ‘meget simple, uanstændige og uopbyggelige’, jf. s. 2712.28 Figurerne blev 1895, dog
uden det tilhørende †rammeværk, registreret af J.
Magnus-Petersen på kirkens loft (fig. 39) og blev
1909 indsat i et nyt, tredelt ‘alterskab’.
*Alterfigurer (fig. 39-40), o. 1525. 1) Anna Selvtredje. Gruppen, der er i to blokke, omfatter i alt
tre figurer, Jomfru Maria og Anna, tronende på
samme sæde med det stående Jesusbarn mellem
sig. Ca. 95×95×13 cm. Maria tv. har langt, bølget
hår og bærer en krone med reliefudskårne takker
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Fig. 37-38. Kristusfigur, o. 1450-75. Alterfigur nr. 3, antagelig fra fremstilling af Korsfæstelsen eller Nådestolen i
†høj- eller sidealter (s. 2714). Foto Roberto Fortuna 2018. 37.Vist forfra. 38.Vist bagfra. – Christ figure, c. 1450-75.
Altar figure no. 3, probably from a Crucifixion or Mercy Seat in a †high or side altar. 37. Shown from the front. 38. Shown
from the back.

på hovedet. Hun er iført en fodlang kjole med
firkantet udskæring, hvorunder brystdug; herover
en folderig kappe. Under kjolen skimtes snuderne
af hendes komulesko. Maria har med højre hånd
fattet om en nu tabt genstand (en blomst(?)). Med
venstre hånd (et par af fingrene mangler) rækker
hun en drueklase til Jesusbarnet. Det nøgne barn
med kortlokket hår fatter om druerne. Venstre
arm er delvist afknækket, og hånden mangler. Anna, siddende th., bærer hovedlin med tilhørende
hageklæde. Over kjolen bærer hun en folderig
kåbe med vide ærme(r) med opsmæk. Højre arm
og hånd mangler dog. Hun støtter med venstre

hånd en opslået bog. Nederst titter hendes skosnude frem. Gruppen er placeret på et sæde med
profilering foroven. Begge kvinderne hviler fødderne på et jordsmon. En bred revne mellem de
to figurer er udbedret med en indsat kile.
Figurerne bærer en sekundær staffering, måske
fra 1700-tallet, der antagelig er opfrisket o. 1934
efter ældre farvespor i forbindelse med en restaurering.50 De tre figurer har hvidlig karnation med
røde læber og kinder, Maria og Jesusbarnets hår
er gyldenbrunt ligesom kronen. Hendes kjole er
rosa, kappen rød med turkisblåt for og skoene
sorte. Anna har rosa hovedlin, hvidt hageklæde,
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Fig. 39. Alterfigurer, o. 1525 (jf. fig. 40). 1:15. Pennetegning med lavering, udført 1895 af J. Magnus-Petersen, med
skitsering af nyt rammeværk (s. 2714-17). – Altar figures, c. 1525 (cf. fig. 40).

rød kjole og olivengrøn kappe, dog med blåfarvning af det nedre parti samt sort skosnude. Sort
‘tekst’ på bogens hvide sider. Sædet og postamentet er brunstafferet. Endelig anes turkisblå farvefragmenter på sædet mellem de to kvinder.
2) Johannes Evangelisten, placeret i skabets venstre ‘sidefløj’. Ca. 95×40×11 cm. Johannes har
skulderlangt lokket hår og er iklædt fodlang, folderig kåbe over kjortel. Den synlige højre fod er
nøgen. Han gør en velsignende gestus med højre
hånd (det yderste af fingrene mangler) hen over
kalken, der holdes i venstre hånd. Gullig karnation, gyldenbrunt hår og kalk, rosa underklædning,
hvidt halsklæde, olivengrøn kåbe med rødt for.
3) Hellig biskop, placeret i tavlens højre side. Ca.
95×35×11 cm. Bispehelgenen, der ud over en
bog ikke har noget attribut, har ørelangt hår og
bærer mitra; et fragment af det tilhørende bånd
(infula) ses ved højre skulder. Han er iklædt liturgisk dragt med underklædning hvorover korkåbe, lukket med et cirkulært spænde. Højre hånd
mangler, mens den venstre holder den opslåede
bog. Højre komulesko anes under kåben. Gullig

karnation, brunt hår, gylden mitra med rødbrun
besætning, hvid underklædning, der dog forneden er stafferet lyserød ligesom fodstykket; turkisgrøn kåbe med rødt for. Rødgult spænde og
sort sko. På den opslåede bog er med sort malet
en indskriftlignende dekoration.
Samtlige figurer er indsat i et tredelt ‘alterskab’
med profilramme, udført 1909 af Niels Termansen efter udkast af Magnus-Petersen (jf. fig. 39).
Selve rammen er grå, idet de kvartrunde profilkanter er forgyldte. Bagklædningen af de tre ‘skabe’ er malet ensartet lysegrå, mens skråkanterne
er mørkerøde. Opsat på korets nordvæg.
Som nævnt af Francis Beckett (1926), er tavlens kvalitetsfulde figurer præget af kendskab til
Claus Bergs arbejder, svarende til altertavlen i
den sjællandske Årby Kirke (DK Holbæk 1467 og
1494, note 50).51 Den overfladiske lighed mellem
denne tavles Johannesfigur og Rønbjergs tilsvarende kan dog også bero på et forlægsfællesskab.
Tavlens figurtyper og navnlig draperistilen med
de voluminøse klædedragter med brede folder,
kontrasteret med dybe v-folder og mindre, tre-
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Fig. 40. Alterfigurer med Anna Selvtredje (nr. 1), Evangelisten Johannes (nr. 2) og ukendt helgen (nr. 3), o. 1525,
1651 overført fra Ejsing Kirke og 1909 indsat i alterlignende ramme (s. 2714-17). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Altar figures with St. Anne group (no. 1), John the Evangelist (no. 2) and unidentified saint (no. 3), c. 1525, transferred in
1651 from Ejsing Church and installed in altar-like frame in 1909.

kantede krusninger, har klart slægtskab med værker fra Claus Berg-kredsen, selvom man savner
de for den lybske mester så karakteristiske bevægede draperier, gerne med opsmæk. Rønbjergfigurerne er således beslægtet med en række nordjyske værker fra o. 1520-30, af Jan Richter (2007)
tilskrevet en Claus Berg-præget mester, antagelig
med værksted i Aalborg.52
Som omtalt ovf. har de fem figurer antagelig
smykket en senmiddelalderlig sidealtertavle, der
indtil 1651 stod i Ejsing Kirke.Tavlen, der vel oprindelig har været trefløjet, svarende til den nyere
rekonstruktion, blev, som det synes, overført hertil
fra den o. 1560 nedrevne Voer Klosterkirke, hvor
den antagelig ligeledes havde status af sidealtertavle. Tavlen har formentlig været opsat på en af
kirkens sidevægge, men blev sidenhen nedtaget
og deponeret på kirkeloftet (jf. også s. 2712). 1895
anbefalede Magnus-Petersen figurerne afrenset,
således at de stod i deres ‘naturlige egetræsfarve’,
hvorefter de skulle indsættes i en tredelt ramme
efter konservatorens udkast (fig. 39).53 Til trods
for kirkens anbefaling af planen forblev figurerne
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på loftet, og først 1909 gennemførtes restaureringen, idet man dog undlod en total afrensning.54
Tavlen ophængtes på skibets nordvæg (jf. fig. 66).
O. 1934 opfriskedes de ældre farver, idet det noteredes, at der under det eksisterende lag fandtes
rester af en ældre staffering, som dog ikke blev
nærmere beskrevet; tilstedeværelse af (oprindelig(?)) kridtgrund er ikke omtalt. I forbindelse
med kirkens hovedrestaurering 1972-75 fastlagdes løse farveskaller. Samtidig blev selve skabet
nystafferet og flyttet til korets nordvæg. 2011 anbefaledes en rensning og farvejustering, hvilket
imidlertid endnu ikke er gennemført.
†Sidealtertavle. Som nævnt ovf. kan en eller
flere af de bevarede ældre alterfigurer fra hhv. o.
1225, o. 1300-50 og o. 1450-75 oprindeligt have
været indsat i en forsvunden altertavle med status
enten af høj- eller sidealtertavle (jf. også †altertavle).
Altersølv (fig. 41-43), omfattende en senmiddelalderlig kalk med nyere bæger (o. 1972) og
en yngre disk, måske fra 1700-tallets begyndelse.
Kalk, 1400-tallets sidste fjerdedel, som angivet på
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Fig. 41. Altersølv, omfattende alterkalk og disk, førstnævnte fra 1400-tallets sidste fjerdedel, udført på initiativ af Eiler Juel til Kokholm, men antagelig først skænket 1725-43 af Lucas Jensen Kjærulf og Sophie Dorothea Møinichen
(s. 2717). Tilhørende disk, muligvis fra 1700-tallets første del (s. 2719). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar plate
comprising chalice and paten, the former from the last quarter of the 1400s, made on the initiative of Eiler Juel of Kokholm, but
presumably only donated in 1725-43 by Lucas Jensen Kjærulf and Sophie Dorothea Møinichen. Related paten, possibly from
first part of the 1700s.

foden udført på initiativ af Eiler Juel (af slægten
Krabbe-Juel, †o. 1495) til Kokholm (Skodborg
Hrd.), men antagelig først skænket til kirken i
tidsrummet 1725-43 af kirkeejerne Lucas Jensen Kjærulf og hans hustru, Sophia Dorothea
Møinichen, hvis våbenskjolde ses på kalkens fod
(jf. ndf.). 20,5 cm høj. Sekstunget fod på bred
standplade og profileret lodret standkant. De seks
fodtunger er rigt graveret med krydsbånd og
stavværksornamentik med fiskeblærer og spidsbladrosetter. På et af leddene er henover ornamenterne indgraveret et krucifiks med »INRI«
i versaler på skriftsedlen øverst på korset. Tre af
de øvrige fodtunger har giverskrift i fordybede
gotiske minuskler, tilsyneladende afsluttet af ikke

læsbart årstal: »eler juul/ dis kelck/ coct xli(?)(…)
iii« (Eiler Juel (har) skænket denne kalk …).55
Tre skjolde, formentlig af sølv, er sekundært påsat (et fjerde mangler). Hen over krucifikset er
et skjoldepar, vendt i courtoisie mod hinanden
med en gående eller springende ulv (for Kjærulf)
til heraldisk højre og et profilvendt munkehoved
med tonsur overfor (for Møinichen).56 På den
modstående fodtunge er til heraldisk venstre et
vandret delt våbenskjold med en tindeskure for
en ukendt kvinde (fig. 42). Overfor har antagelig været et mandsvåben at dømme efter spor i
metallet.57 Foden er drevet pyramidalsk op med
det sekssidede skaftled, der er smykket med graverede, skråtstillede bånd både forneden og for-
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oven, øverst dog med stavværkslignende sideled.
Det høje, glatte bæger med skrå sider er støbt o.
1972 af Helga og Bent Exner og erstatter et ældre, omend sekundært, †bæger fra o. 1883.12 Under bunden er indridset i antikva: »Vegt Lod 22
…« samt nyere ejermærkning: »RBJ-K/48«. Disk,
1700-tallets begyndelse (?), 13 cm i tværmål. Den
ganske flade disk har graveret bladkors i cirkelslag
på fanen og ejermærkning på undersiden.
Det er uvist, om altersølvet er identisk med
kirkens oprindelige, der tidligst er nævnt 1654 (jf.
ndf.). Det forekommer dog nærliggende at formode, at begge dele, der var prydet med våbenskjolde for ejerparret på Estvadgård i tidsrummet
1725-43, først kom til kirken på dette tidspunkt.
I øvrigt har den middelalderlige donator, Eiler
Juel, heller ingen direkte tilknytning til Rønbjerg
Kirke. 1867 foresloges disken indvendig forgyldt,
mens kalkens bæger 1883 skulle forstørres.12 O.
1972 istandsattes kalken med et nyt, indvendig
lueforgyldt bæger.
†Altersølv. Kirkens kalk og disk er tidligst nævnt
1654. 1660 blev kalken repareret af en guldsmed.13
Oblatæsker. 1) O. 1900, af porcelæn, 16 cm i
tværmål, 7 cm høj. Sort med guldkors og tilsva-
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Fig. 43. Oblatæske nr. 2, anskaffet o. 1974 (s. 2719).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wafer box no. 2, acquired
c. 1974.

rende kanter. Under bunden fabrikationsmærke
for Bing & Grøndahl. 2) (Fig. 43), anskaffet o.
1974,12 af sølv. Den enkle æske, 13,5 cm i tværmål, har skrå sider med nedre profilkant og næsten fladt låg med flad knop. Under bunden er
mærke for Dansk Paramenthandel og sterlingsølv.

Fig. 42. Ukendt kvindevåben, prydet med en tindeskure. Detalje af alterkalk (fig. 41,
s. 2718). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Unknown woman’s arms, decorated with fess
embattled. Detail of chalice (fig. 41).
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Fig. 44. Alterstager, o. 1500 (s. 2720). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, c. 1500.

†Oblatæske. En ‘brødæske’ af blik er omtalt o.
1862.12
Sygesæt, fælles med Estvad Kirke (s. 2647).
Alterkande. Moderne glaskaraffel af kegleform
med kugleknop, 23,5 cm høj.
(†)Alterkande, o. 1900, af sort porcelæn med
guldkors, 29 cm høj. Fabrikationsmærke for Den
Kongelige Porcelænsfabrik. Kanden, der er defekt og delvist itubrudt, er deponeret på loftet.
1913 og atter 1974 anbefaledes anskaffelsen af en
kande af sølv.12
†Alterkande. O. 1862 er nævnt en kande af
blik.12
Alterstager (fig. 44), o. 1500, 35 cm høje. Foden
hviler på tre ben med potelignende fødder. Lavt,
profileret fodled med graverede dobbeltlinjer,
gentaget på de øvrige dele. Cylinderskaft med tre
skaftringe og lav lyseskål.
Stagerne er tidligst nævnt 1654. I forbindelse
med Helle Urnes begravelse i Estvad Kirke 1688
(jf. s. 2609) foræredes også et par (voks)lys til
Rønbjerg.13
Trestage (fig. 45), nyere, 34 cm høj, med lav
profileret fod, sammensat skaft i flere afsæt med
midtdelt kugleled i midten mellem to vasefor-

mede led; under det øvre vaseled er fæstnet to
volutoprullede sidearme. Lave lyseskåle hvorpå
cylindriske lyseholdere.
Syvstage, nyere, 37 cm høj, formet som en Titusstage på ottekantet fod i tre afsæt og kugledannede skaftled, jf. eksempel i Estvad (s. 2649).
†Alterbøger. 1591-92 anskaffedes en salmebog
og en alterbog. 1654 indkøbtes en ny kirkebog,
1686 suppleret med et kirkeritual og en ny kirkebog, samt i 1699 med ‘den nye forordnede salmebog’ (dvs. Thomas Kingos Den Forordnede Ny
Kirke-Psalme-Bog, Kbh. 1699).13
Messehagler. 1) Muligvis identisk med hagel, anskaffet 1887, jf. ndf. Skjoldformet, af rødt fløjl med
påsatte guldgaloner og rygkors af samme materiale. 2) Moderne, af grønt lærred med satinfor. På
ryggen er gyldent broderi med stiliserede blomsterstængler, den midterste med volutoprullede
sideled. 3) Moderne, af rødt velour, med gyldent
satinfor og dekoration af guldgaloner og småkors.
†Messehagel. 1646 er anført udgifter til en ny
messehagel, måske den, der omtales 1654 som
værende af blåt fløjl og med et broderet rygkors.
1677 erstattet med en ny hagel, skænket af Frantz
Rantzau og Helle Urne i stedet for den gamle,
der var stjålet (jf. †alterklæde og †messeskjorte).13
O. 1862 er nævnt en hagel af rødt fløjl, der 1887

Fig. 45. Trestage, nyere (s. 2720). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Three-branched candelabrum, recent.
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erstattedes af en ny, vel af samme materiale; muligvis identisk med den skjoldformede, der endnu
er intakt (jf. ovf.).12 †Messeskjorte. Nævnt 1592,
1637 og 1645, de sidstnævnte år i forbindelse
med en reparation. Erstattet 1677 efter et tyveri
af den gamle (jf. ovf.). 1700 indkøbtes 11,5 alen
‘klosterlærred’ til en ny skjorte.13
Alterskranke (jf. fig. 29), o. 1880.12 Af hesteskoform med spinkle balustre med skaftring på terningformet base og med en tilsvarende kapitæl.
Staffering i gråt og lysegrønt med forgyldte detaljer. Knæfaldet er betrukket med mørkeblåt stof.
†Alterskranke. O. 1862 er omtalt et gitter af træ
med tilhørende knæfald af læder.12
Døbefont (fig. 47), romansk, af granit; heraf er
foden af en lysere grå stensort, mens kummen er
rødlig. 93 cm høj, 64 cm i tværmål. Enkelte partier, både på kumme og fod, er afhugget. Foden har
form af en omvendt terningkapitæl med hjørneblade; foroven afsluttet med en vulst under et
lavt skaftled. Kummen, der foroven har en attisk
profil, har en indristet dekoration af forenklede
liljer, hvis sideblade næsten danner en omløbende arkade. Fonten, der tilhører den glatkummede
gruppe, er ligesom fonten i nabokirken, Ryde,
en simplere udgave af de liljedekorerede fonte,
hvoraf en fornem repræsentant ses i Sahl.58 Placeret ved korbuens nordvange.
1895 noterede Magnus-Petersen ‘utvivlsomme
mærker’ på fonten, efter at denne – ligesom den
ældre †kirke – havde været udsat for brand.59
Disse spor ses ikke i dag og kan muligvis have
været rester af en ældre †staffering.
Dåbsfad (fig. 46, 67), skænket 1704 af Frederik Christian Rantzau til Estvadgård. 13 Fadet, der
måler 49,5 cm i tværmål, er glat, bortset fra dobbelte, graverede konturlinjer. På fanen, tæt ved
kanten, er indstemplet tre identiske, dobbelte liljeornamenter (fig. 67).60 Tilsvarende tregrupper
af liljestempler, formentlig fabrikationsmærker,
ses på fanen af dåbsfadene i Dragsted (DK Tisted
955), dateret o. 1550-1600, og Havnbjerg (DK
Sjyll 2578) fra 1700.
†Dåbsfad(?). 1865 foresloges våbenhusets ‘døbefad’ fornyet.12 Med mindre der hentydes til et
ekstra fad, eventuelt af tin, kan det omtalte muligvis også have haft en anden funktion.
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Fig. 46. Dåbsfad, skænket 1704 af Frederik Christian
Rantzau til Estvadgård (s. 2721). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dish, donated in 1704 by Frederik Christian Rantzau of Estvadgård.

Fig. 47. Døbefont, romansk (s. 2721). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Romanesque font.
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Fig. 48. (†)Korbuekrucifiks, o. 1450-1500 (s. 2722).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – (†)Chancel arch crucifix,
c. 1450-1500.

Dåbskande (jf. fig. 28), af tin. 1863 anbefaledes
anskaffelsen af en ‘tinddøbekande af ædel form
og passende størrelse.’12 Kanden, der er 31,5 cm
høj, har klassicerende form. Låget, som er delvist
sammenpresset, har flad knop.
(†)Korbuekrucifiks (fig. 48), senmiddelalderligt,
o. 1450-1500. Bevaret heraf er alene den summarisk skårne Kristusfigur, der er sammensat af i
alt seks stykker (hoved, arme, torso, underkanten
af lændeklædet og benene). Samlet udgør højden ca. 160 cm. †Korstræet mangler. Den meget medtagne figur bærer præg af såvel fugtbetingede skader som af borebilleangreb og savner
flere detaljer (enkeltheder ved hovedet og håret,
fingre, lændeklæde og fødder). Figuren har hængt
i strakte arme med hovedet hældende mod højre skulder og omtrent strakte ben. Hovedet, der
oprindeligt har været skåret i ét med torsoen, er
afbrudt ved den øvre del af halsen, og den præ-

cise hældningsvinkel kan ikke fastslås. Øjnene og
munden er omtrent lukket; et overskæg samt hageskæg er let antydet. Halvlangt, bølgeskåret hår,
der ligger med en lok foran højre skulder; venstre
del af hovedet og håret mangler. En vidjekrans ses
omkring issen. Begge arme har været dyvlet fast
med tappe (højre arms tap savnes), idet dele af
højre hånd og hele den venstre mangler. Torsoen
har svagt hvælvet brystkasse med markerede ribben. Lændeklædet, hvis sidesnip i Kristi højre side
mangler, er ført med en diagonalsnip ned mellem benene. Folderne er ganske skematisk skårne. Også benene synes skåret i ét med torsoen,
men er sekundært opskåret i vandrette snit, der
er samlet på tværs med dyvler og lim. Endelig ses
en række rustangrebne søm på bagsiden (bl.a. en
moderne øsken til ophæng på hovedets bagside).
På forsiden af hovedet er et søm desuden slået ind
forfra ved den ene mundvig. Bagsiden af figuren
er udhulet med brug af fladjern eller økse.
Kristusfiguren har mindst to lag staffering, en
sekundær, til dels lagt direkte på træet, med gråhvid karnation, dog mere gulligt på ansigtet, der
i øvrigt har røde læber samt brunt hår, tornekrone og skæg; lændeklædet er lyseblåt. Herunder
anes, foruden i folder og andre fordybninger, en
formodentlig middelalderlig staffering på kridtgrund.
Figuren, der tidligst registreredes 1895 på loftet
sammen med otte andre middelalderlige figurer
af Magnus Petersen, blev i nyere tid adskilt, idet
hovedet 1936 fandtes ophængt på tårnrummets
nordvæg, mens resten af figuren fortsat henlå i
en kasse på loftet. Som fremhævet af konservatoren kunne man dog »næppe finde noget Krucifix
i daarligere Stand«. Fra dette tidspunkt hidrører
formentlig den naturalistiske bemaling af den
fremviste del. Siden blev også dette fragment
genplaceret på loftet, hvor alt fortsat befandt sig
2002. Forslag til en overdragelse til et museum
eller til en konservering og eventuel genophængning er dog ikke efterkommet. I dag opbevaret i
Estvad Kirkelade.
Fig. 49. Prædikestol, o. 1650 og tilskrevet Christen
Billedsnider. (s. 2724). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Pulpit, c. 1650, attributed to Christen Billedsnider.
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Fig. 50. Prædikestol, o. 1650. 1:30. Farvelagt pennetegning, udført 1905 af J. Magnus-Petersen, med angivelse
i rødt af manglende partier (s. 2724). – Pulpit, c. 1650.

Prædikestol (fig. 49-51), o. 1650, her tilskrevet
Christen Billedsnider.
Kurven, hvis billedskærerarbejder klart er præget af bruskbarokken, omfatter fire sider af en
polygon. Storfelterne adskilles af joniske hjørnehermer, vist både som mandlige (med halvlangt hår og knebelsbart) og kvindelige (med
hovedlin) figurer, der enten samler hænderne i
bøn eller fatter om deres klædebon. De stærkt
fremspringende underkroppe er udformet som
krumknægte, der på forsiden er smykket med
groteske vrængemasker, alle med åbenstående
munde og fremrakte tunger. Volutoprullet bladværk og bruskværksornamenter pryder siderne
og de nedre partier. Storfelterne, indrammede af
sammensatte profilled, har højrektangulære, svagt

konkave billedfelter med de fire evangelister, alle vist med bøger og deres respektive symboler,
idet der bag hovederne er skåret en bølgebort.
Fra opgangen i nord mod sydvæggen ses: Mattæus, Markus (fig. 51), Lukas og Johannes. Evangelisterne, der bl.a. er karakteristiske med deres
senede underarme, er udført som en forenklet
version af Dirichs van Campens (Jan Dircksen,
-1602-1618-) kobberstik af Luther og Melanchthon efter Georg Pencz.61 Ganske tilsvarende
fremstillinger ses på prædikestolen i Lyby Kirke
(Salling Nørre Hrd., Viborg Amt), jf. også ndf.
Krongesimsen har fremspring med diademhoveder, beslægtet med hermehovederne, mens
postamentets fremspring har viltre løvehoveder
med åbenstående mund. Herunder er drejede
kuglespir mellem hængestykker med muslingornamenter og volutslyng. Underbaldakinen er sekundær (1906) og dannet af et sekssidet led, sat
på en sekskantet stolpe. Den nyere opgang, der på
vestsiden er sammenbygget med degnestolen, har
firkantet mægler og højrektangulære fyldingspaneler, under håndlisten kronet af prydfrise med
æggestav. Moderne bogpult.
†Lydhimle. 1) Kasseret 1689, ‘eftersom intet af
den gamle kirkehimmel var nyttig’.13 Himlen
kunne muligvis hidrøre fra den †prædikestol. 2)
1689 indkøbtes materialer, tilsyneladende til en
ny himmel, mens en snedker fik løn ‘for dem
(dvs. materialerne) at oplægge’, antagelig i forbindelse med udførelsen.13 Kasseret før 1825, da
man anbefalede anskaffelsen af en ny, hvilket dog
endnu ikke var sket 1829.62 O. 1862 savnedes den
stadig.12 3) (Jf. fig. 28, 50), før 1905. D.å. omtalte
Magnus-Petersen ‘den meget smagløse og temmelig nye’ lydhimmel. Ottekantet opbygning,
tilsyneladende helt uden dekoration.
Som nævnt ovf. er prædikestolens evangelister nøje beslægtet med de tilsvarende på stolen
i Lyby Kirke, der formentlig er udført af samme
hånd som denne kirkes altertavle og ligeledes
er præget af bruskværksstil. Det gælder også for
selve kurvens opbygning, dog med hjørnesøjler
istf. hermer, og den øvrige ornamentik (diademog løvehoveder), hvilket underbygger indtrykket
af et mester- eller værkstedssammenhæng med
Rønbjergstolen. Den yppige bruskværksstil og
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Fig. 51. Evangelisten Markus. Detalje af prædikestol, o. 1650 (s. 2724). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Mark the
Evangelist. Detail of pulpit, c. 1650.

de karakteristiske, plumpe evangelistfigurer med
bl.a. fremtrædende sener er karakteristiske for
værker af Christen Billedsnider, virksom i anden
halvdel af 1600-tallet i Hjørring og i en række
kirker i Vendsyssel.63 Blandt hans dokumenterede
og tilskrevne arbejder findes dog ingen paralleller til de maskesmykkede hermer, og det kan
ikke udelukkes, at dette led er udført af en anden
hånd.64
Staffering. Stolen fremstår i lyse, næsten pastelagtige farver med nuancer af hvidt, lysebrunt,
turkisgrønt og rødt, kontrasteret med forgyldning på de arkitektoniske led, en staffering, der
fastlagdes i forbindelse med restaureringen 197275. †Figurmalerier. Som anført 189565 var der under evangelistfigurerne (malede) symboler eller

Danmarks Kirker, Ringkøbing

rettere emblemer, således Lovens Tavler, et hjerte,
der bearbejdes med en hammer og et hjerte på
en rist samt et udvisket symbol. De to hjerteallegorier genfindes i samtidens mest anvendte
emblemværk, Daniel Cramer, Emblemata sacra
(1624). Her hentyder de til, hvordan Gudsordet
blødgør menneskehjertet (I,1), der dog samtidig lider i angst og nød (I,8).66 Indskrifter. Versalindskrifter i gråhvidt er anført i kronfrisen (de
respektive evangelistnavne) og fodfelterne (Luk.
11,28).
Prædikestolens tilkomst er påfaldende nok
ikke nævnt i de bevarede regnskaber, men at
dømme efter helhedens stilpræg kan den næppe
identificeres med den stol, der er omtalt 158687 (jf. †prædikestol).67 Før kirkens hovedrepa-
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ration 1811-12 meldtes, at stolens bærebjælke
var brøstfældig i østenden.17 1906 fastslog man,
at stolen enten skulle grundigt restaureres eller erstattes med en ny.12 Man valgte dog den
førstnævnte løsning og lod Magnus-Petersen
gennemføre en forundersøgelse og restaurering.
I denne forbindelse afrensedes formentlig den
sekundære, dækkende grå oliefarve, således at
stolen stod i egetræets naturlige farve,68 ligesom
man udbedrede beskadigelser af lister, figurer og
ornamenter. Samtidig udførtes en ny underbygning i stedet for den ‘skæmmende bjælkeunderlægning’. O. 1936 og 1972 istandsattes stolen på
ny, sidstnævnte år med en dækkende staffering
over det ældre blanktræ med partiel forgyldning.
†Prædikestol. 1586-87 er noteret udgiftsposter
i forbindelse med stolens udførelse og opsætning, heriblandt til arbejde med opgangstrappen
og bærestolper, der indmuredes i væggen under
kurven.69
Stolestader (jf. fig. 29, 54), o. 1911 med nyere
eller omarbejdede gavle. Stoleværket omfatter
2×11 stader i nord og syd; hertil kommer den
forreste stol i sydrækken, der er indrettet med
en plads til kirkesangeren (jf. ndf.). Gavlene har
trepasformede topstykker, svarende til de ældre
stole (jf. fig. 28), om end med vandrette profilled, reliefkors i topstykket og herunder et firedelt
panel. Tværrektangulære ryg- og forpaneler med
profilfyldinger. Stafferet i gråt, lys turkis og lys
rødbrunt med forgyldning af reliefkors og lister;
grønne hynder.
1911 foresloges stolestaderne fornyet.12 I forbindelse med restaureringen 1972-75 nystafferedes stolestaderne; muligvis i samme forbindelse
omarbejdedes de ældre, helt glatte gavle. Fragmenter af stolestaderne ses på loftet.
†Stolestader. Kirkens stole (‘skamler’) er tidligst nævnt 1585 i forbindelse med deres opbygning. 1623-24 kasseredes materiale fra de
ældre stole, idet der samtidig udførtes nye. 1653
er kvindestolen(e) tidligst specifikt omtalt. 1694
gennemførtes en større istandsættelse af stolestaderne.13 1791 rapporteredes, at samtlige stole
få år tidligere var malede, og at alle i øvrigt var
forsynede med døre.18 1798 meldtes, at de ne-

Fig. 52. Klingpung, o. 1843 (s. 2727). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Collection bag, c. 1843.

derste kvindestole behøvede reparation, hvilket
gennemførtes året efter.17 1826 noteredes, at
rækværket både ved mands- og kvindestolene
trængte til istandsættelse.62 O. 1862 omtaltes i alt
22 mands- og kvindestole, 11 af hver, alle forsynede med døre. 1887 istandsattes mandsstolene,
bl.a. med nye fodskamler. 1889 maledes staderne
med egetræsfarve. 1911 var de eksisterende stole
ødelagt af svamp.12
Bænke. To lågbænke er opsat i våbenhuset, måske identiske med de nye bænke i tårnet og våbenhuset, der 1868 skulle males med en passende
lys oliefarve.12 Bænkene har oplukkelige sæder
med opbevaringsrum under. Stafferet i grå og lysegrønne nuancer.
Præstestol, o. 1925. Højrygget armstol, o. 1925,
i skønvirkestil. Hvidstafferet med mærkerød stofhynde.
†Præste- og skriftestol. Tidligst nævnt 1795, da
den tilhørende knæleskammel manglede.17 Stolen foresloges 1861 placeret bag alteret i forbindelse med alterbordets fremrykning.28 Det er
antagelig denne, der anes i korets nordøsthjørne
bag alteret (fig. 28), afskærmet med en væg med
indgang fra vest og kronet af en udskåret dekoration i form af et kornneg og en palmegren(?).
Kirkesangerstol (jf. fig. 29). En stol til kirkesangeren er indrettet i det forreste stolestade mod syd.
†Degnestol. Tidligst nævnt 1769, da gulvet herunder var sunket lidt. 27 1861 skulle degnestolen
flyttes til den åbne plads foran alteret.28
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Kister og skabe. Bag alteret er nyere skab til messehaglerne og en pengeboks, indmuret i selve alterbordet. Førstnævnte renoveredes 1972.
Pengebeholdere. Pengekasse (jf. fig. 11), nyere, af
træ med lysegrøn staffering, er opsat på bagpanelet af nordsidens stolestader, tæt ved våbenhusdøren. Pengebøsse (jf. fig. 11), af messing, muligvis
identisk med den, der er nævnt o. 1862.12 Cylinderformet, med pengesprække foroven. Opsat
på nordvæggen ved dør til våbenhuset. Klingpung
(fig. 52), o. 1843, med drejet træskaft med udskåret håndtag. Herpå dølle af jern, hvortil er fæstnet stofpose af brunt fløjl med mønstervævede
borter. Posen har muligvis været afsluttet med
en kvast eller påsat †klokke. Pungen anbefaledes
fornyet 1843.19 Ophængt på sydvestvæggen. Restaureret 2002.
Dørfløje. 1) (Jf. fig. 11) o. 1930, fladbuet enkeltfyldingsdør mellem skib og våbenhus. Grønstafferet med profiler i guld. 2) O. 1930, i våbenhuset.
Rundbuet plankedør med gangjern på forsiden.
Orgel (jf. fig. 54) 1968, med fire stemmer, ét
manual. Bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby og Horsens.70 Oprindelig disposition:
Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte
2'. Manualomfang: C-g3. Svelle for hele værket.
2004 omdannedes Spidsfløjte 2' til Spidsquint
22/3' af P. G. Andersen & Bruhn, Årslev. Opstillet i
kirkens tårnrum, efter planer af arkitekt H. Møller Nielsen, Struer.12 Svellefacade, opbygget efter
orgelbyggeriets model ‘Göteborg’.71 Facaden er
bemalet i rødbrunt og gråt i to nuancer med forgyldning af lister.
†Harmonium. Foreslået efterset 1947 af en fagkyndig. 12 Anskaffelsestidspunktet er ikke nærmere oplyst.
Salmenummertavler (jf. fig. 29, 54), to nyere tavler med svunget topstykke, kronet af topgavl, og
inddeling til skydebrikker er opsat på nordsidens
østvæg og på sydsiden. Stafferet i to grå nuancer
med sorte brikker.
(†)Salmenummertavler. På kirkens loft er deponeret to nyere tavler. 1) Rektangulær med vandret overkant, sortstafferet og med messingtal til
ophæng. 2) Hvidstafferet rektangulær tavle, med
trekantgavl. †Salmenummertavler.To tavler er registreret o. 1862.12 Tavlerne er antagelig identiske
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Fig. 53. (†)Kristi Opstandelse, 1700-tallet. Løst maleri
(s. 2727). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – (†)Resurrection, 1700s. Separate painting.

med de enkle tavler med buet overkant, sortstafferede og beregnet til påskrift med kridt, der ses
ophængt i skibets østende, hhv. på korbuens nordre vange og på nordvæggen (fig. 66).
Kirkestævnetavle (jf. fig. 11), 1800-tallet. Med
buet overkant, sortstafferet og med påskrift i hvid
skriveskrift: »Lyder veed Kirkestævne«. På nordvæggen ved døren til våbenhuset.
†Hatteknager. Anbefalet anskaffet 1863 til ophængning over mandfolkestolene.12
Løst maleri (fig. 53), 1700-tallet, forgyldning
og oliefarve på fyrretræ. En højrektangulær tavle
med buet overkant, 48×31 cm med en primitiv
gengivelse af Kristi Opstandelse, indsat i en smal
ramme, fandtes 1936 ophængt på tårnrummets
nordvæg, men registreredes 1971 på kirkens loft.
Tavlen, der foresloges restaureret, er i dag placeret
i en slagbænk i våbenhuset.
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Fig. 55. Klokke nr. 1, skænket 1583 af Peder Munk til Estvadgård (s. 2730). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bell no. 1, donated in 1583 by Peder Munk of Estvadgård.

Belysning. Kirken har tre lysekroner (jf. fig. 29, 54),
nyere. Elektrisk lys installeredes 1949.12 Muligvis
Fig. 54. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Interior looking west.

i samme forbindelse ophængtes to identiske kroner til elektricitet med otte volutsvungne arme
og et tilsvarende antal prydarme. Balusterskaft, der
forneden afsluttes med en stor glat hængekugle
og en pinjekogle. En tredje krone, der er en nøje
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Fig. 56-57. Klokker nr. 2-3. 56. Nr. 2, 1948, støbt af Jysk Jernstøberi i Brønderslev (s. 2731). 57. Nr. 3, støbt af
Eijsbouts, Asten (s. 2731). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bells nos. 2-3. 56. No. 2, 1948, cast by Jysk Jernstøberi in
Brønderslev. 57. No. 3, cast by Eijsbouts, Asten.

kopi af de to ældre, opsattes 1984.72 Lampet, nyere.
På korets sydvæg er ophængt en trearmet lampet.
†Lysekrone. 1791 omtaltes en lysekrone midt i
kirken.18 Kronen er muligvis identisk med den
seksarmede krone, der ses fig. 28.
Lysglobus (jf. fig. 29), moderne, af smedejern.
Den 187 cm høje opbygning står på en fod, dannet af seks volutoprullede led. På skaftet er påsat
globus med tre vandrette holdere til fyrfadslys.
Foroven et kløverbladskors som opstander. Sortstafferet. I skibets nordøsthjørne.
†Ligbåre. En gammel båre af fyrretræ er nævnt
1654.13
Klokker. Kirken har tre klokker, hvoraf den
ældste (nr. 1) er ophængt i et glamhul på tårnets nordside, dog uden ringefunktion, mens
de to yngre (nr. 2-3) er i selve klokkestokværket. 1) (Fig. 55, 58), 1583, if. indskrift skænket
af Peder Munk til Estvadgård og forsynet med
bomærke for Aalborgklokkestøberen Rasmus
Lausen (1546-82) eller for Peter Lauridsen (virk-

som 1560-86) (fig. 58). Klokken, der måler 48
cm i tværmål, har øverst på klokkelegemet en
indskrift i reliefminuskler: »velbørdige mand pier
mong mdlxxxiii«.73 Som skilletegn romber. Mod
sydøst ses våbenskjolde for Peder Munk, der
som nævnt s. 2667, 2687 også 1579 skænkede en
†klokke til nabokirken Estvad, og antagelig for
hans første hustru, Karen Skeel (†1601). Skjoldet for Skeel er dog gengivet som firdelt og ikke
som korrekt vandret tvedelt, idet det øvre felt er
lodret delt. Endvidere ses som nævnt klokkestøberens bomærke,74 flankeret af minusklerne »r«
og »l«. Bomærket findes på en række nørrejyske
klokker, der undertiden også har anført mesternavn for en af de to ovennævnte.75 Tilsvarende
klokker findes bl.a. i Gudum, Hygum og Trans
(begge med Rasmus Lausens navn), Fovsing og
Bur (s. 1073, 1404, 1717, 2347 og 2594). Ophængt i slyngebom i glamhul på tårnets nordside.
Selve ophængningen af klokken skete først
1586, da der i regnskaberne nævnes udgifter til
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klokkestolens tømmer samt til smeden og snedkeren. Klokkestolen blev yderligere renoveret
1596.13 Klokken var i nyere tid nedtaget og hensat
i tårnrummet.76 Efter et midlertidigt udlån 1958
til refugiet Hellig Kors Kloster i Lem (Bølling
Hrd.) og et senere depositum på Thubalkas værksted i Vejle,77 tilbageleveret og genophængt 1979.12
2) (Fig. 56), 1948, 90 cm i tværmål. Støbt af
Jysk Jernstøberi i Brønderslev og skænket af beboerne i Rønbjerg og Estvad sogne som angivet
med reliefversaler på klokkehalsen. På legemet
er endvidere en strofe fra første vers af N. F. S.
Grundtvigs salme (DDS, 323), Kirken den er et
gammelt hus, »Jeg kalder paa gammel og paa ung/
mest dog paa sjælen træt og tung/ syg for den
evige hvile«. Ophængt i slyngebom. Denne blev
1961 efterset af klokkestøberiet i Brønderslev.12
3) (Fig. 57), 1985, tværmål 73 cm. Støbt af det
hollandske klokkestøberfirma (N. V.) Eijsbouts,
Asten, som angivet med reliefversaler på halsen.
Indskriften er indrammet af to relieffriser, foroven med Kongernes Tilbedelse, forneden med
et ikke nærmere identificeret motiv (Brylluppet i Kana(?)), hvor stående figurer med oprakte
hænder er placeret mellem amforaer, afvekslende
med to personer, der holder en genstand (et vinkar?) mellem sig. Om motivet, jf. også eksempler i Humlum (s. 1210) og Tyrsting (DK Århus
3985). På legemet er desuden skriftsted (Luk.
11,28). Ophængt i slyngebom.

Fig. 58. Støbermærke, anvendt af Rasmus Lausen eller
Peter Lauridsen. Detalje af klokke nr. 1, 1583 (s. 2730).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Bell founder’s mark used
by Rasmus Lausen or Peter Lauridsen. Detail of bell no.
1, 1583.

Fig. 59. Gravflise eller markeringssten(?), o. 1750-1800
(s. 2731). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Tomb slab or
marker(?), c. 1750-1800.

GRAVMINDER
(†)Gravflise(?) (fig. 59), o. 1750-1800, af kalksten,
36×36 cm. En kvadratisk sten med konkave sider har på oversidens pikhugne flade et relief af
et Jesusmonogram, indfattet i en laurbærkrans.
Stenen udgjorde én af i alt fire sten, hvoraf tre
†sten senest er nævnt o. 1880. Alle var placeret i
korgulvet.78 Heraf havde dog kun den bevarede
en indskrift. Om stenenes funktion som eventuelle gravminder eller som markeringssten i en
anden kontekst vides intet nærmere. Henlagt på
kirkeloftet.
(†)Gravkapel for Otto Marsvin Laurberg og Mette
Kirketerp. 1781 indrettedes et gravkapel for de
ovennævnte og deres familie i tårnrummet. Kapellet afskærmedes mod skibet med et gravgitter (fig. 54, 60) af smedejern, sortstafferet med
forgyldning. I gitterets fire felter er initialer for
Otto Marsvin Laurberg, godsforvalter på Estvadgård og 1775-94 ejer af Rønbjerg Kirke, samt
hans tredje hustru, Mette Kirketerp (†1781)
(»OML« og »MK«); endvidere årstallet »1781«.
Sidstnævnte synes at være den første, der indsattes ‘i sit begravelsessted’, dvs. i kapellet, mens en
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Fig. 60. Gravgitter, 1781, fra (†) gravkapel for Otto Marsvin Laurberg og Mette Kirketerp (s. 2731). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Tomb grating, 1781, from (†)sepulchral chapel for Otto Marsvin Laurberg and Mette Kirketerp.

datter af ægteparret, Mette Kathrine, begravedes
i Estvad Kirke.79 Gitteret var midlertidig nedtaget, men blev genopsat i forbindelse med kirkens
restaurering 1933-36. Indtil 1847 henstod i rummet et antal kister for familiens medlemmer, der
d.å. blev nedsat på kirkegården.80 Kirkens orgel
er 1968 opstillet her; før dette tidspunkt fandtes i
rummet et †harmonium (s. 2727).

Begravede: Mette Kirketerp, 2. aug. 1781; Palemon
Laurberg, 5. marts 1790, 13 år gammel; Otto Marsvin
Laurberg, 28. okt. 1794.79

Kirkegårdsmonumenter. 1808 klagedes generelt o-
ver, at kirkegården snart mere lignede en kvægfold end et hvilested for kristne menneskers
ben.17
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Stele (fig. 61), o. 1940, af granit og hvidt marmor, over tørvefabrikant Andreas Sørensen, *1.
juli 1855 i Rønbjerg, † smst. 12. nov. 1928, med
hustruen, Frederikke Marie Sørensen, f. Nielsen,
*5. maj 1857 i Rønbjerg, † i Hanbjerg 7. aug.
1940. Den 190 cm høje stele, der er poleret på
forsiden, har indskrift i fordybet antikva og prydes
af en fremstilling af en sovende engel, formentlig
en fremstilling af Dødens genius. På kirkegårdens
vestre del i gravsted, indhegnet af borner af marmor og granit hvorimellem metalkæder.
Bauta(?) (fig. 62), af granit, 63×85 cm.Ved den
søndre indgang til kirkegården ligger en granitblok, hvori med kursiverede versaler er indridset:
»NSST«. Det er dog uvist, hvem indskriften hentyder til.81

Fig. 62. Bauta(?) for NSST, placeret ved kirkegårdens
søndre indgang (s. 2733). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Memorial stone(?) to NSST, placed by the southern
entrance to the churchyard.

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Rønbjerg
Kirke. For en oversigt over arkivalier og litteratur samt
forkortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed, jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker,
Kbh. 1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for det pågældende amt; referencer inden for
Ringkøbing Amt har dog kun sideangivelse.

Fig. 61. Stele, o. 1940, for Andreas og Frederikke Marie Sørensen (s. 2733). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Stele, c. 1940, for Andreas and Frederikke Marie Sørensen.

Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1862 ff. (Synsprot.).
Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe bispearkiv (C 4):
189. Kirkesyn 1669-1775. – 190. Kirkesyn 1788-92.
– 194. Kirkeregnskaber for Hardsyssel 1699-1725. –
704-09. Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn
1793-1815. – 772. Præsteindberetninger til biskop J.
Bloch 1768. – Visitatsprotokol for Ringkøbing amt
1809-30. Provstiarkiver: C 39H-1. Ringkøbing nordre amtsprovsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812-24 (1835). – C 40, C7. Ringkøbing amts
østre provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde
1856-72. – Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1710 (CKRB-357-59) (Kirkergsk.). Pastoratsarkiver. Liber Daticus 1841-50 (CP-0506, 32-35). Viborg landstings skødeog panteprotokol. 1737-44 (B 24-684); Hjerm-Ginding
herreders skøde og panteprot. 1811 (B 24-78A, SP 13).
Privatarkiver. Søren Vig-Nielsens privatarkiv. Arbejde
med bygninger 1900-1964 (PR-2390).
Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om
de danske Landsbykirker VI, 1892, 169 (Uldall 1892);
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Henry Petersen XII, 18-19. Indberetninger. Chr. Herbst,
udateret (klokke nr. 1); J. Magnus Petersen 1895 (alterfigurer, Magnus-Petersen 1895); samme 1905 (prædikestol, Magnus-Petersen 1905); N. Termansen 1909
(alterfigurer, Termansen 1909); Peter Kr. Andersen 1936
(historisk inventar, Andersen 1936); E. B. Rosing Holm
1971 (historisk inventar, Rosing Holm 1971); O. Hellvik 1975 (kalkmalerier, Hellvik 1975); J. Brøndsted
2002 (krucifiksfigur, klingpung, Brøndsted 2002); K.
Vestergaard Kristiansen (historisk inventar, Vestergaard
Kristiansen 2011).
Tegninger. NM. H. C. Strandgaard udateret (o.
1880, klokke nr. 1); J. Magnus Petersen 1895 (altertavlefigurer); samme 1905 (prædikestol); Knud Fuusgaards
Tegnestue 2011 (plan); Poulsen & Partnere,Thisted. Poul
Hansen og Ib Lydholm 1971 (plan og snit); 1989 (kapel, udhus, situationsplan).
Litteratur. Svend Laustsen, Estvad og Rønbjerg sogne
I. Hovedtræk af sognenes historie indtil 1880, Skive 2000
(Laustsen 2000). Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af bjælke fundet på loft over Rønbjerg
kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 22 2017, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg Eriksen 2017).
Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen i
samarbejde med Mogens Kragsig Jensen, bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, kalkmalerier ved
Anders C. Christensen i samarbejde med Birgitte Bøggild Johannsen, inventar og gravminder ved Birgitte
Bøggild Johannsen, heraf dog alterfigurer (s. 2712-14)
ved Ebbe Nyborg, orgler ved Kristian Lumholdt og
heraldik ved Allan Tønnesen. Oversættelser ved James
Manley (engelsk). Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk
og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet august 2018.

Fig. 63. Rødkalket munkesten (s. 2701). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Red-limewashed medieval brick.
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RØNBJERG CHURCH
Building. The church is in the eastern part of
the parish, on a moraine ridge surrounded on
all sides by a heathland plain. The closest settled
area consists of just a couple of farms east and
west of the church respectively, and the isolated
location in the open countryside is confirmed
by the oldest known map (fig. 3). To the east lies
the railway town Rønbjerg, through which the
Struer-Skive line runs. The churchyard, which
has three entrances, is enclosed by turf-covered
earthen walls with stone-lined fronts. The main
entrance is in the south wall, while there are two
gates to the west and north. They all consist of
brick columns with pyramidal tops. However,
in former times the southern and a now-disappeared eastern entrance consisted of wooden
gate structures whose frequent repairs, especially
in the seventeenth century, are described in the
church accounts.
The building consists of a Late Medieval chancel and nave, presumably from the fifteenth century, while the tower and the chancel arch wall

are from the last decades of the Middle Ages.
In essence the porch is from 1847, but an older
†porch existed before it.The relatively late dating,
in view of the mention in the written sources of
a church at the site before this time, means that
an older †church must have preceded this one.
Of this building presumably nothing is preserved,
but the furnishings include a few items that date
to the time before 1400 and probably stood in
the predecessor of the church (the Romanesque
font and two carved wooden figures, a Madonna
and Child and a saint – cf. below).
The church is built in red medieval brick mainly laid in irregular monk bond, but in the eastern
back wall of the chancel also in double Flemish
bond. The walls rest on a fieldstone foundation
with no distinct footing.
The original north door of the church is still in
use, and is as usual placed in the west of the nave.
The opening is segmentally arched and is covered by an ornamental course of curved stretchers.The †south door on the other hand is bricked
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up flush with the wall, and today there is nothing to reveal its shape (figs. 10-11). Of the building’s three remaining original windows, only one
is in use, in the east gable of the chancel, while
bricked-up windows can be seen in the north
wall of the chancel and nave respectively.They all
have an exterior flat yet pointed-arched form. Of
further three †windows one can make out parts
of arches and members on the south wall of the
church between the present ones, which are from
c. 1869 (fig. 9).There may also have been a fourth
opening west of the †door, where a section of
wall has been relaid in cross bond. The interior
of the church is covered by flat ceilings, often
repaired. In the chancel, which rises a step higher
than the nave, the wall of the lower part is substantially thicker than in the upper part, with the
transition marked by retractions in the back walls
at several levels. The round arches of the chancel
arch have been renewed in small red bricks. The
side members, which are of brick in monk bond,
are however original.
The tower at the western end of the nave was
built in the last decades of the Middle Ages. It
rises in three storeys above an approximately
square ground plan and has gables in the north
and south. The limewashed walls are built in
red brick in monk bond and in the back walls,
where the bare masonry is visible, are mainly laid
in irregular monk bond, but with some areas in
regular monk bond. Extensive more recent fa
cings have been made, mainly on the south side,
while on the east side under the base of the roof
remains of a saw-tooth course are preserved. The
tower interior, which gets light through a roundarched, bevelled window in the west, is spanned
by a cross vault with high-relief severies. This is
connected to the nave by a pointed-arched arcade bevelled on both sides, broken through the
west gable of the nave. Access to the upper storeys is gained by a door from the chancel loft, but
originally the ascent was through a now brickedup door above the vault in the south side of the
tower.
The porch outside the north door of the nave
was built c. 1847, but was extensively rebuilt and
heightened in 1933-36. It replaced an earlier
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†porch, presumably from the 1700s(?). This was
a small extension with a pitched roof, flush with
the battlement of the nave. The flanking walls
had a rebated cornice, the gable was plain with
a straight-edged door, and in the east was a window, also straight-edged. The limewashed building was covered with roofing tiles (cf. fig. 16).
Wall paintings. In 1974 a wall-painted frieze from
c. 1512 emerged in the north wall of the nave
with scenes from the Passion of Christ and a representation, probably of a Tree of Life, partly cut
through by the later chancel arch wall (figs. 19,
21-27). On the same occasion later overpainted †wall paintings from the same painting session appeared on the north and east wall of the
chancel, including a two-line inscription above
the north window of the chancel (fig. 65). Beneath these, on the north wall of the nave and the
southern part of the chancel arch wall, fragments
of an older †painting from the 1400s were found,
painted directly on the brick wall, presumably
as part of the construction of the church. The
motifs comprised a consecration cross, plant ornamentation and rosettes as well as a simplified
image of the Wheel of Life (fig. 20, 64).
Furnishings. from the predecessor of the present
church the Romanesque font is preserved (fig.
47), which like the font of the neighbouring
Ryde Church belongs to the group of lily-decorated fonts excellently represented by the example in Sahl. Furthermore, two carved wooden
*altar figures, c. 1225 and c. 1300-50 respectively
(figs. 31-36) must have belonged to the furnishings of the †church, where they may have graced
an †altar (†high or side altar). From the newly
built Late Medieval church’s †high altarpiece the
fragment of a *Christ figure (figs. 37-38) dated
c. 1450-75, which may have been part of a Crucifixion or Mercy Seat image, may have come.
To the new church’s inventory the presumably
contemporaneous, summarily carved chancel
arch crucifix and the altar candlesticks from c.
1500 must also have belonged (figs. 48, 44). On
the other hand the church’s Late Medieval chalice (cf. figs. 41-42), made in the last quarter of
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the 1400s and donated by Eiler Juel of Kokholm,
probably only came to the church in the early
decades of the 1700s, donated by the church
owners Lucas Jensen Kjærulf of Estvadgård and
Sophie Dorothea Møinichen. Later acquisitions
too are five Late Medieval altar figures (figs. 3940, 66), a St. Anne group, a John the Evangelist
and a bishop-saint, all from c. 1525. These were
only transferred to the church in 1651 from Ejsing Church, where they probably formed part of
a †side altarpiece from Voer Monastery in eastern Jutland, demolished c. 1560. The high-quality figures were made by a master influenced by
Claus Berg, possibly with a workshop in Aalborg.
From the time after the Reformation a bell
(no. 1, fig. 55) from 1583 is preserved, donated by
Peder Munk of Estvadgård and furnished with
the bell-founder Rasmus Lausen or Peder Lauridsen’s characteristic mark. The church’s Auri
cular-style pulpit (figs. 49-51) is from c. 1650 and
has been attributed here to Christen Billedsnider,
who was active in the second half of the 1600s in
Hjørring and a number of churches in Vendsyssel.
The baptismal dish (fig. 46) was donated in 1704
by Frederik Christian Rantzau of Estvadgård.
From the second half of the 1800s come more
new acquisitions. Around 1862 a new projecting Communion table and an altarpiece were set

up in the chancel (fig. 30) with a painting by
Clemen Toft.The framing of the altarpiece seems
however to have been composed of several older
parts with elements of the Late Baroque, Rococo
and Neoclassicism. In 1863 came a baptismal jug
and in 1880 an altar rail (cf. figs. 28-29). From
the last part of the 1800s the chasuble no. 1 and
the parish meeting board were presumably also
acquired. In the twentieth century the church
gained several new acquisitions, including pews
(1911), a pastor’s chair (c. 1925), chandeliers (c.
1949 and 1984), bells (no. 1, 1948; n. 2, 1985)
and an organ (1968) (figs. 29, 63, 56-57). To the
newest acquisitions, besides two chasubles, the
church’s light-globe (cf. fig. 29) belongs.
Sepulchral monuments. Apart from one of originally four square stones (fig. 59) from the second half
of the 1700s, which may have been used as tomb
slabs, the sepulchral monuments in the church
comprise only the lattice gate (fig. 60, 1781) from
the closed-down sepulchral chapel in the tower,
where members of the family of Otto Marsvin
Laurberg and Mette Kirketerp were buried.
A striking new churchyard monument is a stele
of granite and marble (fig. 61), decorated with an
angel of death and raised c. 1940 to commemorate
the peat-maker Andreas Sørensen and his wife.
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The church in the landscape seen from the
south east.
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Kirken (»ecclesiæ sancti Michaelis in Salæ«)1 er tidligst
nævnt 1349, da Ingerd Jensdatter (Kalv), enke efter grev
Albert Albertsen (Eberstein), skænkede en gård i Felde
(Ryde Sogn) til Sahl Kirke, som var viet til Skt. Mikael (værnehelgen).2 Gården skulle tilfalde sognepræsten
til gengæld for afholdelse af ugedagsmesser for ovennævntes sjæl, dog med den klausul at præsten årligt
yderligere skulle udrede en øre i forskelligt korn til kirkens bygningsfond eller brug. Fru Ingerd var selv datter
af marsk Jens Kalv og boede på sognets hovedgård,Vinderup (Hovgård), som hendes far allerede 1274 havde
erhvervet af en vis Fru Lucie til gengæld for leverancer
af vin og oblater til benediktinernonneklostret i Stubber (Sevel Sogn) og til ‘alle kirker i Ginding og Hjerm
herreder’ i forbindelse med afholdelse af årtider og sjælemesser for denne i samtlige disse kirker.3 I Ribe Oldemoder takseredes sognet (»salæ«) o. 1376-89 til fem
skilling sølv, svarende til Estvad (s. 2607), hvilket var det

Danmarks Kirker, Ringkøbing

højeste beløb blandt herredets kirker.4 Sahl Kirke havde desuden en særstatus som fjerdingskirke (jf. også s.
583 og 594, note 4) og betegnedes som Ginding Herreds hovedkirke.5 Fra 1300-tallet ejede domkapitlet i
Ribe i øvrigt forskelligt gods i sognet, deriblandt hovedgården Svenstrup.6 1524-26 svarede kirken – igen
som herredets højest ansatte, om end nu på linje med
Ejsing Kirke – 30 mark i landehjælp.7 Af en dom 1547
fremgik i øvrigt, at Kronens part af tienden i Sahl og
Haderup kirker efter reformationen blev overladt til
Iver Juel sammen med kirkerne i Sevel og Trandum
(nedrevet 1554) til underhold af nonnerne i det tidligere Stubber Kloster. Klostret ejede før reformationen
i alt 14 gårde i sognet.8
1696 blev kirken med tilhørende kaldsret overdraget
fra Kronen til kancellisekretær Herman Schøller som
betaling for hans tilgodehavender efter sin far, kancelliråd og landsdommer på Sjælland, Rasmus Schøller.9
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1949. –Aerial photograph of the church seen from the
south west.
Umiddelbart efter kom kirken til Rydhave (Ryde
Sogn), ejet af major Frederik Sehested, idet ejerskiftet dog ikke ses tinglyst. 1796 fik stiftamtmand Niels
Sehested til Rydhave tilladelse til at afhænde kirken,
dog med forbehold af patronats- og kaldsret.10 Salget
til sognemændene påbegyndtes imidlertid først 1810,
idet Sehested som tidligere reserverede sig kaldsretten.
Samtidig fastslog man, at »ingen af de i Kirken værende
Liig (maa) fra deres Hvilested forrykkes«.11
Kirken overgik til selveje i 1926.12 Sahl havde 18191920 Ejsing Kirke som anneks, og pastoratet omfattede
desuden i tidsrummet 1906-2010 filialkirken i Vinderup (s. 2913).
Arkæologiske udgravninger. Omtrent 100 m syd for
kirkegårdsdiget lå førhen en række gravhøje, betegnet Kirkehøje eller Sahlshøje. I en af disse, en bronzealderhøj, blev 1902-03 fundet rester af en sekundær
ryttergrav fra midten af 900-årene, der bl.a. indeholdt
jerngenstande i form af stigbøjler med rester af sølvblik, en spore og et bidsel.13 Ligeledes formodedes en
række anlæg, der 2008 blev registreret via luftobservationer vest for Stokholmvej, at være grubehuse fra
vikingetiden.14 På grundlag af samme rekognoscering

blev der 2009 på et mindre areal ca. 200 m øst for kirken foretaget en arkæologisk prøveudgravning.15 Ved
undersøgelsen fremkom forskellige anlægstyper, hvoraf
de ældste var fra yngre bronzealder, mens en større boplads fra de første århundreder e.Kr. syntes at optage
hovedparten af det undersøgte område. Endvidere blev
resterne af tre mulige vikingetidsgrave registreret. Om
end de her beskrevne oldtidslevn i kirkens umiddelbare nærhed i sig selv næppe kan siges at påvise tilstedeværelsen af en stormandsgård i stil med f.eks. anlægget
i Lisbjerg (DK Århus 1387, 6358), er fundet af den som
type sjældent forekommende ryttergrav dog et tegn
på, at samfundets elite var repræsenteret i området. Og
sammenholdt med Sahl-navnets betydning som indikator på en bosættelse af særlig status må det konkluderes, at lokaliteten kan have været et tyngdepunkt for
lokal magtudøvelse i perioden op mod middelalderens
begyndelse.16 Mere usikkert er spørgsmålet om Vinderup Hovgård og dens tilknytning til kirken i dennes
opførelsestid, jf. ovf. Gården formodes på et tidspunkt
at have ligget på det middelalderlige voldsted Vinderup Vold i udkanten af Vinderup, men lokaliteten er
aldrig arkæologisk undersøgt.17
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En udhulet granitsten, antagelig en mortersten fra
ældre jernalder, blev 1973 påvist ved ombygningen af
kirkegårdsdiget og er i dag placeret ved kirkegårdens
søndre indgang.18 Endelig er der ved en detektorundersøgelse i kirken fundet en tidlig midderlalderlig
*skivefibula (fig. 4), 19 mm i tværmål og 2 mm i tykkelse. Det cirkulære dragtspænde har på forsiden en
indridset gengivelse af Gudslammet, der svarende til
den gængse ikonografi har bagudvendt hoved. På bagsiden er bevaret rester af en nåleanordning. Nationalmuseet (inv.nr. D 243/2011).
Sagn. Det markante kirketårn i Sahl har givet anledning til forskellige sagn. Dets betragtelige højde gjorde
det velegnet som sømærke for sejladsen på Vesterhavet. Det hed sig, at to jomfruer, der lod opføre både
nabokirken Ejsing og denne, byggede tårnene her for
skønheden (den førstnævnte) og for synet (Sahl).19 En
anden myte vil vide, at tårnet opførtes af en kæmpe,
der sad på sine knæ, da spiret skulle sættes op. Imidlertid blev hans lange ben, der nåede over vejen gennem
Svenstrup, kørt over tæt ved knoglerne af en vogn med
et læs korn. Derfor kom spiret ved ulykken til at sidde
skævt.
I særlig grad er tårnet og kirkens gyldne alter blevet
knyttet sammen med folkevisen og beretningen om
»Kongens Søn af Engeland«. Visen, der omhandler
skibbruddet af et kosteligt udrustet, fyrsteligt fartøj ved
Bovbjerg, offentliggjordes tidligst i Anders Sørensen
Vedels Hundredvisebog (1591). Vedel henførte beretningen til en folkelig efterretning om, at en »Førstelig
Person aff Engeland (…) til en amindelse prydet Staby
Kircke met en forgylt Taffle oc it nyt Taarn«.20 Savnet
af eller det manglende kendskab til en mulig forgyldt
tavle i Staby (Ulfborg Hrd.) og – i øvrigt – lokalitetens
geografiske afstand fra Bovbjerg inspirerede en efter-
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Fig. 4. *Skivefibula fra tidlig middelalder, fundet i kirken (s. 2743). Foto Søren Greve 2018. – *Disc fibula
from the Early Middle Ages, found in the church.
tid til alternative spekulationer om den rette lokalitet. Peder Hansen Resen knyttede o. 1680 sagnet til
Holstebro Kirke, idet kirkens nederlandske altertavle
fra o. 1520 (s. 164, 238) tilsvarende hævdedes at være
udført af et stykke af en kongeseng fra det strandede
skib.21 Erik Pontoppidan diskuterede 1741 i Marmora
Danica – umiddelbart efter omtalen af Sahltavlen og
Stadil Kirke (dog uden henvisning til det gyldne alter
i sidstnævnte kirke, jf. s. 2785) – Vedel og Resens bemærkninger, ligesom han inddrog Ferring og Hygum
kirker som mulige referencer, men foretog først 1769

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1817 af E. Bluhme. Tegnet af Freerk
Oldenburger 2017. – Cadastral map.

175*

2744

GINDING HERRED

i Danske Atlas en direkte kobling mellem sagnet og de
to gyldne altre.22 Spekulationerne har i nyere tid ført
til en ikke mindre vidtløftig formodning om, at det var
Sahlaltertavlen, der havde udgjort hovedgærdet af den
omtalte seng, mens alterfrontalet fra Stadil skulle have
fungeret som fodenden.23 Etableringen af en strandingsmyte som forklaringsmodel på tilstedeværelsen af
en usædvanlig inventargenstand ses også i forbindelse
med altertavlen i Borbjerg, der var smykket med engelske alabastrelieffer (s. 1840).
Kirketyveri. 1636 repareredes låsen til sakristiet, som
var brudt op af tyve. Disse havde antagelig fjernet messeskjorten, der 1633 omtaltes som stjålet.24
Møntfund. Som omtalt af J. J. A. Worsaae, der i sommeren 1850 besøgte kirken,25 var der kort forinden påvist i alt ni middelalderlige mønter i kirken, henholdsvis i alterbordet (s. 2778) og i en †middelalderlig kiste
(s. 2875). Samtlige mønter erhvervedes til Oldnordisk
Museum. I forbindelse med en reduktion af alterbordets højde fandtes under dækstenen en mecklenburgsk
†brakteat26 af slet sølv med et kronet oksehoved (en
‘oksehovedbrakteat’). Eksemplaret, der dog ikke længere kan påvises i Møntsamlingen, tilhører en gængs
type, som prægedes fra 1200-tallets første halvdel til
ind i 1400-tallet, men som stadig var i omløb helt op
i 1500-tallet.27 I alterbordet fandtes tillige et emaljeret
kobberfragment, antagelig fra et relikvieskrin (s. 2860).
De øvrige otte mønter blev fremdraget i sprækkerne
af en middelalderlig †kiste (s. 2875), der bortsolgtes på
auktion ved samme lejlighed og i den forbindelse blev
ophugget. Mønterne, hvoraf syv var af sølv og én af
kobber, stammede for de førstnævntes vedkommende
fra Erik Glippings regering (1259-86), mens kobbermønten hidrørte fra Erik af Pommerns tid som konge
(1396-1439).28 Bortset fra en enkelt *mønt (fig. 5-6),
der tilhører den førstnævnte gruppe af typen MB 172
(Den kongelige Mønt- og Medaillesamling, FP 94,7),
synes de øvrige †mønter ikke bevaret og kendes kun
fra beskrivelsen i fundregistranten. Imidlertid er henvisningerne til tilsvarende typer i samlingens ældre registre så præcise, at de i dag lader sig typebestemme.29

Fig. 5. *Mønt fra Erik Glippings regeringstid (125986), fundet i en †kirkekiste (s. 2744, 2875). Foto Den
kongelige Mønt- og Medaillesamling. – *Coin from the
reign of Erik Glipping (1259-86), found in a †church chest.

Fig. 6. *Mønt fra Erik Glippings regeringstid (125986), fundet i en middelalderlig †kirkekiste (s. 2744,
2875). Aftegning i Den kongelige Mønt- og Medaillesamlings fundregistrant fra 1850. – *Coin from the reign
of Erik Glipping (1259-86), found in a medieval †church
chest.

Kirken ligger i en lavning østligt i sognet, i et
bakket morænelandskab, der står i kontrast til
hedesletten omkring Skallesø i sognets nordlige
del. Fra kirkestedet er der frit udsyn mod øst og
vest, idet bygningen dog tidligere lå for sig selv i
forhold til landsbyen syd herfor (jf. fig. 3). Bebyggelsen har siden udarbejdelsen af de ældst kendte
kort været koncentreret her, men tilstedeværelsen
af kirkegårdens østre, senmiddelalderlige indgang,
der ender blindt i marken, antyder dog, at bebyggelses- og vejstrukturen har ændret sig siden
den tid. Nord for kirken er i nyere tid opført en
gård og landsbyskolen, der nu er lejrskole, og syd
for kirken en række parcelhuse samt den gamle
købmandsgård, der er indrettet til menigheds- og
graverhus (jf. ndf.).
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes af stensatte diger, der indvendig suppleres af egetræer.
Førhen var digerne tilsyneladende dækket af
græstørv, idet hegnene 1700 ønskedes repareret
med sten og ‘grønne tørv’.30 Ved 1800-tallets begyndelse blev digernes slette vedligeholdelse ofte
påtalt.31 Hegnets udstrækning må formodes at
afspejle senmiddelalderlige forhold, idet tre murede indgange af tegl fra denne periode er beva-
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ret mod henholdsvis øst (fig. 7), syd og vest, mens
jernlågen i det nordvestre hjørne blev etableret o.
1968. Hovedindgangen i vest består af en kombineret køre- og gangport, hvoraf køreporten er
rundbuet og falset til begge sider, mens ganglågen er fladbuet med falsede vanger; på ydersiden
flankeres køreåbningen af cirkelblændinger. De
to andre indgange har falsede og fladbuede åbninger, der krones af savskifter (tre i østre port,
en i søndre). Indgangene er alle hvidtede og har
hvidmalede trætremmelåger. De dækkes af sadeltage med vingetegl, men portene var førhen bly-
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tækkede, idet blyet på den østre stette blev omlagt
1651.24 1700 var alle indgangene endnu tækket
med bly, men 1767 manglede den østre stette enkelte tagsten.30
1632 blev indkøbt træ til gangportenes †drejekors, og 1636 blev ‘korsene’ i alle tre stetter opgravet og nedsat på ny. Ved samme lejlighed blev
en †kirkerist og dertilhørende ramme i den østre
stette fornyet samt en ramme i den søndre stette.24
1639 blev rammen i den vestre stette fornyet, og
samme år blev der fremstillet en ny kirkeport.24
†Drejekorsene manglede helt ved den søndre og

Fig. 7. Østre kirkegårdsportal set fra vest (s. 2745). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Eastern churchyard portal seen from the west.
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østre indgang 1804, hvor også kirkeporten var
ubrugelig.32 Året efter trængte alle indgangene
til betydelige reparationer på murværk såvel som
lukkelser, hvilket gentoges de følgende år med
den tilføjelse, at også †kirkeristene behøvede nye
rammer.33 Endnu o. 1861 var ristene på plads i
syd- og østindgangen.34 Kirkegården var o. 1861
ikke planeret,34 men formentlig er en sådan foretaget efter 1919 i kirkegårdens nordlige del, hvor
et stejlt niveauspring er etableret tæt ved kirken.
Kirkegårdens †beplantning bestående af en granbevoksning sluttede 1934 så tæt om bygningen,
at kun tårnet var synligt selv på nært hold.35
Bygninger på og ved kirkegården. I kirkegårdens
nordvestlige hjørne blev 1968 opført et ligkapel
(arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted). Bygningen, der er opført af hvidmalede

teglsten og dækkes af sadeltag med røde vingetegl, indeholder toilet og fyrrum, og oprindeligt
også graverfaciliteter. I tilknytning til bygningen
blev en parkerings- og affaldsplads anlagt nord for
diget. Det nuværende kirkehus syd for Agerbækvej husede oprindeligt købmandsforretningen i
Sahl, men blev 1990 erhvervet af kirken. Huset,
hvortil der 1999 blev bygget en vestfløj samt nyt
indgangsparti (Hvam Arkitektkontor, Holstebro),
rummer graverfaciliteter og mødelokaler.
†Bygninger på og ved kirkegården. 1636 blev to
karle betalt for at færdiggøre et †kalkhus,24 hvis
placering er ukendt. Umiddelbart efter opførelsen af ligkapellet blev et †nødtørftshus, ligeledes i
kirkegårdens nordvestlige hjørne, men af ukendt
alder, nedrevet. En †stald ved kirkehuset blev fjernet 1999.

Fig. 8.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the south.
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Fig. 9.Ydre set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the north east.

BYGNING
Kirken består af apsis, kor og skib fra tiden o. 1200-25.
I senmiddelalderen er tilføjet våbenhus i syd (o. 1475)
samt tårn i vest (o. 1500) og på samme tid et indvendigt trappehus i skibet samt en lukkemur mellem apsis
og kor. I eftermiddelalderlig tid synes tårnet at være
forhøjet. Kirken er orienteret solret.

Grundplan. Dimensionerne på den romanske kva
derstenskirke, hvis fulde omfang antagelig er
planlagt fra første færd, er i planmål såvel som i
opstalt ganske betydelige. Den samlede længde er
således 29,3 m, mens højden fra skibets nuværende gulvniveau og til loftet udgør 6,3 m. Planen
er dog ikke udstukket med rette vinkler, idet ko-

ret i forhold til skibet har en betydelig afvigelse
mod nord; de fire sider er inklusiv triumfmuren
dog omtrent lige lange, mens skibets længde er
halvanden gange bredden. Den halvrunde apsis
i øst har centrum i yderflugten af korets østmur,
og i plan optager bygningsdelen tre fjerdedele af
korets bredde. Apsis åbner sig ulig forholdene i
mange andre kirker ikke mod koret i hele bredden, idet apsisbuen er smallere end apsis; herved
holder buen omtrent samme bredde som korbuen. Denne optager helt efter normen ca. en
tredjedel af triumfmurens indvendige længde.
Det bemærkes endvidere, at kirkens mure er forholdsvis tynde, skibets nordmur således kun ca. 1
m, profilsoklen fraregnet.
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Fig. 10. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150. Målt af
Marinus Andersen 1945, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2018. – Cross-section through the nave looking east.

Materiale og teknik. Bygningens facader er opført af veltildannede granitkvadre, mens bagmurene er af rå kamp. Kvadrene hviler på en profileret dobbeltsokkel, der på apsis modsvares af en

profileret gesims (s. 2606, fig. 6, 8). De regelmæssige skifter, 12 på apsis, 14 på koret og 15 på skibet, er lige gennemløbende med kun få overfalsninger, der særligt iagttages omkring vinduerne.

Fig. 11. Plan. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1945, suppleret og tegnet af Anders C.
Christensen 2018. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 9.
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Skiftehøjden er aftagende opefter, og de krumhugne apsiskvadre er en smule lavere end kirkens
øvrige byggesten, således at kun dobbeltsoklen er
i forbandt med korets ditto. Dette kunne antyde,
at apsis, om end planlagt fra første færd, muligvis
er rejst sekundært i forhold til koret. Kun skibets
nordfacade må anses for at være uomsat. Her står
murværket endnu med de karakteristiske smalle
knasfuger i modsætning til f.eks. korets nordside,
der har bredere fuger som følge af senere omsætninger. Sydsidens kvadre er vanen tro omsat
flere gange, senest o. 1950 (jf. s. 2763). Intet taler imod et jævnt fremadskridende byggeri, der
dog synes at have haft et mindre ophold vestligt
i skibet. Her ses over nordportalens buestik en
lodfuge, der markerer et spring i skiftehøjden på
murens øvre del. Det kan ikke udelukkes, at lodfugen er opstået som følge af trappehusets opførelse (s. 2758), men den afvigende skiftehøjde på
begge sider af fugen må dog tages til udtryk for,
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at førstnævnte mulighed er mest sandsynlig. En
bred lodfuge over apsisvinduet skyldes formentlig sætninger i eller omsætninger af murværket.
Vinduer. I alt otte af kirkens oprindeligt 11 romanske vinduer er i brug, idet de tre romanske
†vinduer på skibets sydside er forsvundet; muligvis er dog elementerne fra et af disse anvendt
i tårnet (s. 2757). Endnu eksisterer apsisvinduet,
fire vinduer i koret samt tre i skibets nordside (fig.
8-9). I koret er det sydøstlige vindue dog rekonstrueret 1946-51, mens vinduet vest herfor blev
genåbnet ved samme lejlighed (jf. fig. 20a).36 Også
alle nordsidens vinduer var tilsyneladende blændede en tid, men blev 1894 atter åbnet, hvorved
der blev fundet fragmenter af romanske *vinduesrammer (fig. 171-77)37 såvel som senmiddelalderlige kalkmalerier i den indre smig (s. 2770).
De frønnede rammer er tildannet af (formentlig)
genanvendte egeplanker, hvori der fra tidligere
ukendt brug ses enkelte, cirkulære naglehuller,

Fig. 12. Længdesnit set mod syd. 1:300. Målt af Marinus Andersen 1945, suppleret og
tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Longitudinal section looking south.
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Fig. 13-14. Detaljer af skibets sydportal. 13. Vestre kapitæler (s. 2752). 14. Østre kapitæler (s. 2752).Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Details of the south portal of the nave. 13.Western capitals. 14. Eastern capitals.

nogle endnu med naglerne bevaret.38 I plankerne
er udskåret smalle, rundbuede åbninger, der endnu bærer spor af glasfals. Vinduesåbningen på den
bedst bevarede ramme blev 1894 målt til ca. 34
cm (fig. 177). 2017 blev der foretaget dendrokronologiske undersøgelser af enkelte stykker, hvoraf
den yngste er fældet efter o. 1180 (s. 2768).
De romanske vinduer blev ved genåbningen
1894 alle udvidet i lysningen. Nordsidens åbninger, der ikke har særskilte sålbænksten, har karme
af smigede kvadre over fire skifter. De krones af
retkantede monolitoverliggere, der er rundbuede
mod åbningen. Overliggeren på korets vestvindue udmærker sig yderligere ved en treleddet
profilering omkring åbningen. Apsisvinduet er
udført på samme måde, blot et skifte lavere.39

Døre. Kirkens to oprindelige indgange er som
vanligt placeret over for hinanden i skibets vestende. De udmærker sig ved begge at være søjleportaler, de nordligst forekommende i det gamle
Ribe Stift. I kraft af den geografiske placering
skal de da også ses i sammenhæng med de søjleportaler, der grupperer sig omkring Viborg og,
særligt, i Salling.40 Kirkens sydportal er endnu i
funktion som adgangsvej til kirken (fig. 13-17).
Den retkantede åbning (239×136 cm) har monolittærskelsten og halvrund tympanon, hvis
glatte felt kantes af tovsnoning. De høje karmsten (210 cm), der foroven suppleres af et indskudt kvaderskifte, er formentlig kløvet af samme
blok, og på den vestre er et cirkulært stenhuggermærke, diameter 21 cm. Søjlestillingen består af

Fig. 15-16. Detaljer af skibets sydportal. 15.Vestre baser (s. 2752). 16. Østre baser (s. 2752). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Details of the south portal of the nave. 15.Western bases. 16. Eastern bases.

SAHL KIRKE

Fig. 17. Skibets sydportal (s. 2750). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – South portal of the nave.
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to par frisøjler, der bryder kirkens dobbeltsokkel.
De hviler på baser uden plint, og over kapitælerne danner attisk profilerede kragbånd overgang
til de rundbuede og krumhugne kilestensstik.
Baser og kapitæler er for hovedpartens vedkom-

mende udført over samme skema: terningform
med hjørneknopper, ornamenterede skjolde
med tovsnoet kant og forholdsvis høj halsring i
form af stiliserede attiske profiler eller tovsnoning. Skjoldenes ornamentik består af akantus-

Fig. 18. Skibets sydportal set indefra (s. 2754). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – South
portal of the nave, interior.
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Fig. 19. Skibets nordportal (s. 2754). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – North portal of the nave.
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Fig. 20a. Opstalt af sydfacade. 1:300. Målt og tegnet af Marinus Andersen 1945-46. – Elevation of south facade.

og palmeblade samt geometriske motiver såsom
koncentriske halvcirkler, cirkelform med radiære
linjer og rudemønstre. Afvigende herfra er baserne på ydre det søjlepar, hvor den vestre er af
den mere regulære klobasetype, mens østre base
mangler halsringen.
Nordportalen (fig. 19) er udført på samme måde,
blot med to frisøjler. Åbningen (248×136 cm)
er nu blændet med kvadre og teglsten i munkestensformat. Sløjfningen er sket før 1600-tallet,
hvor den indre del af tilmuringen blev udsmykket
med kalkmalede †dekorationer (s. 2773). Tærskel
og karme er modsat forholdene i syd sammensat af flere sten, og opsætningen synes skødesløs,
idet en terningkapitæl er anvendt som base under
den østre søjle. Ombytningen kan være sket ved
en senere omsætning, der også kan have medført
fragmenteringen af vestre søjleskaft.

Ganske særlige forhold gør sig gældende indvendig, hvor døråbningerne er indfattede i murfremspring, kraftigst dimensioneret ved firesøjleportalen i syd (fig. 18). I forhold til bagmuren
springer det her ca. 80 cm frem, men affases til
omtrent halv tykkelse i den øverste tredjedel.
Materialet er hovedsagelig rå kamp suppleret
med karmkvadre i dørnichen, der overdækkes
af en kraftig egeplanke. Formålet med disse portalfremspring er ikke entydig, men de skal formentlig opfattes som forstærkninger af murværket omkring de dybe portaler, som det ses andre
steder.41 Sydportalen blev 1869 afrenset og fuget
med Portlandcement,34 idet søjlerne uvist hvornår var blevet ‘vandaliseret’ med cementpuds.42
Indtil 1935 var buestikket skjult af våbenhusets
lave loft, der dette år blev hævet (jf. s. 2763). I den
indvendige, vestre karm er to stabler bevaret.
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Fig. 20b. Opstalt af nordfacade. 1:300. Målt og tegnet af Marinus Andersen 1945-46. – Elevation of north facade.

Indre. Kor og skib dækkes endnu af flade lofter,
der for korets vedkommende (brædder og bjælker) dels blev fornyet, dels blev omlagt 1857.43
Apsis overspændes af et oprindeligt kvartkuglehvælv, der er opført af rå kamp og kalkmørtel. I
forbindelse med den senmiddelalderlige omdannelse af apsis til sakristi, hvorved lukkemuren mellem de to bygningsdele blev opført (jf. s. 2760),
blev hvælvets vestlige del dog ombygget og gjort
højere. Dette skete som en konsekvens af apsisbuens forhøjelse i tegl, idet kun buens vanger af
hjørnehugne kvadre, nu kalkede, er oprindelige.
I apsismurens sydside er en niche, dog formentlig
af nyere dato. Kor og skib forbindes af en rundbuet korbue, hvis vanger hviler på en skråkantsokkel. Materialet er hjørnehugne granitkvadre, idet
buens kilesten er krumhugne. De profilerede
kragbånd afveksler indbyrdes i udførelsen og gri-

ber om begge hjørner; profileringen er på nordre
bånd dog ikke ført om på østsiden (s. 2606, fig.
3-4). Buen var en tid dækket af en cementpuds,
der ønskedes fjernet 1869 (jf. fig. 41).44 Afrensningen blev dog først foretaget 1946-51, selvom
den uheldige tildækning af korbue (såvel som
sydportal) var blevet påtalt allerede af Uldall (jf.
ovf.) og siden ved kirkens istandsættelse 1915 (jf.
s. 2763). I korets sydmur findes en retkantet gemmeniche (42×44×43 cm), og i triumfmurens nordside er den oprindelige sidealterniche bevaret, om
end formentlig udvidet o. 1898 i forbindelse med
installeringen af kirkens opvarmning (s. 2769).
Den rundbuede åbning synes at være sat hovedsagelig af rå kamp og måler 175×90×80 cm. Sydsidens †sidealterniche(?) forsvandt formentlig 1648
med etableringen af opgangen til prædikestolen
(jf. s. 2867), og muligvis er tre kampesten i skibets
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Fig. 20c-f.Tværsnit af våbenhus set mod nord samt skib set mod vest og øst. Plan. 1:300. Målt og tegnet af Marinus
Andersen 1945-46. – Cross-sections of porch looking north and nave loking west and east. Plan.
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Fig. 20g. Tværsnit af kor set mod øst. 1:150. Målt og tegnet af Marinus Andersen
1945-46. – Cross-section of chancel looking east.

sydøsthjørne en rest af fundamentet til et muret
†sidealterbord(?).
Taggavle. Korets østgavl er på nær den øverste
spids intakt mod det indre, mens spidsen og den
ydre skal i nyere tid er opmuret med små teglsten. Den oprindelige del består af rå kamp samt
store mængder afslag i en lys, gråhvid kalkmørtel. I murværket er desuden enkelte kvadre, der
fortrinsvis er indsat omkring den irregulære og
formentlig sekundære åbning til apsisloftet.
Skibets østgavl er ligeledes intakt og består i
forhold til korets af noget mindre sten og afslag.
Også her er efter gavlens opførelse brudt en irregulær åbning mellem skibets og korets loft.
Vestgavlen i skibet har oprindeligt murværk af
rå kamp i det nedre, mens gavltrekantens øvre del
er ombygget i forbindelse med tårnets opførelse
(s. 2757).
Senmiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Sædvanen tro blev kirken i middelalderens sidste
del udvidet med våbenhus (o. 1475) og tårn (o.
1500), og omtrent samtidig med sidstnævnte blev

Danmarks Kirker, Ringkøbing

også skibets vindeltrappe samt korets lukkemur
opført.
Våbenhuset ud for skibets syddør kan i kraft af
gavlens blændingsdekoration formentlig dateres til 1400-tallets sidste fjerdedel (fig. 21, 180).
Den i planform rektangulære bygning er opført
af røde tegl i munkestensformat, hvis enkeltheder
i øvrigt skjules af hvidtekalken; ud over gavlens
blændingsdekoration er der på huset ikke bevaret andre arkitektoniske særpræg. Gavlprydelsen,
der nu er nedskåret, er til gengæld markant og
kan jævnføres med en lang række lignende og
samtidige dekorationer på andre af egnens kirker,
herunder f.eks. Lomborg, s. 732, Dybe, s. 1539,
Mejrup, s. 1783 og Navr, s. 2408. Udsmykningen
består af fire højblændinger, der adskilles af helstensbrede piller. Over de inderste blændinger er
delvist bevarede, oprindeligt spidse buestik, der
antyder, at de var samlet i en bredere blænding
under den nu forsvundne †kam, der muligvis var
prydet af pinakler. I de midterste blændinger findes trappestikdækkede glugger, nu blændet i flugt
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med facaden. Rummets indre, der får lys gennem
et rundbuet vindue i vest, dækkes af et fladt bjælkeloft i hanebåndshøjde. Det hævede loft er fra
1935, hvor portalens buestik ønskedes synliggjort.
Før den tid var loftet udlagt i tagfodshøjde, men
om dette afspejlede oprindelige forhold, eller om
våbenhuset fra starten var uden loft, er uvist.
Det fem stokværk (oprindeligt fire) høje tårn
ved skibets vestgavl er opført ved middelalderens
slutning, vel o. 1500, og formentlig forhøjet med
et stokværk i eftermiddelalderlig tid. Byggematerialet består i de nederste 14-15 skifter af udflyttede kvadre fra skibets vestgavl hvorover røde
teglsten i munkestensformat med senere skalmuringer i små sten; bagmurene er af rå kamp i de
nedre stokværk, i klokkestokværket dog af tegl.
Det bemærkes, at antallet af kvadre langt overstiger, hvad der oprindeligt kan have siddet i skibets
vestgavl, hvorfor en betydelig stenmængde kan
være tilført andetsteds fra.
Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en
rundbuet arkade med to skifter høje kragbånd af
retkantede munkesten, der er trinvis udkragende og affaset foroven. Vanger og stik er ligeledes

Fig. 21.Våbenhuset set fra sydøst (s. 2757). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Porch seen from the south west.

muret af tegl i munkestensformat i munkeskifte.
Rummet dækkes af et krydshvælv med murede
vederlag og halvstensbrede ribber, og i den søndre kappe er et klokkerebshul. I vest er et rundbuet
vindue, der i det ydre er opbygget af genanvendte
romanske kvadre, herunder monolitoverligger
med rundbuet åbning, smigsten samt monolitsålbænksten. Vindueskvadrene stammer formentlig
fra kirkens sydside (jf. s. 2749). Adgangen til de
to mellemstokværk, der adskilles af et bjælkelag med smal gangbro længst mod øst, sker via
skibets loft gennem en fladbuet dør i spidsbuet
spejl i skibets vestre gavl (fig. 29-30). Døren blev
indsat og gavltrekanten ombygget med tårnets
opførelse, idet muren i den øvre del nu består
af munkesten i irregulært munkeskifte med ryggede fuger. Det nederste mellemstokværk kunne
tidligere også nås via en †fritrappe (jf. ndf.) og †dør
over hvælvet i tårnets nordside (fig. 178-79). Den
fladbuede åbning, der er tilmuret i flugt med facaden, har halvstens anslagsfals og er ufalset mod
det indre. I vestvangen er en dyb kanal beregnet til stængebom. Døren var endnu i brug 1647,
hvor en †fritrappe i form af to lange egelejdere
og adskillige små stykker egetømmer blev tildannet ‘norden tårnet op til klokken’.45
En trætrappe fører til klokkestokværket, hvis
adskillelse fra det underliggende rum er markeret
ved et bjælkelag med bræddegulv, der hviler på
en afsætning i muren. De ofte reparerede bagmure er alle af tegl i munkestensformat muret i
irregulært skifte, nogle partier dog i krydsskifte.
Stokværket har to glamhuller i vest, ét i de øvrige
verdenshjørner; de er rundbuede og har udvendig dobbelt fals, indvendig enkelt fals.
Stokværket herover, der er adskilt ved et bjælkelag, er på baggrund af en formodentlig eftermiddelalderlig forhøjelse genopført 1916 efter et lynnedslag; tag og spir er ligeledes fra 1916 (s. 2763).
Trappehuset i skibets nordvesthjørne, der ud fra
fund af kalkmalede dekorationer på den ældste
puds er opført o. 1500-25 (s. 2773), er modsat
sædvanen ikke opført i forbindelse med en overhvælving af rummet (fig. 22). Eftersom det romanske vindue er bevaret i det ydre, har facaden
næppe været nede ved anlæggelsen af trappen,
der har fået plads ved en udhugning i skibets bag-
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Fig. 22.Trapperum i skibets nordvestre hjørne (s. 2758). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Stairwell in northwestern corner of nave.

mure. Materialet er røde tegl i munkestensformat,
og adgangen sker gennem en fladbuet underdør
ved skibets vestvæg. Det løbermurede trapperum
snor sig højre om en afrundet spindel af formsten. Trinene dækkes nu af en hård cementpuds,
mens skaktens loft udgøres af vandret lagte og

udkragende bindere samt enkelte løbere, der stiger trinvis og øverst er afsluttet af et fladbuet stik.
Trappeløbet munder ud på en mindre repos i
murkernen, hvorfra en ligeløbstrappe orienteret
nord-syd bestående af yderligere seks høje trin
fører til skibets loft.
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Fig. 23. Lukkemur mellem apsis og kor (s. 2760). 1:100. Opstalter af øst- og vestside, snit set mod syd samt plan. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2017.
– Closing wall between apse and chancel. Elevations of east and west side, section looking
south and plan.

Den mellem kor og apsis opførte lukkemur, hvis
opførelsestidspunkt er ukendt, udskilte kirkens
østende til sakristi (fig. 23-26). En sengotisk datering o. 1500 må anses som mest sandsynlig (jf. også
†kalkmalerier, s. 2773), da muren så skal ses i sammenhæng med lignende foranstaltninger i en lang
række kirker, hvoraf i denne sammenhæng særlig
Tamdrup skal fremhæves (DK Århus 5092).46 Den
halvanden sten tykke mur er opført af røde teglsten i munkestensformat og er siden den 1935 udførte ombygning forsænket en halv sten i forhold
til korets østvæg.47 Dermed udfylder muren den
oprindelige apsisåbning, hvis vanger og (sekundære) buestik er synlige. Mod sakristiet er muren
i de øverste ca. 70 cm trukket en halv sten tilbage,
og herunder ses i alt seks åbentstående bomhuller

samt to spærstikafdækkede glugger, der siden 1935
er blændet i flugt med korvæggen, men åbne i
bagvæggen. Gluggerne måler 49×18 cm og sidder 340 cm over nuværende gulv med en indbyrdes afstand på 70 cm. Dermed svarer placeringen og udformningen af de lige gennemløbende
åbninger præcis til to af alterretablets fritstående
figurer i den ældre opsætning, idet lukkemurens
udformning således nøje blev afstemt efter retablet (jf. fig. 109). Adgangen til sakristiet sker gennem en fladbuet dør i syd. Dennes buestik blev
rekonstrueret 1935 efter spor af et oprindeligt stik,
idet døren blev forhøjet ved anlæggelsen af korets
bræddegulv enten 1863 eller 1885 (jf. s. 2765).48
Ved rekonstruktionen blev dørfløjen desuden
rykket til murens østre bagkant.47
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Fig. 24. Opmåling af den senmiddelalderlige lukkemur (s. 2760) med angivelse i stiplede linjer af konturerne af
det gyldne alter og aftrykket efter alterbordspladen (sml. fig. 47 og s. 2778). 1:100. Målt og tegnet af C. G. Schultz
1934. – Scale drawing of the Late Medieval closing wall with broken lines indicating the contours of the golden altar and the
imprint of the Communion table panel.
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Fig. 25. Detalje af lukkemur mellem apsis og kor set mod vest (s. 2760). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Detail of closing wall between apse and chancel looking west.

Som det fremgår af ældre opmålinger og beskrivelser, var muren dog oprindeligt opført i
plan med korets østvæg, idet kun den midterste
del, hvis mål var afpasset alterprydelsen, lå en halv
sten dybere (fig. 24). De med korvæggen plane
sider var svagt smigede, hvorved der måske var
levnet plads til senmiddelalderlige †alterfløje (s.
2855). Omtrent ud for gluggernes bund var en
fire skifter høj aftrapning med rundede kanter,
idet den øvre del af blændingen var smallere end
den midterste del.
I forbindelse med et o. 1945 fremsat forslag om
at fjerne lukkemuren blev der foretaget undersøgelser, som viser, at korets taggavl såvel som apsishvælvet blev ombygget i forbindelse med murens opførelse. For apsishvælvets vedkommende
blev øverste del mod korets østmur genopført i rå
kamp med supplerende anvendelse af teglbrokker. Dette resulterede i en forhøjelse med stejlere
rejsning, der er markeret ved et knæk i hvælvkappen (jf. fig. 12). Også apsisbuens sekundære
stik, der er af tegl i munkestensstørrelse, er fra
denne tid.
Senmiddelalderlige reparationer. Kirken gennemgik
o. 1445-55 en større istandsættelse, hvor korets og
skibets tagværker blev udskiftet (jf. s. 2767).

Eftermiddelalderlige tilføjelser og reparationer. På
et ukendt tidspunkt synes en forhøjelse af tårnet
at være udført (jf. de lavt placerede glamhuller),
men grundet et lynnedslag 1915 og den efterfølgende genopførelse af den øvre del er forhøjelsens oprindelige udformning gået tabt (s. 2764 f.).
1648 blev en murermester betalt for at ‘forfærdige’ gangen op til prædikestolen, hvorved formentlig menes gennembrydningen af triumfmurens søndre del.24 1766 var bygningen i ‘meget’
god stand, men 1773 forårsagede det ‘åbne’ loft
stor kulde og træk, ligesom en del vinduesruder
var faldet ud.Våbenhusets gavl var tillige så brøstfældig, at en reel udskridningsfare var til stede.30
En hovedreparation 1784 er markeret ved en
bygningsindskrift på tårnets vestfacade.49 Reparationen er endvidere indirekte omtalt 1791,
idet hele ‘overdelen’, dvs. tagværkerne samt lofter
og bjælker, blev nedtaget og sat i ‘fuldkommen
god stand’. Istandsættelsen omfattede også en ny
tagbeklædning, nu af tegl (s. 2768), samt omsætning af kvadrene på korets søndre side.50 Årene
op til århundredskiftet var præget af udbedringer
af især det nye tegltag, der blev repareret 1793,
1795, 1798 og 1800;51 problemerne var endnu
ikke løst 1810 og de følgende år, hvor det var
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utæt over koret, tårnet og våbenhuset.31 Kirkens
generelle tilstand blev ellers betegnet som ‘mådelig’ 1810.52 1891 oplystes, at kirken i nærmeste
fremtid skulle underkastes en ikke nærmere specificeret hovedreparation af bl.a. tårn og skib.34
9. juni 1915 blev kirken ramt af et lynnedslag,
der forårsagede skader særligt på tårnets spir og
østmur (jf. ndf.) samt på skibets sydvesthjørne.
I det indre havde muren slået revner, og der lå
murbrokker og kalkstøv; 47 ruder var slået ud,
og prædikestolen havde taget skade (s. 2869). Ved
den efterfølgende hovedistandsættelse 1915-17 (arkitekt Hans Arentoft, København) blev tårnets
spir genopført (s. 2764) og sydsidens kvadre omsat, inklusive nye vinduer.
Ved istandsættelsen 1934-35 (arkitekt Søren
Vig-Nielsen, Viborg) blev der udført en restaurering af kirkens gyldne alter (s. 2782) og i forbindelse hermed en omarbejdning af korets luk-
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kemur samt dennes dør (s. 2760). På samme tid
blev våbenhusets loft hævet, hvorved portalens
buestik blev frilagt.
Allerede ved istandsættelsen 1946-51 (arkitekt
Marinus Andersen, København) blev der atter
fremsat forslag om nyopsætning af alteret, der
tænktes placeret i oprindelige rammer i kirkens
apsis. En sådan ændring måtte nødvendigvis omfatte en nedrivning af den senmiddelalderlige,
men 1935 stærkt behuggede lukkemur, hvilket
som bekendt ikke blev gennemført. En sløjfning
af lukkemuren var i øvrigt også overvejet ved
forrige restaurering.35 Til gengæld blev korets
romanske sydvinduer retableret, korbuen afrenset
for cement, lukkemurens kalkmaling sløjfet og
våbenhusets gulv omlagt samt en ny dørfløj opsat. Desuden blev kvadrene omsat på korets sydside og korgavlens kam repareret og i forlængelse
heraf apsidens tagbeklædning omlagt (s. 2768).

Fig. 26. Korets østparti med det gyldne alter, o. 1200 (s. 2782), opsat foran den senmiddelalderlige lukkemur (s.
2760) og ved døren til sakristiet. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Eastern section of the chancel with the golden altar, c.
1200, set up in front of the Late Medieval closing wall and by the door to the sacristy.
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En istandsættelse 1988 omfattende tårnet (jf.
ndf.), korets gavle samt våbenhuset (arkitekterne Olaf Brusch, Johan Duelund og Ib Lydholm,
Thisted) og indebar en afrensning af cempexolag på teglfacaderne, reparation af murværket og
efterfølgende kalkning med læsket kalk. Desuden
blev tårnets tagbeklædning udskiftet (s. 2768).
Tårnets vedligeholdelse. Det høje tårn har krævet kontinuerlige udbedringer, hvoraf de ældst
kendte er nedfældet i kirkeregnskaberne. Reparationer blev således foretaget 1634, hvor en
murermester udhuggede gamle sten og indsatte
nye på sydsiden af tårnet ‘fra øverst til nederst’.24
1640 blev nye bjælker indlagt ‘under spiret’, og
på sydsiden blev murværket atter udbedret, ligesom glamhullerne på østre, vestre og søndre
side blev repareret; også sydsidens †vinduer blev
fuget.24 For glamhullernes vedkommende skulle
arbejderne rette op på det forhold, at der tilsy-

neladende flød regnvand ind i klokkestokværket.
I de følgende år blev der fortsat ofret betydelige
ressourcer på tårnets vedligehold, idet udfaldne
sten i sydsidens murværk blev repareret 1643,
hvor også fem murankre blev indsat. I samme
ombæring blev skibets vestgavl fuldstændig omsat og tillige forsynet med fem ankre. 1645 var
turen kommet til tårnets vestside, hvor formuldede sten blev udskiftet ‘fra taget og til jorden’,
og hvor de 1643 berørte dele atter blev fuget.
Sydsiden vedblev at volde problemer, og allerede
1651 måtte en murermester betales for at udhugge ‘formuldede’ sten, igen fra ‘øverst til nederst’,
samt indsætte fire murankre.24 1773 blev der af
kirkejeren indkøbt materialer til udbedring af
tårnets forrådnede tømmer,30 og ved samme lejlighed blev højden reduceret (jf. ovf.). 1863 blev
Jens Larsen betalt 30 rdlr. for at ‘opsætte spiret’.34
En dramatisk episode indtraf ved lynnedslaget

Fig. 27. Tårnreparation efter lynnedslaget 1915 (s. 2764). Foto M. Mackeprang 1915. – Tower repairs after lightning
strike in 1915.
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Fig. 28. Kirken i landskabet set fra sydvest. Foto Ivar Hertzsprung 1898. – The church in the landscape, seen from the
south west.

1915, hvor spiret og dele af murværket blev beskadiget. Skaderne blev udbedret de følgende år,
idet tårnets overdel blev genopført fra klokkestokværkets bjælkelag og op (fig. 27). 1957 blev
revner og udbulinger på den skalmurede vestside
repareret, og muligvis på samme tid blev bygningens teglfacader overtrukket med cempexomaling. Bemalingen var formentlig en medvirkende
årsag til de fugtproblemer, der senere opstod,
og som blev udbedret 1988 ved en afrensning
af malinglaget, der erstattedes af læsket kalk. Ved
samme lejlighed blev tårnets tagbeklædning udskiftet (s. 2768). 1995 blev en jernrist på tårnets
nordside fjernet og hullet til en luftkanal tilmuret
(jf. fig. 20f).53 En †træskillevæg mellem skib og
tårnrum blev formentlig opsat med †pulpiturets
opførelse i 1700-tallets sidste halvdel (s. 2876).
Den blev tilsyneladende sløjfet med †pulpiturets
nedtagelse o. 1933.

Gulve. Apsidens gulv er nu dækket af planker
med kokostæppe. Korets gulv består af kvadratiske, sorte og hvide diagonalt lagte cementfliser,
under korbuen dog af ølandsfliser og en gravsten
(s. 2881); i knæfaldet plankegulv og kokostæppe.
De farvede cementfliser stammer formentlig fra
tiden o. 1900, idet lignende fliser kendes fra en
række af områdets kirker (f.eks. Fjaltring, Borbjerg og Navr, s. 1645, 1860 og 2414). I skibets
midtergang ligger et kokostæppe, der formentlig
skjuler en belægning af kvadratiske cementfliser
jf. korets. Under stolene og i tårnrummet er lakerede plankegulve. †Gulve. 1648 blev ‘nogle sten’
lagt i kirkegulvet.24 O. 1791 blev kirkegulvet omlagt og overalt forsynet med mursten,50 der endnu
udgjorde belægningen o. 1861.54 O. 1863 blev
gulvet imellem knæfaldet og alteret belagt med
brædder, der blev omlagt og udvidet med større
runding 1885.34 1892 blev korgulvet uden for
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Fig. 29. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2758). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Door between the loft of the nave and the middle storey of
the tower.

Vinduer. Sydsidens nyromanske og granitindfattede vinduer i skibet er fra kirkens restaurering
1915-17, hvor et tilsvarende †vindue også blev
indsat i korets sydmur.35 Her blev de romanske
vinduer dog genetableret 1946-51, idet det vestre
blev genåbnet, mens det østre blev retableret.56
Korets to vinduer i nord var en tid blændede (jf.
ndf.), men blev genåbnet 1894, hvor blyindfattede vinduer blev indsat.34 I den forbindelse blev
de føromtalte fragmenter af romanske vinduesrammer fundet (fig. 171-76, s. 2749). Året efter
blev en blyindfattet rude indsat i apsisvinduet.36
†Vinduer. 1631 blev der fremstillet tre nye vinduer til kirken.24 1634 blev der indsat nye vinduer vest for våbenhuset og i koret, og 1640 blev
der indkøbt glas til et ‘stort’ vindue ved prædikestolen, ét i sakristiet og to ved vindeltrappen.24
Desuden blev tårnets †sydvinduer (glamhuller?)
repareret dette år. 1651 blev der indsat et nyt
vindue på sydsiden, vest for våbenhuset.24 Korets
oprindelige sydvinduer blev formentlig tilmuret
o. 1788, hvor hele sydsiden blev omsat,57 og 1794
blev ‘alle manglende’ ruder i kirken indsat.58 De
1788 indsatte og teglindfattede vinduer eksisterede formentlig indtil 1917 (jf. ovf., fig. 27). Endnu
1850 var de romanske sydvinduer i skib (og kor)
synlige om end, som nævnt, tilmurede.25 1861 var

skranken belagt med gule fliser, og året efter blev
der i skibets midtergang lagt flisegulv tre tommer under korgulvet; i våbenhuset blev der lagt
cementgulv,34 som indtil o. 1944 delvist dækkede
sydportalens søjlebaser.35 Herefter blev nuværende gulv etableret. Samme år blev ‘dekorationen’(?)
på gulvet oven for døbefonten opmalet med en
til fonten passende farve.34 1956 blev korgulvet
omlagt med mursten i den østlige del i forbindelse
med etableringen af det nye knæfald. Tårngulvet
bestod 1933 af ‘store sten og fliser’, der dette år
blev taget op.55 Herved fremkom tillige elementer
fra kirkens oprindelige alterbord, herunder den
centrale dæksten indeholdende kirkens relikvier
(s. 2778). Ved kirkens erhvervelse af et nyt orgel
1970 (s. 2876) blev tårnets gulv sænket, idet luftindtaget til det gamle orgel skete fra hulrummet
under gulvet, som via en †rist i tårnets nordmur
blev forsynet med luft udefra.

Fig. 30. Dør mellem skibets loft og tårnets mellemstokværk (s. 2758). Opstalt og snit. 1:50. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2017. – Door between the loft
of the nave and the middle storey of the tower. Elevation and
section.
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Fig. 31. Skibets tagværker set fra øst (s. 2767). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Roofing of the nave seen from the east.

der blot ét vindue i koret, i sydsiden, idet alle
de romanske vinduer 1865 var blændede på nær
apsidens;59 ruderne var på dette tidspunkt blyindfattede i trærammer.34 1864 betaltes købmand
Sørensen 68 rdlr. 8 sk. for nye kirkevinduer,34 og
1881 blev nye jalousier til tårnets glamhuller erhvervet for 57,71 kr. De blev fornyet 1925 og fra
1958 tillige med et gitter. 1904 blev alle kirkens
vinduer forsynet med †sålbænke.34
Tagværker. Det nyere apsistagværk af fyr består
af 13 spærfag, der er samlet i en kongestolpe midt
for korgavlen.
Korets tagværk består af ni spærfag, hvoraf de
otte er egespær, mens gavlspæret i øst er nyere
og af fyr. Egespærene er sammentappede foroven
og har to hanebånd, der er bladede på spærenes
vestsider undtagen de to vestlige fag, hvor de er
fastgjort på østsiden. På vestsiden er en fra øst
stigende nummerering i et øksehugget, romertalslignende system i syd og nord. Spærene, der
er tappede i bindbjælkerne, understøttes af korte

stivere, der ligeledes er tappede og er fastgjort
med trænagler. Det vestligste fag har endvidere
en nyere afstivning bestående af fire lange fyrretræsstivere, hvoraf to er krydsende.
Skibets flere gange omsatte egetagværk består
af 15 opskalkede spærfag samt et nyere fag af fyr
over østgavlen (fig. 31). Konstruktionen havde
oprindeligt, som korets, to hanebånd, men kun
det nedre er bevaret, om end forkortet og rykket længere op. Hanebåndene var tidligere påbladet spærenes østsider, hvor de afskårne bladinger
flere steder endnu ses, men er i den nye opsætning tappet op i spærenes undersider. Spærene
understøttes af korte, lodrette stivere, hvoraf flere
er udskiftet, og til yderligere afstivning er opsat
lange krydsende stivere. Disse er på sydsiden ført
ned til bindbjælkerne, mens enderne på de nordre er påbladet de søndre; herved fremkommer
en y-form. Også de lange stivere er forkortede og
nedrykkede, og som en konsekvens heraf blev de
øvre hanebånd sløjfet (jf. ovf.). I nyere tid er de
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lange stivere på hvert tredje fag suppleret med en
tilsvarende y-form, dog spejlvendt i forhold til de
ældre. En romertalslignende nummerering fra øst
mod vest er muligvis sekundær.
Tårnets opskalkede pyramidetagværk af fyr er
fra 1916, men er repareret flere gange siden, bl.a.
o. 1955.
Over våbenhuset består fyrretagværket af syv
spærfag med to hanebånd, hvoraf det nedre markerer loftsniveauet.
Dendrokronologiske undersøgelser. 2017 er der fra
korets og skibets tagværker, fra nogle bevarede
vinduesrammer samt fra kirkens gyldne alter (jf.
s. 2782) undersøgt en række prøver med henblik på dendrokronologiske undersøgelser. 1)
Tre fragmenter af romanske vinduesrammer, alle
uden splintved, er dateret. Fældningsåret for træet
kan fastsættes til efter o. 1180.60 2) Fra det gyldne
alters frontale er to lodrette endestolper undersøgt, begge uden splintved. Stolperne er fremstillet af træ, som er fældet efter o. 1190. Fra retablet
er en stolpe samt træet fra krucifikset, sidefigurerne samt fra topstykket og dets to sidetårne
analyseret. Heller ikke her var splintved bevaret.
Fældningsåret for de yngste dele af retablets træ
kan fastsættes til efter o. 1172.61 3) Fra tagværkerne er udtaget 21 prøver, heraf syv fra koret
og 14 fra skibet. 20 er dateret, og alle viser, at
træernes fældningstidspunkter ligger i perioden
o. 1445-55.62
Tagbeklædning. Apsis er siden 1951 blytækket,
mens resten af kirken er belagt med vingetegl;
dog er der bly på den øverste del af tårnets pyramidetag. Her blev den nedre belægning af falstagsten 1988 erstattet af de nuværende vingetegl.
†Tagbeklædning. Kirkens ældst kendte tagbeklædning var bly, hvad der formentlig afspejler
oprindelige forhold. Blyet på koret (nordside?)
og tårnets spir blev således omstøbt og omlagt
1632. Fire år senere blev korets sydside samt våbenhuset nytækket, og 1637 blev der atter udført blytækkerarbejde på kirkens ‘søndre og nordre’ side.24 1639 og 1648 blev blyet på tårnspiret
omlagt igen, mens skibets blytag blev genoplagt
1651.24 1700 var kirken endnu ‘overalt tækket
med bly’, og 1771-72 var der på korets sydside
huller i blybeklædningen, så regnen løb ned ad

tagværket.30 Det gamle blytag blev endeligt sløjfet o. 1784 (jf. s. 2762), hvor hele kirken såvel som
spiret efter kongelig tilladelse blev belagt med
tegl; som følge af voldsomme stormvejr blæste en
stor del af tagstenene dog ned allerede 1791-92.50
Som nævnt ovf. (s. 2762) var der store problemer
med utætheder i kirkens tegltag i årene o. 1800,
og disse forhold kan muligvis forklare, at våbenhuset i en kortere periode o. 1814 tilsyneladende
havde blytag.63 Allerede o. 1861, og i hvert fald siden 1865, var der dog igen tagtegl på hele kirken,
hvilket for nordsiden af skibets vedkommende
blev udbedret 1888.34
Tårnet dækkes af et pyramidetag fra 1916 (arkitekt Hans Arentoft, København), der blev opført som erstatning for det 1915 lynramte †pyramidetag (fig. 27). Ved genopbygningen blev
tagets hældning ændret til nuværende forhold og
tillige gjort højere, idet den tidligere, dybere indskæring af pyramidens sider blev reguleret. Det
skete på trods af et stærkt ønske om at bevare
den ældre form. Kun vindfløjen blev dog genanvendt.64 Tårnets oprindelige, øvre afslutning
kendes ikke, men i slutningen af 1600-tallet blev
tilbygningen optimistisk beskrevet som ‘så høj, at
det overgår næsten alle landsbykirker i højde, og
så man derfra tydeligt kan se kirker i fire stifter’.65
Det ‘høje, spidse’ tårn var også blevet fremhævet
i præsteindberetningerne i århundredets første halvdel, 66 og o. 1774 blev det anseelige spirs
højde anslået til 70 alen, hvilket omtrent svarer til
44 m. Selvom der nok må sættes spørgsmålstegn
ved rigtigheden af dette udsagn (det nuværende
er hen ved 33 m), var tårnet dog så højt, at der
dette år blev givet tilladelse til at nedsætte højden på spiret.67 Dermed fik tårnet formentlig det
lave †pyramidespir, der blev udskiftet efter lynnedslaget 1915, men at †spiret først blev opsat
i forbindelse med restaureringen 1784, kan ikke
udelukkes (jf. s. 2762). At tårnbygningen stadig
var ganske dominerende i landskabet blev understreget af Jeppe Aakjær, der 1930 karakteriserede
kirketårnet i Sahl som »den rankeste Grenadér
imod den vestlige Himmels Tordenskyer«.68
Farveholdning. Kirkens kvaderbeklædning står
i blank mur undtagen korets og skibets øverste
skifte på nordsiden, der er kalkede som de øvrige,
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Fig. 32. Kirken i landskabet set fra vest. Foto Kristian Hude o. 1900. – The church in the landscape, seen from the west.

teglsatte mursektioner; også de romanske vinduessmige er kalkede. I det indre er korbuen blank,
mens væggene er kalkede. Loftet er siden 1985
holdt i grønne farver. Kalkninger af kirken er ofte nævnt i kirkens regnskaber, første gang 1641,
hvor hele bygningens indre undtagen østgavlen
blev kalket; 1651 blev kirkens indre pudset og
kalket.24 1919 blev loftet malet med lys perlefarve.34 Den senmiddelalderlige lukkemur mellem
apsis og kor blev 1935 strøget på vestsiden med
en lyseblå †kalkfarve, der ved restaureringen o.
1950 blev ændret til hvid.69 Ved samme lejlighed
blev en brun oliefarve på væggen ved opgangen
til prædikestolen ligeledes hvidtet over.
Opvarmning. Kirken opvarmes siden 1967 af et
oliefyret luftvarmeanlæg (Horwath og Skou, Viby
J.) placeret i bygningen på kirkegårdens nordvestlige hjørne, idet indblæsningen sker fra den ældre
kaloriferegrav under gulvet i skibets nordøstlige
hjørne. Ved etableringen af det nye varmeanlæg
blev †skorstenspiben nedtaget og taget retableret.

†Opvarmning. Allerede 1636 omtaltes en varmekilde, idet tre karle betaltes for at nedbryde
‘ovnen og skorstenen’ samt for at fylde ‘hullet’ op.
Formentlig er der tale om en †kamin i våbenhuset til blystøberarbejde, jf. forholdene i en lang
række andre kirker.70 Ved kirkens restaurering
1951 fandtes i våbenhusets gulv rester af et sådant
ildsted, der indeholdt trækul og dråbeformede
blystykker.71 Anbringelse af et ‘varmeapparat’, vel
en †kakkelovn, skete o. 1898.34 Ovnen blev formentlig opsat i den til lejligheden udvidede sidealterniche i triumfmurens nordside, idet skorstenen blev indmuret umiddelbart syd for nichen.
1934 blev kirkens gamle ‘varmeanlæg’ afhændet
formedelst 100 kr.,34 og muligvis blev den endnu
eksisterende kaloriferegrav i skibets nordøsthjørne anlagt herefter; heri var indtil 1967 en koksfyret †kalorifere. Elektricitet. 1929 blev der installeret
elektrisk lys i kirken.34
Et †fortov (‘bro’) blev 1893 anlagt rundt om
kirken i en alens bredde.34 Det blev fjernet 1988.
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Fig. 33-34. Kalkmalet udsmykning o. 1500-25 i skibets østligste nordvindue. 33. Skt. Laurentius, i vestre smig (s.
2771). 34. Maria, i østre smig (s. 2771). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wall-painted decoration in the easternmost north
window of the nave, c. 1500-25. 33. St. Lawrence, in the western spandrel. 34.Virgin Mary, in the eastern spandrel.

KALKMALERIER
1881 fremkom i skibets nordvinduer senmiddelalderlige figurfremstillinger,35 der siden viste sig
at være del af en større †billedudsmykning, som
formentlig dækkede alle skibets vægge (jf. ndf.).
Malerierne blev afdækket 1894 af J. Magnus-Petersen, der året efter tillige udførte en restaurering samt malede en supplerende †bort omkring
vinduerne (jf. fig. 37).72 1944 havde ‘nærgående

hvidtekoste’ dog dækket denne †bort samt dele af
figurerne.73 Senest er malerierne restaureret 1997
af Mette K. Jensen, idet malerierne da fremstod
som ‘smalle, sorte rektangler’ som følge af gentagne kalkninger omkring de sodsværtede motiver.74
O. 1500-25 (fig. 33-37), omfattende en Maria
fremstilling samt tre helgener i de to romanske
vinduessmige i skibets nordmur. De stående skikkelser, der omtrent er jævnhøje med vinduerne,
er alle iklædt fodlange kapper og har glorie med
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Fig. 35-36. Kalkmalet udsmykning o. 1500-25 i skibets midterste nordvindue. 35. Skt. Katharina, i vestre smig (s.
2773). 36. Skt. Dorothea, i østre smig (s. 2773). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wall-painted decoration in the central
north window of the nave, c. 1500-25. 35. St. Catherine, in the western spandrel. 36. St. Dorothea, in the eastern spandrel.

strålekrans. Oprindeligt var de gengivet stående
på †jordsmon med spredt bevoksning (jf. fig. 37).
Også vinduesrundingens †rankeslyng er væk, og
af de oprindelige skriftbånd er kun ganske lidt
bevaret.
I det østlige af nordvæggens vinduer ses Maria,
vist som Mater Dolorosa, hvis hjerte gennembores af et sværd.75 Hun er iført rødbrun klædning
hvorover grå kappe med gulligt for og bærer
hvidligt hovedlin. Hovedet er let bøjet, og ar-

mene er krydset hen over brystet. Overfor er
Skt. Laurentius, gengivet som diakon, her med
tonsur. Han er over en hvidlig underklædning
iklædt gullig dalmatika med stribet (dvs. frynset)
kantbort forneden, og i højre hånd holder han en
opslået bog.Ved hans venstre side er risten delvist
bevaret. Over glorien er endvidere et fragment
af den identificerende navneindskrift i minuskler, angivet på et bånd, der forneden kantes af en
dobbeltkontur: »(S)ct lau(r).«
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I det vestlige af de åbne vinduer står Skt. Dorothea (formodentlig) og Skt. Katharina over for
hinanden, henholdsvis i øst- og vestsmigen.76 De
tilhørende †navneindskrifter er ikke bevaret. De
to jomfruhelgener, der sammen med den hellige
Margrethe og Barbara repræsenter de fire, såkaldte ‘hovedjomfruer’ (virgines capitales), har udslået
hår, og begge bærer flettet krans om hovedet. De
er iklædt henholdsvis grå og grøn underklædning, hvorover ligger kapper i gult eller rødt. Skt.
Dorothea bærer en (blomster)kurv, mens den
ranke Skt. Katharina holder sit attribut, hjulet.
Malerierne, der knytter sig til det såkaldte Ejsingværksted, 77 er udført i gul, rød og brunlig
okker samt grønt og gråt, alt med en sort kontur.
†Kalkmalerier. Ud over de endnu eksisterende
malerier har en række undersøgelser af kirkens
indre resulteret i påvisningen af yderligere et
stort antal malerier fra forskellige perioder, dog
altovervejende fra den seneste del af middelalderen. De nu forsvundne malerier blev registreret
ved J. Magnus-Petersens undersøgelser 1894,78 af
C. G. Schultz og Egmont Lind i 1934,47 Niels
J. Termansen 194779 samt af Marinus Andersen
1951.80 Hertil kommer et betydeligt antal malerier registreret af Peder Bøllingtoft 1995 forud
for kirkens kalkning.81
1) Romanske(?). På triumfvæggen, over korbuens søndre vange, blev der 1995 på væggens inderste kalklag, det ældste på murpudsen, afdækket rester af ‘symboler’ i rød okker og sort i en
primitiv og enkel streg. Motiverne var opstreget
med indridsede cirkler og linjer i kalkbunden.
2) O. 1500. På tårnhvælvets ribber fandtes 1995
rester af sparreornamentik med smalle bånd i rød
okker og sort farve. Udmalingerne var integreret
i puds og kalkbund, hvorfor de formodes udført
i umiddelbart forlængelse af hvælvets (og tårnets)
opførelse.

Fig. 37. Kalkmalede udsmykninger o. 1500-25 i nordsidens vinduessmige samt rest af †udsmykning mellem
nordsidens østvindue og triumfmuren (s. 2770). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1894. – Wall-painted decorations, c. 1500-25, in the window spandrels and traces of
†decoration between the eastern window on the north side
and the chancel arch wall.
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Fig. 38. Kalkmalet †rankeværk o. 1500-25 i korets sydvindue (s. 2773). Foto Marinus Andersen 1951. – Wallpainted †vine ornament, c. 1500-25, in the south window
of the chancel.

3) (Fig. 37-39), o. 1500-25. Kirkens vægge har
tilsyneladende været dækket af en billedfrise med
scener fra Kristi lidelseshistorie. Frisen, der kan
have bredt sig på alle kirkens vægflader, var indrammet af et slynget rankeværk med bladstængler
eller fligede blade, for størstedelens vedkommende udført i brunrød okker med sort konturering.
Rankeværket blev første gang påvist i nordsidens
vinduessmige 1894 (jf. fig. 37), og rester heraf er
siden, 1934, fremkommet på korets østvæg og
lukkemuren,82 1951 på korets vestre sydvindue
(jf. fig. 38) samt 1995, hvor det atter blev påtruffet flere steder. På skibets sydvæg mellem døren
og vinduet øst herfor blev der således ca. 110 cm
under loftet registreret dele af rankeværket, mens
en tilsvarende stængel i gul okker blev registreret
120 cm fra triumfvæggen ca. 180 cm over gulvet.
På trappehusets søndre vægflade fandtes endelig
et lettere stiliseret rankeværk indrammende de
dér blotlagte motiver (jf. ndf.).
Af selve billedfrisen kendes også kun få rester,
hvoraf de ældst kendte blev fremdraget på skibets
nordvæg 1894.78 Her fandtes vest for vestvinduet
spredte dele af ‘en nøgen menneskelig figur med
glorie om hovedet og nedhængende arme’, der
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Fig. 39. Kalkmalet †udsmykning o. 1500-25 på trappehusets sydvæg (s. 2774). Foto
Peder Bøllingtoft 1995. – Wall-painted †decoration, c. 1500-25, on south wall of stairwell.

blev tolket som Kristi dåb. Øst for samme vindue
var der rester af en hånd med stav, der blev stødt
mod en siddende figur; motivet blev tolket som
enten Tornekroningen eller Bespottelsen. Øst for
dette motiv fandtes rester af en Korsfæstelsesscene,
og mellem østre vindue og triumfmuren var rester af en Pietá (jf. fig. 37). På den nordlige del af
triumfvæggen, ca. 70 cm fra buen, fremkom 1995
ca. 140 cm over gulvet endnu et brudstykke af
et figurativt maleri bestående af to klædedragter
med foldekast (fig. 182). Over korbuens søndre
vange var der, ca. 110-150 cm under loftet, muligvis rester af en glorie. På trappehusets sydside,
ca. 115 cm under loftet, blev den øverste del af
Bønnen i Getsemane (fig. 39, 181) fremdraget. Mo-

tivet var udført på et tykt kalklag, der var påført
direkte på trappehusets teglsten. Den skæggede
Kristus med glorie var iført en kjortel og sås
knælende i bøn med fremstrakte hænder; han var
vendt mod øst og så op mod en kalk, der stod på
en klippe. Over kalken var en lille cirkel med et
kors, formentlig en oblat. Sammenstillingen hentyder formentlig til nadverunderet. I forgrunden
var en plante med stive, smalle blade.Vest for den
bedende Kristus var et takket palisadehegn, og
her indenfor anedes én af de sovende disciple.
Udmalingerne var udført i gul og rød okker og
grøn, mens Kristus tillige bar en lys, rødlig karnationsfarve; desuden var sort kontur bevaret om
flere motiver. Udformningen af særligt Kristusfi-
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guren finder en næsten identisk parallel i Rønbjerg Kirke, hvor de dér bevarede malerier ved
indskrift er dateret o. 1512 (s. 2702), og er tillige
nært beslægtet med lignende figurer på hvælvmalerierne i Ejsing Kirke.
4) (Fig. 40 og 183), o. 1600. Neden for nordvæggens senmiddelalderlige malerier, ca. 150 cm
over gulvet, fremkom 1894 endnu en frise bestående af en række udmalinger, der ansås for at være
‘meget yngre’ end de ovenfor værende malerier,
dvs. fra o. 1600 eller endog lidt senere. Motivet
viste to stolegavle, hvis endestykker var prydet
af blomsterranker og øverst havde trekantgavle
med topspir. Imellem gavlene var i versaler malet
ejerinitialer for de kvinder, der havde deres plads
her. Alle ender således på »D« for D(atter): »E A
D«, »M S D«, »K C D«, »M S A D« og »M (?)«.
Malerierne finder paralleller i f.eks. Venø Kirke
(s. 1221). 1947 blev kalklagene på norddørens

2775

portalfremspring og tilmuring undersøgt af Niels
J. Termansen, og her fandtes yderligere en kolonne med otte fragmenterede ejerinitialer samt dele
af rankeornamenter. Indskriften var svært læselig
i det øvre, mens de fire nederste bestod af »K M
D«, »K P D«, »G O D« samt »K G D« (jf. også
stolestader s. 2871). Farverne var holdt i røde, blå
og gule nuancer med sorte konturstreger.
5) O. 1600. På triumfmurens vestside fandtes
1894 endvidere en art terningmønster i flere
farver, der syntes at have dækket hele væggen.78
Dekorationerne ansås for at være samtidige med
stolegavlene på nordvæggen.
6) O. 1750(?). 1934 fandtes på lukkemurens
nedre del rester af draperier. Med henblik på en
aldrig udført rekonstruktion blev disse undersøgt
af Egmont Lind 1934. Efterfølgende blev dele af
lukkemuren i stedet strøget med en lyseblå kalkfarve (jf. s. 2769).

Fig. 40. Kalkmalet †udsmykning o. 1600 på skibets nordvæg (s. 2775). Akvarel af J.
Magnus-Petersen. – Wall-painted †decoration, c. 1600, on north wall of nave.
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Fig. 41. Indre mod øst med gengivelse af det gyldne alter foruden korbuekrucifikset på sin tidligere placering på
triumfvæggens nordside, den sekundære (†)prædikestolshimmel og †salmenummertavle samt †indskriftpladen over
pengeblokken (s. 2782, 2864, 2867, 2878, 2875). Foto Ivar Hertzsprung 1898. – Interior looking east showing the golden
altar as well as the chancel arch crucifix in its former position on the north side of the arch, the secondary (†)pulpit canopy and
the †hymn board as well as the †inscription plaque above the poor box.

INVENTAR
Oversigt. Fra kirkens ældste tid, dvs. fra 1200-tallets
første del, er bevaret flere genstande, hvoraf det ubetinget største klenodie udgøres af ‘det gyldne alter’,
det fornemste og mest helstøbte eksempel i Danmark
på denne særlige form for alterprydelse, der er dækket af lueforgyldte kobberplader. Hertil kommer det
romanske alterbord og granitdøbefonten, som tilhører den ‘glatkummede’ variant af den vestjyske type.
Endelig er bevaret et *emaljeret kobberfragment, formentlig en prydliste fra et †relikvieskrin i Limogesarbejde. Senmiddelalderen er repræsenteret af fem fragmenter af en altertavle med gengivelse af Den Apokalyptiske Madonna, genbrugt som bagklædning på en
række stolestadelåger. Også kirkens korbuekrucifiks
stammer fra o. 1500, mens alterstagerne må dateres o.
1500-50. Kirkens pengeblok hidrører antagelig også
fra 1500-tallet, om end det ikke sikkert kan afgøres,
hvorvidt den stammer fra århundredets første eller
anden del.

Fra tiden efter reformationen nyindrettedes kirkerummet med stolestader, hvis ældste dele har indridsede årstal samt navnetræk fra 1584, men for størstepartens vedkommende hidrører fra 1600- og 1700-tallet.
Alterkalken med den tilhørende disk daterer sig til o.
1600, dog fraregnet kalkens nedre fodled. Fra 1600-tallets første fjerdedel stammer desuden en række genstande, dels skriftestolen, der dog synes ændret o. 1750,
men bærer årstallet: »1622«, dels prædikestolen og det
tidligere alterbordspanelværk, der er genopstillet ved
korets nordvæg; begge dele er udført o. 1625. Endelig
stammer dåbsfadet fra o. 1650.
Flere mindre inventargenstande hidrører fra 1800og 1900-tallet. Ældst, antagelig fra o. 1800, er de tidligere (†)alterfløje, præsterækketavle (nr. 1) og en kirkestævnetavle. Fra århundredets anden del og tiden frem
til o. 1900 stammer oblatæsken, klokke nr. 1 (1878),
en dåbskande (1891), nadverskålen, syvstagen og præsterækketavle (nr. 2, 1901). Til det nyere inventar hører lysekrone (nr. 1, 1928), alterskranken (1956), orglet
(1972), lysekrone nr. 3 (1972) samt kirkens to messe
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Fig. 42. Kirkens indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of the church looking east.
hagler og kandelabre, alle anskaffet 1982. Nyeste anskaffelser tæller alterkande og ske, udført af Bent Exner
2002, kirkens røde messehagel (2008) samt klokke nr.
2 og klokkespil (2017).
Farvesætning og istandsættelser. Inventarets farver er i
al væsentlighed præget af den restaurering, der gennemførtes 1946-51 (arkitekt Marinus Andersen, jf. s.
2763). I den forbindelse blev prædikestolens staffering
rekonstrueret efter oprindelige farvespor, idet man dog
af hensyn til den gyldne alterprydelse nedtonede koloritten. En yderligere retouchering af farverne og en
generel istandsættelse af inventaret diskuteredes 1998,
men er endnu ikke gennemført.83
Kirkens eller mere specifikt korets indretning i middelalderen gennemgik som nævnt s. 2760 (jf. også fig.
23-25) to hovedfaser.Ved kirkens opførelse i 1200-tallets første årtier var højalterbordet og den tilhørende
alterprydelse placeret i apsis, en møblering, der ændredes radikalt o. 1500, da en nyopført lukkemur i den
oprindelige apsisbue adskilte rummet i to dele, et kor
og et bagvedliggende sakristi, hvortil en fladbuet dør
i syd gav adgang. Det romanske alterbord blev dog
rykket frem foran den nye bagvæg, hvorpå det oprindelige retabel blev placeret, mens frontalet enten kan
have bevaret sin plads foran bordet eller allerede i sen-

middelalderen er blevet flyttet op på bagvæggen under
retablet. Under alle omstændigheder er dette sket før
o. 1625, da nye bemalede alterbordspaneler blev opsat foran alterbordet. Den sidste ændring er dog ikke
dokumenteret i kirkens ældste regnskaber, der først er
bevaret fra tidsrummet 1631-53.24 Også for det følgende århundrede er oplysningerne i de administrative
arkiver sparsomme. Den ofte særligt meddelsomme
præsteindberetning til biskop J. Bloch fra 1760’erne
savnes i høj grad fra Sahl Kirke, men har dog eksisteret.84 Til gengæld har kirkens usædvanlige gyldne
alterprydelse allerede fra 1600-tallets første del haft antikvarernes bevågenhed (jf. s. 2782), ligesom man – om
end først fra 1700-tallet – løbende noterede interiøret
og inventarets bemærkelsesværdige status og gode vedligeholdelsesstand. Kirkens stole var ‘(vel) ved magt’,
og ornamenterne (her formentlig især tekstiler og altersølv) fandtes alle ‘sømmelige og skikkelige’ ifølge et
kirkesyn i 1700,30 men navnlig Ribebispen Mathias
Anchersens visitatsberetning fra 1734 bugner af lovord.
Koret var efter hans mening ‘det anseligste, jeg endnu
har set på landet’, ligesom han ud over den ‘dejlige
antikke altertavle med stærkt forgyldte messingbilleder’ hæftede sig ved, at alle stole var ‘sirligt’ lukkede, og
der yderligere fandtes et særskilt skriftekapel bag alte-
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kundære fløje opsat ved frontalet (s. 2855). Om istandsættelser af inventaret i løbet af 1800-tallet er kilderne
lidet meddelsomme. Det er således uvist, om den 1891
foreslåede hovedreparation af tårn og skib (s. 2763)
skulle berøre kirkens indretning.34
En brand, forårsaget af et lynnedslag 1915 i kirken,
berørte først og fremmest prædikestolens lydhimmel
(s. 2869). Stolens renovering anbefaledes dog nedprioriteret i forhold til den længe ønskede restaurering af
det gyldne alter, der havde været planlagt siden 1908
(s. 2840). Men istandsættelsen blev først gennemført
1934-35 samtidig med en omarbejdning af den senmiddelalderlige lukkemur og en rekonstruktion af
dækpladen til det romanske alterbord. I den forbindelse
sammenføjedes renæssancepanelerne med de senere sidefløje til et ‘sidealter’. Som omtalt s. 2852 diskuteredes
fra 1945 og atter 1953 en nedrivning af den middelalderlige lukkemur i forbindelse med en mulig genetablering af alterbordet og alterprydelsens oprindelige
opstilling i apsisrummet. Projektet skulle imidlertid
skrinlægges, og kun opsætningen af en ny alterskranke,
tegnet af Marinus Andersen, blev realiseret i 1956.

Fig. 43. Altersten, fremdraget 1951 under †orgel nr. 2 i
tårnrummet (s. 2778). Foto Marinus Andersen 1951. –
Altar stone, uncovered in 1951 beneath †organ no. 2 in the
tower.
ret.85 Den positive karakteristik af inventarets tilstand
er endnu gennemgående i 1760’erne og 1770’erne
bortset fra kommentarer om behovet for en ny prædikestolshimmel i stedet for den gamle, der ‘for sin
skrøbeligheds skyld’ var taget ned og sat på altergulvet.
Udskiftes burde også alterdugen, der var så ‘kort, at den
ikke kan strække ud over alterbordet’, den ‘forslidte’ og
hullede messeskjorte og alterbogen, som ‘for sin ældes
skyld var laset og med mange løse blade’.30 Hertil kom
det tiltagende forfald i selve bygningen (s. 2762). En
gennemgribende istandsættelse synes omsider iværksat
1784. Som meddelt 1791 blev kirken ‘for syv år siden’
sat i ‘fuldstændig god stand både ind- og udvendigt’.
Mht. inventaret fremhævedes særligt stolestadernes
forbedring, således at den omsider generelt kunne karakteriseres som værende både ind- og udvendig i god
og forsvarlig stand.86
O. 1800, måske allerede i forbindelse med hovedreparationen 1784 (s. 2762 f.), er alterbordets paneler
blevet opsat som en art predella under det romanske
frontale og erstattet af en simplere bræddebeklædning
foran bordet; denne blev delvist beskadiget under en
brand 1803 (s. 2781). Måske i samme tidsrum blev se-

Alterbord (jf. fig. 47), romansk, af store regelmæssigt tildannede granitkvadre, der blev omsat i
forbindelse med bordets flytning og genopstilling o. 1500 (s. 2760). Ca. 187×93,5 cm, 109 cm
højt. Bredden svarer omtrent til alterfrontalets
bredde (jf. s. 2795), et vigtigt indicium på delenes samhørighed fra første færd.87 Herpå er en
nyere bordplade, 1935, ligeledes af granit, med riffelhugning og forneden en skråfas. Bordpladen
rekonstrueredes efter profilspor i den sekundære
lukkemur. I bordet er i cement o. 1951 nedlagt
en helgengrav med et relikviegemme (fig. 43-44), der
har været nedfældet i den †dæksten. I fragmentet
af gråt granit, ca. 48×73 cm, er udsparet et mindre felt, ca. 21×23 cm, hvori der yderligere er et
lille kvadratisk felt med en relikviefordybning, ca.
7×7 cm, 2,5 cm dybt.88 Gemmet blev påvist o.
1951 (jf. fig. 43) i tårnrummet i forbindelse med
Marinus Andersens istandsættelse 1946-51, idet
den oprindelige †dækplade til relikviegemmet
og dettes indhold i form af ‘nogle gamle trevler,
måske tøjrester’ (†relikvie), ved samme lejlighed
syntes ødelagt.89 En moderne plade af fyrretræ
dækker helgengraven.
Alterbordet har antagelig oprindeligt været placeret i korets apsis, hvorfra det flyttedes i forbindelse med opmuringen af den senmiddelalderlige
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lukkemur (s. 2760). Her var det placeret centralt
i den udsparede niche, men noget forskudt mod
nord i forhold til selve kirkens midtakse, idet
koret udviser en nordlig afvigelse (s. 2747). Før
1850, antagelig 1849 i forbindelse med istandsættelsesarbejder ved alteret (jf. nymaling af fløjdøre
og predella samt fornyelse af alterbordstekstiler
(s. 2856, 2782)90 fjernedes bordets dæksten for
at reducere dettes højde.25 I forbindelse med
restaureringen af det gyldne alter (s. 2852) blev
alterbordspladen 1935 nyudført af til dels lokale
marksten fra kirkediget, idet skråkantprofilen rekonstrueredes efter aftryk i den senmiddelalderlige mur (jf. fig. 24).91 I bordpladen nedlagdes o.
1951 den ældre helgengrav. Denne var bl.a. sammen med andre sten fra alterbordet 1910 blevet
benyttet som sokkelsten under det ældre †orgelpulpitur, der blev nedrevet 1933 (s. 2876), og materialet genanvendtes siden som fundamentsten
under gulvet i tårnrummet.92
(†)Alterbordspaneler (fig. 45-46), o. 1625. Det
udskårne og bemalede panelværk har med tre
fyldinger på forsiden og én på hver af kortsiderne
dækket det middelalderlige alterbord, 203×64 cm,
110 cm højt; den begrænsede dybde sammenholdt med alterbordet (jf. ovf.) tyder på, at det er
blevet beskåret i siderne. Forsiden er med kannelerede, joniske halspilastre, hvis skaft foroven pry-

Fig. 44. Altersten med relikviegrav, nedlagt i det romanske alterbord (s. 2778). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Altar stone with reliquary grave, deposited in the
Romanesque Communion table.
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des med en roset og forneden indsnævres, inddelt
i tre fag, et bredere midtfag, flankeret af to smallere. De enkelte fag har hammerfyldinger med
tandsnitsprydede rammer. Sidefagene er glatte og
indsat i en profilramme, yderst prydet med en
kvartstaf. Postamentet er ligeledes glat, men kan
tidligere have været afsluttet med en profilliste (jf.
fig. 46); dog kan dette led også stamme fra †alterbordspaneler. Frisen er på forsiden smykket med
roset- og beslagværksprydede konsoller, øverst er
en gesims med æggestav og tandsnit, nederst en
perlestav; det sidste led er dog ikke videreført på
kortsiderne, der viser et forenklet, antagelig sekundært led. Panelernes oprindelige staffering er
bevaret i fire af fem fyldingsfelter samt på frisen,
der viser rødt, olivengrønt, brunt, sort, gyldent og
gråt. På frisen anes mellem konsollerne grønligt
bladværk på sort bund. Derimod er på arkitraven
samt på forsidernes rammeværk påført en nyere
bemaling med lysegråt, hvidt og rødt.
Figurmalerierne er summarisk udført i overvejende brune og gullige farvetoner med enkelte
accenter af rødt, hvidt og sort. Forsiden har tre
scener fra Kristi lidelseshistorie. 1) Bønnen i Getsemane. Kristus knæler i profil, iklædt hvid kjortel og med rød kappe, foran en klippeformation,
hvorpå Lidelsens Kalk anes. Bag ham er vist et
landskab med enkelte bygninger, mens en himmelsk lysåbning, omkranset af mørke skyer, ses
foroven til venstre. 2) Nadveren. Motivet er en
forenklet version af et kobberstik af Jan Muller fra 1594 efter Gillis Coignet.93 Den centrale
scene med Kristus og apostlene omkring nadverbordet med fadet med lam, de spredte brød
og de to lys genfindes i maleriet, der ligeledes
gentager kurven med brød, sat foran selve bordet. Dog ses i baggrundens midte en halvrund
bygning, der ikke svarer præcist til forlægget. En
anden afvigende detalje er gengivelsen af apostlen, vist som den næst yderste i højre side. Selvom dragt og positur svarer til forlægget, har han
dog en afvigende fysiognomi med smalt, tvedelt
hageskæg, der hviler på en hvid, nedfaldende
krave. Blikket fokuserer direkte på beskueren,
og figuren synes at have en vis portrætkarakter.
Yderst th. ses 3) Korsfæstelsen. Kristus hænger
dybt på korset med det profilvendte hoved hvi-
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Fig. 45. Sekundært alterparti, 1935 etableret ved korets nordvæg med anvendelse af (†)alterbordspanel fra o. 1625
og (†)alterfløje, o. 1800, sidstnævnte med malerier, muligvis udført 1849 af Clemen Toft fra Holstebro (jf. fig. 121,
s. 2779). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Secondary altar area, 1935, established at the north wall of the chancel using
a (†)Communion table panel from c. 1625 and (†)altar wings, c. 1800, the latter with paintings possibly by Clemen Toft of
Holstebro in 1849 (cf. fig. 121).
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lende tungt mod brystet. Lændeklædets snipper
flagrer ud til begge sider. Korset, der foroven har
skriftseddel med »INRI« i sorte versaler på hvid
grund, er placeret foran et landskab med spredte
bygninger. Øverst er en lysåbning, indrammet af
mørke skyer. På den nu østvendte kortside ses 4)
Opstandelsen, udført efter forlæg i Willem Swanenburgs kobberstik fra 1610 efter Paulus Moreelse.94 Den dramatiske fremstilling er forenklet
til de vigtigste figurer, den opstandne Frelser med
korsstav og fane, der hæver sig op fra den åbne
kiste, mens to af soldaterne ses forneden i scenen,
den venstre forskrækket springende til side, mens
den højre, der ikke er kopieret fra forlægget, sidder i dyb søvn. Baggrunden er foroven lysende
blå med den skyomkransede himmelåbning over
Kristi hoved. Forneden er et landskab med spredt
bevoksning. 5) Den vestvendte, oprindeligt nordlige sidefylding er uden motiv og dækket af en lys,
gråblå staffering.
Alterbordets panelbeklædning er antagelig udført i forbindelse med alterpartiets ændring (s.
2839), da frontalet blev flyttet op over bordet, måske som erstatning for en senmiddelalderlig †altertavle, midlertidig indsat mellem alterbordet og
retablet. På et tidspunkt før midten af 1800-tallet,
antagelig allerede o. 1800, er forsidens panelværk
opsat som en predella under frontalet, mens den
tilhørende øvre del af frisen og rammeværket med
de respektive sidefelter blev bevaret på sin oprindelige plads. Som erstatning for alterbordsforsiden
blev der opsat †alterbordspaneler, udført af glathøvlede brædder. Det er antagelig disse (‘fjælbeklædningen ved alteret’), der 1803 blev ‘forbrændt’ af
kirkelysene,95 og som o. 1861 nævnes i Synsprotokollen under beskrivelsen af alterbordet (‘beklædt
med fjæl’). Forinden, o. 1850, er en gråstaffering
antagelig påført samtidig med nyopmalingen af de
nyere alterfløje (s. 2855).96 I forbindelse med restaureringen af den gyldne alterprydelse 1934-35
fjernedes de sekundære brædder, mens alterbordspanelerne med de tilhørende sidefelter opsattes
ved korets nordvæg som et alterlignende parti.
Ved en besigtigelse 1998 anbefaledes en restaurering af alterbordet og af de tilhørende fløje, såvel
af snedkerarbejde som af de bemalede flader.97 Arbejdet er dog endnu ikke gennemført.98
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†Sidealterbord(e). Som nævnt s. 2755 er den oprindelige sidealterniche i triumfvæggens nord
side bevaret, selvom spor efter bordet ikke er
påvist. Sydsidens tilsvarende niche(?) er ikke bevaret; som omtalt kan tre kampesten i skibets sydøsthjørne muligvis være en rest af fundamentet
til et muret †sidealterbord.
†Alterklæder. Omtalt 1791 som værende i forsvarlig stand.99 1849 anbefaledes alterets ‘forbeklædning’ fornyet i rødt tøj.101 O. 1861 nævntes
et alteromhæng af rødt klæde, forsynet med galoner.34 Et nyt klæde anbefaledes anskaffet 1886,
måske det, der endnu ses på fig. 109, 132. Klædet, formentlig af fløjl, var prydet med et kors af
guldgaloner og havde en tilsvarende besætning
forneden.34 †Alterdug. Behovet for en ny dug i
stedet for den gamle, der var for kort til alterbordet, påtaltes 1771-74.30

Fig. 46. Kristi Opstandelse. Detalje af (†)alterbordspanel fra o. 1625, genanvendt i alterparti, opsat 1935 (s.
2781). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Resurrection. Detail of (†)Communion table panel from c. 1625,
re-used in an altar set up in 1935.
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En fornem romansk alterprydelse, et såkaldt
‘gyldent alter’ (fig. 47-119, 184-93), omfattende
en oprindelig alterbordsforside (frontale) og et
bueretabel, tidligere fritstående ved alterbordets
bagkant, er placeret foran den senmiddelalderlige
væg mellem koret og apsisrummet. Prydelsen af
egetræ med påsatte, lueforgyldte kobberplader
og bjergkrystaller hidrører fra o. 1200-25 og er
formentlig samtidig med selve bygningen (jf. s.
2747), idet selve frontalets trækonstruktion dendrokronologisk dateres til efter o. 1190, mens de
yngste dele af retablet hidrører fra et tidspunkt
efter o. 1172. Det gyldne alter, der er rigt forsynet med indskrifter, omfatter som nævnt to
hoveddele: 1) En alterbordsforside (frontale eller
antemensale) med en central Majestasfremstilling, flankeret af engle; hertil kommer 18 rektangulære relieffer af scener fra Jesu barndoms- og
lidelseshistorie mv. samt billeder af de siddende
apostle; endelig ses 12 cirkulære medaljoner i den
indrammende frise. 2) Et bueretabel, der som en
form for tidlig altertavle oprindeligt var opstillet ved alterbordets bageste del. Dette omfatter
en arkitekturprydet underdel eller predella med
relieffer af den tronende Kristus, flankeret af
apostlene og de fire ærkeengle. Herpå er placeret
en krucifiksgruppe og en bueformet opbygning
(‘himmelbue’) med fremstillinger på topstykket
af Visdommens personifikation med to ledsagefigurer; relieffer af Abrahams offer og Skt. Mikael
som dragedræber ses på to sidetårne. Bortset fra
mindre lakuner, navnlig på frontalets vandrette
underkant, er alterudsmykningen i det store og
hele intakt. Dog er hovedparten af de oprindelige bjergkrystaller erstattet med nye. I lyset af
bevaringen og den høje kvalitet repræsenterer
den derfor et særligt fornemt eksemplar af typen,
sammenholdt med de øvrige bevarede gyldne altre fra Skandinavien.
Den følgende redegørelse er disponeret i fire
hovedafsnit:
Kilde- og forskningsoversigt (s. 2782).
Beskrivelse, herunder: A. Mål, materialer, teknik
og konstruktion (træværket, metalreliefferne og
de påsatte bjergkrystaller) (s. 2795). B. Frontalet (s.
2800). C. Retablet (s. 2816). D. Ornamentborter
(s. 2828). E. Bjergkrystaller og farvespor (s. 2830).

Sammenfatning, herunder: I. Program, ikonografi
og materialæstetiske overvejelser (s. 2832); II. Værksted og stil (s. 2834); III. Indskrifter og epigrafik (s.
2836). IV. Dendrokronologisk analyse og proveniensbestemmelse (s. 2838).V. Mulige stiftere (s. 2838).
Senere historie (s. 2839). Herunder omtales udsmykningens skiftende placering og istandsættelser. Alterprydelsen blev gennemgribende restaureret 1934-35, men har senest i september 2017
været genstand for et konserverende tilsyn og en
teknisk-naturvidenskabelig undersøgelse på Nationalmuseet, efterfulgt i februar 2018 af en let
afrensning.
Kilde- og forskningsoversigt. Som nævnt s. 2840 er det
gyldne alter først omtalt i skriftlige kilder fra 1600-tallet. Den tidligste beskrivelse udgøres af en værdifuld
indberetning fra 1638 af sognepræsten i Sahl, Christen Pedersen Nørkjær til lægen og antikvaren Ole
Worm.100 Her fremhæves altertavlen (»alter thafflenn«)
som det eneste eksempel på et gammelt monument,
der var værd at omtale, selvom der ingen runer fandtes herpå – et hovedanliggende i Worms kommissorium til de lokale præster.101 Nørkjær omtalte både
tavlens materialer og billedindhold: »(…) ehr alttsammitt aff messing saaet paa træ och forgylditt, fattendis
adskiellige trycktte bil(le)der samptt med mange christall steenne ziritt och bepryditt, saamme saat paa røtt,
hu(itt), blott och grøntt farve. Bemelte billeder ehere
de Trinitate, de Deo, de Christo, de Spiritu (Sancto),
de conceptione Christi, de nativitate, de crucifixione,
de morte etc., imo de apostolis et alijs sanctis« (om
Treenigheden, om Gud, om Kristus, om Helligånden,
om Kristi undfangelse, om fødslen, om korsfæstelsen,
om døden etc., ja, om apostlene og andre helgener).
Bemærkelsesværdig er navnlig omtalen af den farvede
baggrund i rødt, hvidt, blåt og grønt bag de påsatte
bjergkrystaller. Det er også vigtigt at notere, at alterprydelsen omtales som ‘en altertavle’ (og ikke som et
alterbordspanel eller -forside), hvilket kunne tale for,
at frontalet allerede på dette tidspunkt befandt sig på
væggen over alterbordet, jf. også s. 2780.
Man kunne have forventet, at indberetningen til
Worm ville blive fulgt op i Peder Hansen Resens
stort anlagte Danmarksbeskrivelse (Atlas Danicus) fra

Fig. 47. Alterparti med romansk alterbord (s. 2778) og
gyldent alter, o. 1200-25 (s. 2782), opstillet foran senmiddelalderlig lukkemur (s. 2760). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar section with Romanesque Communion
table and golden altar, c. 1200-25, set up in front of Late
Medieval closing wall.
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Fig. 48a-b. Gengivelser af indskrifter på frontalet og retablet (s. 2785). Pennetegninger, formentlig udført 1799 af
landmåler Iver Ellung. 48a. Indskrifter på frontalet. 48b. Indskrifter på frontalet og på retablets predella. – Drawings,
1799, of inscriptions on the frontal and the predella of the retable. 48a. Inscriptions on the frontal. 48b. Inscriptions on the
frontal and the retable.
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o. 1685, hvor der ligeledes var lagt vægt på epigrafikken, dvs. omtalen af gamle indskrifter, om end kun
specificeret som tekster på gravminder, døbefonte, kirkeporte og klokker. Her blev imidlertid alene kirkens
ekstraordinært høje tårn fundet værdig til omtale.102
Inden for lokalområdet var der til gengæld en levende
antikvarisk interesse og opmærksomhed omkring det
usædvanlige værk. 1734 omtalte Ribebiskoppen Matthias Anchersen udsmykningen i sin visitatsberetning
som: ‘En dejlig antik altertavle med støbte messingbilleder, stærkt forgyldte’.85
På omtrent samme tidspunkt lod den højlærde Viborgprovst (siden 1727) Christian Lassen Tychonius
(1680-1740), der var barnefødt i Sahl som søn af sognepræsten Lars Thygesen, udføre en – i øvrigt ukendt
– farvelagt †tegning af altertavlen. Afskriften af indskriften var øjensynlig i det store og hele så omhyggelig og troværdig, at den direkte blev benyttet som
kilde til bind II af Erik Pontoppidans Marmora Danica
(1741).103 Navnlig skal det bemærkes, at teksten på de
sidenhen afbrækkede (jf. s. 2813) felter nederst th. og
tv. på frontalet endnu på dette tidspunkt har kunnet læses.104 I Marmora Danica fremhæves (ud over kirketårnet) netop altertavlen for sin ælde. If. Pontoppidan var
den antagelig udført af kobber og smykket med engle,
evangelister, apostle og andre ophøjede (»bullatis«,
egentlig buklede) figurbilleder samt prydet med meget
gamle vers med ‘longobardiske’ bogstaver.Værket, hvis
rammeværk var besat med strålende, runde krystaller,
dateredes – imponerende præcist – til o. 1200. Til gengæld er det atter påfaldende, at det gyldne alter i Stadil,
der ligeledes var smykket med indskrifter og krystaller,
slet ikke er nævnt i Pontoppidans beskrivelse af kirken,
som fulgte umiddelbart efter omtalen af Sahl.105
De summariske redegørelser i Hans de Hofmans
Samlinger af publique og private Stiftelser (…) fra 1759
og Pontoppidans egen Danske Atlas (1769) føjer intet væsentligt nyt til Marmora Danica, bortset fra den
førstnævntes omtale af »indfattede blaa Steene« og inddragelsen af sagnet om den engelske prins’ forlis (jf. s.
2743).106 Som nævnt s. 2777 synes præsteindberetningen til biskop J. Bloch fra 1766-68 derimod beklageligvis at være gået tabt.
1772-73 foretog arkivtegneren Søren Abildgaard en
række selvstændige iagttagelser i sin notebog.107 Altertavlen, der var »antique giort«, viste ifølge ham adskillige meget små billeder af engle og apostle samt forskellige bibelhistorier. Frontalets Majestasfremstilling i
mandorla omtaltes som »Gud eller vor Herre Christ«
siddende »i (en) lang spidsig ovale«. Af de mange indskrifter blev kun afskrevet en mindre del af den indvendige tekst på mandorlaen »udi gl. Munke Bogstaver«,
idet det generelt hævdedes, at meget var »ukiendeligt«
eller til dels beskadiget. Af indskriften på frontalets lodrette nordvendte ramme læstes alene (og fejlagtigt):
»corve apostolicus« (i stedet for »cetus apostolicus«).
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Langt større omhu og skarpsindighed i læsningen
udvistes omkring 25 år senere, 1797-99, af Iver Ellung
(†1820), landmåler i Hjerting og medarbejder ved Videnskabernes Selskabs store kortværk.108 Uafhængigt
af både Pontoppidan og Abildgaard registrerede Ellung
samtlige indskrifter på frontale og retabel, idet han
samvittighedsfuldt aftegnede de forskellige skrifttyper
samt noterede skilletegn og forkortelser (fig. 48a-b), ligesom afvigelser fra Marmora Danica blev bemærket.109
Både i forbindelse med undersøgelsen af altertavlen i
Sahl og den tilsvarende i Stadil samarbejdede Ellung i
slutningen af 1790’erne med den lokale antikvar, litteraten Poul Mathias Nødskov.110
I modsætning til de omhyggelige redegørelser for alabastaltertavlerne i Borbjerg og Vejrum i præsteindberetningerne til Oldsagskommissionen fra 1808-09 (s. 1886,
2220) nævnes her intet nærmere om alterprydelsen i
Sahl ud over en henvisning til Marmora Danica.111 1830
besøgte kunsthistorikeren Niels Lauritz Høyen kirken
under sin berejsning af Danmark med henblik på udarbejdelsen af en dansk kunsthistorie. I sin notebog aftegnede han omhyggeligt både tavlens to dele og en række
enkeltfigurer (fig. 49).112 Desuden afskrev han en række
af indskrifterne. Dog betonede han, at bogstaverne, hvis
lighed med Tvenstruptavlen (Oddertavlen, siden 1821 i
Nationalmuseet, DK Århus 2536 ff.) blev understreget,
for de nedres vedkommende, dvs. på frontalets vandrette underkant, var så ‘forslidt’ eller ‘udpudset’, at de
ikke kunne læses. Det samme gjaldt randskriften omkring syv af frontalets 12 medaljoner. Ikke desto mindre
gennemførtes en – i hovedtræk – korrekt ikonografisk
analyse af figurscenerne og de gengivne apostle, om end
figurerne på retabelbuens topstykke forsøgsvis identificeredes med Jesus mellem Maria og Johannes, svarende
til krucifiksgruppen. Det skal i øvrigt bemærkes, at
Høyen aftegnede krucifiksets lodrette korsstamme som
forlænget helt op til retabelbuens top. I øvrigt var han i
tvivl om tolkningen af de to relieffer på korsets øvre del,
omtalt som en due eller en ørn, hvorunder »et Overflødigheds Horn« (!) (i stedet for en engel).
Under et ophold på herregården Nørre Vosborg i
august 1850 besøgte arkæologen J. J. A. Worsaae en
række af egnens kirker, heriblandt Sahl. I et brev til
sin mentor, lederen af Oldnordisk Museum, antikvaren
Christian Jürgensen Thomsen, beskrev han ‘den gamle
mærkværdige altertavle’, som den daværende provst
(Isak Marius Bendtsen Gad) ‘i fjor absolut vilde have
(…) udsat’, dvs. fjernet.113 Desuden registrerede han
samtidig i sin notebog en række af indskrifterne.114
Ud over den vigtige omtale af møntfundet og fremdragelsen af et metalfragment i alterbordet (s. 2744,
2860) bemærkede han, at både retablets Kristusfigur
og Maria – åbenbart siden Høyens besøg – var faldet ned ‘og (var) i færd med at gå til grunde’. Begge
dele blev dog atter genopsat, efter at Worsaae havde
rettet en klage over sagen til Kultusministeriet (jf. s.

2786

GINDING HERRED

Fig. 49. Skitse af det gyldne alter, o. 1200-25, med angivelse af enkeltmotiver, udført 1830 af N. L.
Høyen (s. 2785).Tegning i blyant med påskrifter i pen. – Sketch of the golden altar 1830 by N. L. Høyen,
showing individual motifs.
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2840). Foranlediget heraf og i lyset af sin vurdering
af det gyldne alter som ‘en af de ældste og mærkeligste altertavler i landet’ lod han en kunstner, maleren
Heinrich Hansen, ‘optage en pålidelig optegning’ (fig.
50).115 Den detaljerede og farvelagte tegning fra 1855
gengiver figurerne lettere idealiseret og foretager også
visse friheder med hensyn til enkelte motiver; således
er retablets øverste tregruppe – i lighed med Høyens
‘læsning’ – omtolket til en fremstilling af Kristus mellem Maria og Johannes. Afskriften af randskriften på
frontalet viser også en mere fri gengivelse i forhold til
forlægget, bl.a. med indsætning (fra Marmora Danica) af
teksten på de to manglende skriftlister nederst på frontalet, ligesom samtlige krystalsten er gengivet. Særligt
bemærkelsesværdigt er dog udeladelsen af krucifikset,
hvis kontur kun er antydet, og de manglende halvkupler på retablets sidetårne, der endnu var vist hos Høyen.
1872 tegnede arkitekten H. B. Storck Sahlalteret
(fig. 51) under forstudierne til alterudsmykningen i Viborg Domkirke, udført i samarbejde med C. C. Peters
(1876).116 I Viborgaltret er retablet dog blevet betydeligt overproportioneret i forhold til frontalet, antagelig
af hensyn til den visuelle effekt, når alteret i domkirken
betragtedes fra en betydeligt større afstand i forhold til
Sahl.
Den tidligste, grundige videnskabelige redegørelse
for de gyldne altre, såvel i Sahl som i Stadil, om end
med hovedvægt på Sahlalteret, skyldes sognepræsten
i Sahl, filologen Ludvig Varming (1816-84). Afhandlingen,117 der publiceredes 1874-75, rummer en minutiøs beskrivelse af frontalet (antependiet) og retablet
(predellaen) og deres daværende bevaringstilstand samt
komposition, en ikonografisk analyse og en transskription af samtlige indskrifter med tilhørende oversættelse
og tekstkommentarer. Teksten var ledsaget af et litografi efter tegning af Varmings svoger, arkitekten Martin Nyrop (fig. 52, jf. ndf.).Værd at notere er Varmings
præcisering af antallet af bevarede bjergkrystaller. Således omtales alene ‘en stor og en halv snes mindre, flade
og runde glassten’, hvoraf nogle nævntes som hvide
og andre som blegrøde, mens en enkelt dog omtaltes
som ‘blåfarvet’; sidstnævnte var placeret et par tommer
(ca. 5 cm) under overkanten af de tilsatte fløje (jf. s.
2800, fig. 62). I de tomme indfatninger, hvor stenene
manglede, noteredes en overstrygning med mørkeblå
farve.118 Mht. forgyldningen stod denne noget mat.
Noget forenklet hævdede Varming, at frontalets randskrift var anført med guldbogstaver på kobbergrunden foroven og til højre, modsat den omvendte orden
forneden og til venstre, jf. s. 2812.119 Litografiet efter
Nyrops tegning (fig. 52) tager sig også visse friheder.
Det gælder ikke mindst indføjningen af tre af krucifiksets evangelistsymboler (om end angivet med stiplet
streg), hvoraf de to på tværarmene dengang fandtes
andetsteds i kirken (s. 2824), mens det nederste, Mattæusenglen, ikke kendes. Ombytningen af Maria og
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Johannes, hos Varming omtalt neutralt som henholdsvis en kvindelig og en mandlig figur, fulgte den daværende status, idet dog førstnævntes delvist manglende
glorie var tilføjet. Indskriftens lakuner på frontalets
nedre kant var udfyldt efter Marmora Danica. Samtidig med Varmings artikel udførte maleren V. Sørensen
1875 et antal kalker og tegninger af ornamentborterne
(fig. 53a-b).
I tiden o. 1900 arbejdede den unge museumsassistent, historikeren og arkæologen Ivar Hertzsprung
(1876-1905), ivrigt med en planlagt publikation om de
gyldne altre og lod i den forbindelse optage en række
fotografier, bl.a. i Sahl (jf. fig. 41, 132). Hans tidlige
død, 1905, og siden da andre ‘uheldige omstændigheder’ stillede sig imidlertid i vejen for projektet, der
først blev realiseret 1926 med Poul Nørlunds monografi (jf. ndf.).120 Uden for Danmark offentliggjordes
for første gang en mere detaljeret beskrivelse i katalogform af samtlige skandinaviske eksempler 1912 af
den tyske kunsthistoriker Eckart von Sydow, der daterede Sahlalteret ligesom Stadilfrontalet til o. 1200, om
end førstnævnte skønnedes udført af en ringere mester.121 En hjemlig, stilistisk nyvurdering og datering
af materialet med inddragelse af eksempler, kendt fra
skriftlige kilder, gennemførtes 1919 og 1924 af Francis Beckett,122 der ligesom von Sydow fastslog værkstedsoverensstemmelsen mellem Sahl- og Stadilalteret
ud fra anvendelsen af samme stanser til frontalets englemedaljoner og i øvrigt påpegede, at værkerne af den
såkaldte ‘Sal-mester’ var de yngste arbejder af den nørrejyske guldsmed, hidrørende »vel fra Valdemar Sejrs
Tid«.123 Ornamentikken karakteriseredes endnu som
romansk, mens figurstilen ifølge ham pegede fremad
med sit kraftigere og friere plastisk gennemarbejdede
helhedspræg, måske bl.a. influeret af sachsisk monumentalplastik og kølnsk metalskulptur fra 1200-tallets
anden fjerdedel samt af den ældre guldsmedekunst fra
Maasområdet.124 Samtidig med Beckett, 1924, publicerede den tyske teolog og kunsthistoriker Joseph Braun
bind II af sit standardværk, Der christliche Altar, hvor
den danske beholdning af gyldne altre søgtes indsat i
en bredere europæisk kontekst, idet netop Sahlalterets
retabel if. ham repræsenterede den mest strålende og
interessante udfoldelse (»die glänzendeste und interessanteste Entfaltung«).125
1926 udkom historikeren, museumsinspektør Poul
Nørlunds grundlæggende værk om de gyldne altre.126
Den tekniske redegørelse for altrenes trækonstruktion
og metalpladernes bearbejdning byggede på primærstudier. Juli 1924 var hele Sahltavlen nedtaget, som
det også fremgik af Sophus Bengtssons fotografier (fig.
109-15, 191) og af beskrivelsen af alterets bagside (fig.
186). Arbejdsnotater fra undersøgelsen synes ikke bevaret, men er antagelig indarbejdet i bogværket.127 Dog
bemærkes det, at retabelbuens række af huller ikke er
omtalt (jf. s. 2796). Sahltavlens stil, ikonografi, epigrafik
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Fig. 50. Farvelagt og laveret tegning af det gyldne alter, o. 1200-25, udført 1855 af Heinrich Hansen (s.
2787). Det centrale krucifiks, der på daværende tidspunkt var nedtaget, er kun løst skitseret. – Handcoloured drawing, 1855, of the golden altar, c. 1200-25. The central crucifix, which at the time had been taken
down, is only loosely sketched.
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Fig. 51. Tegning af det gyldne alter, o. 1200-25, udført af H. B. Storck 1872 i pen med lavering (s. 2787).
– Drawing of the golden altar, 1872.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 52. Litografi efter tegning, 1874, af Martin Nyrop, gengivet som tillæg til Ludvig Varmings artikel om Sahlalteret (1874-75) (s. 2787). – Lithograph of the golden altar published as a supplement to Ludvig Varming’s article on the Sahl
altar (1874-75).
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Fig. 53a-b. Ornamentdetaljer fra det gyldne alters frontale (s. 2787). Tegninger i pen
med lavering af V. Sørensen 1875. – Ornamental details from the frontal of the golden altar.
og navnlig dets fremragende status (»Rigest udformet af
alle de gyldne alterprydelser fra Norden og tillige det
eneste fuldstændige sæt«) mht. relieffer, ornamentik og
retablets udformning blev nøje beskrevet i en sammenlignende analyse, jf. også ndf.128 Svarende til tidligere
knyttedes tavlen sammen med Stadilalteret under betegnelsen »Den vestjyske gruppe«, idet begge tolkedes
som produkter af et værksted, antagelig i Ribe, og kendetegnet ved en særlig plastisk stil. Dog afvistes det ud
fra en analyse af stil og bogstavformer, at de var udført
af samme hånd, da Stadilfrontalet savnede den førstes

»kunstneriske finhed og tekniske rutine« og samtidig
stilistisk repræsenterede et »yngre udviklingstrin«. Trods
Sahlalterets indiskutabelt fornemmere kvalitet fandt
Nørlund ikke desto mindre »noget vegt over Sahlaltrets
figurer, undertiden næsten noget kælent, som gør virkningen baade umonumental og udramatisk«, ligesom
den heterogene karakter af de forskellige figurer tolkedes som »provinskunstnerens sammenblanding af ældre
og yngre forbilleder«.129 Sammenfattende dateredes de
to eksempler til o. 1200 og o. 1235. Sahlretablets leddelte
komposition fandt, som påvist af Nørlund få år efter,
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Fig. 54a-b. Eksempler på bogstavtyper fra frontalets ramme (s. 2838). Pennetegning af
P. Linde, udarbejdet til Poul Nørlund, Gyldne Altre (1926), fig. 38. - Drawing of letters
on the vertical and horizontal framing of the frontal.
en parallel i det nyfundne, træskårne retabelfragment fra
Vorde Kirke (o. 1230-60, Nørlyng Hrd.,Viborg Amt).130
Tage E. Christiansens efterskrift til nyudgaven 1968
af Nørlunds værk opsummerede de vigtigste forskningsresultater siden 1926.131 Mht. Sahlalteret omtaltes resultaterne fra William Larsens restaurering og C.
G. Schultz’ nyundersøgelse af lukkemuren i 1934 (s.
2760), idet Christiansen dog påpegede savnet af en
særlig analyse af en mulig farvet indlægning i de graverede ornamentborter med udgangspunkt i den svenske
arkæolog Andreas Oldebergs analyser af belægningen
på Broddetorpalteret.132 Fremadrettet understregede
Christiansen i øvrigt epigrafikkens betydning som et
metodisk redskab til at skærpe altrenes dateringer –
et værktøj, der dog ikke sidenhen er blevet udnyttet i
denne specifikke sammenhæng (jf. s. 2838); det samme gælder for en mere nuanceret stilkritik.133 Fundet
1958 og 1971 i Malt Kirke (DK Ribe 2822-23) af fragmenter af et gyldent alter, heriblandt et lille tårn med
udkraget kegletag med mindelser om et tilsvarende på
Sahlretablet (s. 2836), bidrog dog til at perspektivere
dettes kontekst. Af værdi var også påvisningen samme
sted og sidenhen (1987) i Hvirring Kirke (DK Århus
5244) af kegleformede spir til indfattede bjergkrystaller, visuelle paralleller til den særlige lysvirkning på
retabelbuen i Sahl (s. 2834). Disse arkæologiske fund
bidrog til Christiansens berettigede skepsis over for
Nørlunds ‘flytteteori’, dvs. opfattelsen af, at de gyldne
altre (med undtagelse af altrene i Tamdrup og Sahl)
først sekundært var afhændet til landsbykirkerne fra
større stifts- eller klosterkirker, jf. også ndf. Af værdi er
i øvrigt Christiansens samtidige diskussion134 af Sahl
alterets proportionering (fig. 106) i forbindelse med en
forsøgsvis rekonstruktion af det gyldne alter i Tamdrup
(DK Århus 5113).
I en række nyere oversigtsværker fra de seneste årtier om romansk kunst generelt og om de gyldne altre
specifikt har Sahlalteret naturligt indtaget en fremtræ-

dende plads.135 I denne sammenhæng markerer sig dog
særligt Otto Norn og Søren Skovgaard Jensens monografi fra 1990 om Sahl- og Stadilaltrene, The House of
Wisdom/Visdommen i Vestjylland, i kraft af sin dybdeborende nylæsning af alterets billedprogram og indskrifter, betragtet i en overordnet teologisk og liturgisk
sammenhæng.136 I tilknytning hertil har nyere bidrag,
bl.a. af Søren Kaspersen og Kristin Bliksrud Aavitsland,
føjet flere væsentlige facetter til forståelsen af Sahlalterets motivverden og fortællestruktur, dets teologiske
budskab og liturgiske funktion samt af dets materialæstetiske og epikonografiske (en samtænkning af epigrafik og ikonografi) potentiale,137 ligesom Ebbe Nyborg,
bl.a. med henvisning til Sahlalteret, har diskuteret bueretablets form som en afledning af korbuen og fortolket denne kosmisk, triumfalt og doxologisk.138
Af relevans for spørgsmålet om Sahlalterets eventuelle stifter og sociale kontekst udbyggede Jes Wienberg
(1995) Tage E. Christiansens synspunkter omkring altrenes oprindelige proveniens og tilsluttede sig hans
tanker om de gyldne altre som udtryk for stormandsstiftelser, hvor den lokale elite var initiativtagere til opførelse og indretning af deres lokale gårdkirker med
både kalk- og glasmalerier foruden fornemt, statuspræget inventar, jf. også s. 2838 f.139 Nyborg fremhævede i
øvrigt 2014 Sahlkrucifikset sammen med Korsfæstelsesfremstillingen på det gyldne alter i Ølst (NM, inv.
nr. D 5144, tidligere Galten Hrd., Randers Amt) som
eksempler på særligt byzantinsk prægede lidelseskrucifikser, om end der også i enkelttræk sås afvigelser fra
den gængse kanon (hænderne, lændeklædet og føddernes placering).140
De tekniske og naturvidenskabelige landvindinger
(bl.a. med dendrokronologien som metodisk redskab) i
forbindelse med de seneste års analyser, primært af Nationalmuseets beholdning af gyldne altre, er sammenfattet 2006-07 og medvirkede til at danne udgangspunkt
for nyundersøgelsen af Sahlalteret september 2017.141
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Fig. 55. Gyldent alter, o. 1200-25, sammensat af frontale og bueretabel med predella (s. 2782). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Golden altar, c. 1200-25, composed of frontal and arched retable with a predella.
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Beskrivelse. A. Mål, materialer, teknik og konstruktion. Alterprydelsens nuværende, samlede højde
udgør 315 cm. Heraf måler frontalet 112×184
cm og retablet 203×185 cm (jf. fig. 59a-b). Under beskrivelsen af de enkelte figurrelieffer og
enkeltdele er ndf. anført de respektive detailmål
(højde × bredde × reliefdybde).
Begge hovedstykker har en egetræskonstruktion
af lodrette stolper og vandrette planker, alt af kraftigt egetræ, der på retablet er forstærket med lister
af kobber (1934). På trækonstruktionen er påsat
plader af opdrevne kobberplader af en tykkelse på
mellem 0,3 og 0,75 mm. En enkelt detalje (Kristi
højre arm på frontalets Majestasfremstilling (jf. fig.
184)) er dog af massivt kobber. Kobbermaterialet
er næsten rent (ca. 99 procent) og med kun ringe
blyindhold. Pladerne er inden monteringen belagt med lueforgyldning eller i et system med dette, kombineret med brunfernis (vernis brun), lagt
direkte på kobberet.142 På frontalets rammeværk
og retabelopbygningen er indsat i alt 87 bjergkrystaller, hvoraf 16 er oprindelige (s. 2800).

2795

Teknik og konstruktion. Ud fra de seneste analyser fra 2017 og 2018, hvortil der henvises generelt, kan både den træskårne bagside og kobberbeklædningen beskrives langt mere indgående.
Den bærende konstruktion er udført af egetræ,
der er kløvhugget med økser og kiler og siden
finbearbejdet, ikke blot med økser, men også med
knive, stemmejern og bor. Frontalets konstruktion (fig. 57, 59b, 186) består af to lodrette sidestykker eller stolper, udhugget af samme stykke
træ, der forneden danner korte ben eller ‘fødder’,
som oprindeligt har hvilet på gulvet med deraf
følgende rådskader (jf. fig. 57). I en udskåret fals
i stolperne fastholdes tre horisontale planker, to
brede og en smal. Til samlingen af plankerne er
desuden anvendt trænagler, til dels med rundede
hoveder. Den enkle måde at samle træværket på
kendes f.eks. også fra Ølstfrontalet.143 Retablets
trækonstruktion (fig. 58, 59a), der kun har en
enkelt horisontal planke, er tilsvarende fæstnet
til de lodrette stolper, som hver især fortsætter i de to sidetårne. Buen herimellem består af

Fig. 56. Diagram af det gyldne alter, o. 1200-25, med nummerering af relieffer, svarende til beskrivelsen af hhv.
frontalet (F) og retablet (R) (s. 2800, 2816). 1:15. Frontalet: 1. Majestas Domini. 2. – 5. Flankerende engle. 6. Bebudelsen. 7. Besøgelsen. 8. Fødslen. 9. Flugten til Ægypten. 10.Vandringen til Golgata eller Korsegangen. 11. Korsfæstelsen. 12. Fremstillingen i templet. 13.-14. Kongernes tilbedelse med den tronende Maria med barnet, flankeret
af to kvinder. 15. Moses og Synagogen. 16. Kvinderne ved graven. 17. Nedfarten til dødsriget. 18. – 23. De tolv
apostle. 24. – 35. Tolv medaljoner på frontalets rammeværk. Herpå ses: 24. Evangelisten Mattæus. 25. Engel. 26.
Helligåndsduen. 27. Engel. 28. Evangelisten Johannes. 29. Engel. 30. Engel. 31. Evangelisten Markus. 32. Engel. 33.
Korslammet. 34. Engel. 35. Evangelisten Lukas. 36. – 47. Frontalets randskrift, sammensat af to dele, hhv. fra øvre
venstre hjørne via øvre langside og højre kortside til nedre højre hjørne (36-41) og fra øvre venstre hjørne via venstre kortside og nedre langside til nedre højre hjørne (42-47). Retablet: 1. Majestas Domini. 2 – 9. De tolv apostle,
heraf: 2. Mattias. 3. Mattæus og Jakob (den yngre). 4. Jakob (den ældre). 5. Andreas og Peter. 6. Paulus. 7. Thomas.
8. Simon og Filip. 9. Bartolomæus. 10. – 13. De fire ærkeengle. Heraf ses: 10. Mikael. 11. Rafael. 12. Gabriel. 13.
Uriel. 14. – 16. Krucifiksgruppe, omfattende: 14. Den korsfæstede Kristus. 15. Maria. 16. Johannes Evangelisten. 17.
Retabelbuen. 18.Visdommen, flankeret af to mænd.19. Abrahams offer. 20. Skt. Mikael som dragedræber. Tegning
Freerk Oldenburger 2018. – Diagram of the golden altar, c. 1200-25, with numbering of reliefs corresponding to the descriptions of the frontal (F) and the retable (R). Frontal: 1. Majestas Domini. 2. – 5. Flanking angels. 6. The Annunciation. 7.
The Visitation. 8.The Nativity. 9.The Flight into Egypt. 10.The Way of the Cross. 11.The Crucifixion. 12.The Presentation
in the Temple. 13.-14. The Adoration of the Kings with the Enthroned Virgin and Child, flanked by two women. 15. Moses
and the Synagogue. 16. The Women at the Sepulchre. 17. The Descent into Hell. 18. – 23. The Twelve Apostles. 24. – 35.
Twelve medallions on the framing of the frontal. 24. Matthew the Evangelist. 25. Angel. 26.The Dove of the Holy Ghost. 27.
Angel. 28. John the Evangelist. 29. Angel. 30. Angel. 31. Mark the Evangelist. 32. Angel. 33.The Lamb of God. 34. Angel.
35. Luke the Evangelist. 36. – 47.The inscription around the frontal, in two parts. From the top left-hand corner over the upper long side and the right-hand short side to the lower right-hand corner (36-41) and from the upper left-hand corner along
the left-hand short side and lower long side to the lower right-hand corner (42-47). Retable: 1. Majestas Domini. 2 – 9. The
Twelve Apostles, of these: 2. Matthias. 3. Matthew and James the Younger 4. James the Elder. 5. Andrew and Peter. 6. Paul.
7. Thomas. 8. Simon and Philip. 9. Bartholomew. 10. – 13. The four archangels. 10. Michael. 11. Raphael. 12. Gabriel. 13.
Uriel. 14. – 16. Crucifixion group. 14. The Crucified Christ. 15. The Virgin. 16. John the Evangelist. 17. Retable arch. 18.
Wisdom, flanked by two men.19. Abraham’s Sacrifice. 20. St. Michael as Dragon-Slayer.
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to stykker, der er sammenføjet med tilspidsede
bladsamlinger, både mod siderne og i toppen. På
den vandrette planke er på bagsiden påsatte fodstykker med grater til fæstnelse af krucifiksgruppens figurer (fig. 58), mens topstykket har været
fastholdt med nagler, der sekundært holdes af
jernbeslag. Træet bag disse samt bag topstykkets
sidetårne er fornyet (jf. s. 2822). Retablets bue
var desuden gennemboret med et antal lyshuller
(21 af 27 er synlige i dag), der bagtil er affasede
og har åbnet for et lysindfald gennem forsidens
påmonterede bjergkrystaller (fig. 90, 105), jf. også
s. 2830. Retablets nuværende støttekonstruktion
af kobberlister (fig. 58, 188) erstattede 1934 en
ældre af egetræ (jf. ndf.). Forsiden af trækonstruktionen er udskåret forfra på forskellig vis. På
frontalet er de plane felter bag de enkelte relieffer udstemmet (med skråkanter) til en trætykkelse på 16-20 mm, mens de lodrette og vandrette rammeled omkring disse har plankens fulde

tykkelse på ca. 75 mm. Særskilt udskåret i træet,
både på frontale og retabel, er rammeværkets
tovsnoninger (fig. 118) og frontalets medaljoner,
hvor felterne bagved er svagt konkave; endvidere
de arkitektoniske led med tilhørende profiler på
retablet, hvor metalpladerne er formet direkte på
træet. Vandrette indridsninger i sidefladernes træ
(fig. 60-61) kan både have været anvendt formgivningsmæssigt i tilknytning til forsidens arkitektur og kan også have bidraget ved tilpasning
af metalpladerne. I forbindelse med denne proces
er frontalets træværk på den nederste vandrette
planke behugget bagfra for at mindske forsidearealet, ligesom en grov tilpasning af træet ses på
retablets højre tårn. På rammeværkets lodrette
sider (fig. 59b) er sekundære spor, dels sømhuller
efter hængslerne til de nyere alterfløje (s. 2855),
dels udstemninger hertil, hvilket dog i 1934 udfyldtes med træmasse i forbindelse med restaureringen.

Fig. 57. Frontalets bagside, sammensat af brede vandrette planker, der er sammenholdt med nagler gennem de lodrette bærende rammesider (s. 2795). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Back of the frontal, composed of broad horizontal
planks held together by rivets through the vertical bearing sides of the framing.
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Fig. 58. Retablets bagside, vist med de 1934 påsatte kobberlister. Buen er samlet mod tårnene og foroven med bladsamlinger. På den vandrette planke eller predella er påsat træstykker med grater til fæstnelse af krucifiksgruppens
figurer (s. 2796). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Back of the retable, shown with the copper strips attached in 1934. The
arch is assembled towards the towers and above with scarfed joints. On the horizontal plank or predella, pieces of wood have been
attached with rabbeting to fix the figures in the Crucifixion group.

Metalpladerne er som nævnt af udhamret kobberblik. En enkelt undtagelse udgøres dog af
frontalets Majestasfigur, hvis højre arm er støbt
og således massiv (jf. fig. 184).144 Heri er motivernes hovedlinjer ciseleret fra forsiden; efterfølgende er formerne opbanket fra bagsiden og sluttelig drevet op i en repousséteknik (fig. 185), idet

detaljer yderlig er graveret på forsiden. Enkelte
motiver (frontalets englemedaljoner og en række
vandrette borter) er formet i presblik ved hjælp af
matricer (fig. 81, 83-86, 88, 102), ligesom diverse
ornamentborter er dannet med mønsterpunsling
(fig. 64, 96). Andre er graverede, en række med
tremolérstik. På rammeværkets tovsnoninger og
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Fig. 59a-b. Trækonstruktionen på bagsiden. 1:20. a. Retabelbuen (s. 2795, jf. fig. 56, R). b.
Frontalet med angivelse af kortsiderne (s. 2795, jf. fig. 56, F). Målt af Anders C. Christensen
og Freerk Oldenburger, tegnet af sidstnævnte 2018. – Wooden construction on the back. a.The
retable arch. b.The frontal.
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prydlister samt på retablets arkitektur er metalpladerne formgivet direkte på træet, hvorimod
relieffelterne og rammeværkets medaljoner er
monteret på den glattede trækonstruktion. Rammens 12 medaljoner er i øvrigt vippet let ind
mod midten, vel ud fra visuelle hensyn. Relief
pladernes metal er udvalgt i størrelse eller let
beklippet i forbindelse med en prøvemontering
før den afsluttende lueforgyldning. Udvalgte dele

Fig. 61. Detalje af bueretablets inderside (syd) med
indridsning for markering af metalforsidens placering.
Træet har været malet rødorange (s. 2832). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Detail of the inside of the arched
retable (south) with incisions marking the placing of the metal
front.The wood was once painted reddish-orange.

Fig. 60. Topstykkets oprindelige højre *sidetårn, vist
uden metalbeklædning og med indridsede hjælpelinjer
(jf. fig. 61 og s. 2796). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Original right-hand *side tower of the top piece, shown without metal covering and with incised guiding lines (cf. fig. 61).

blev først belagt med påbrændt linolie, der mørknede som brunfernis som kontrast til de lueforgyldte partier.Teknikken følger den velbeskrevne
fremgangsmåde i benediktinermunken Theophilus’ Schedula diversarum artium fra o. 1125.145 Ved
monteringen påsømmedes metallet med små
kobberstifter.Tidligt i processen blev den massive
arm på frontalets Majestasfremstilling monteret
med en mere stærk befæstning.
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Som nævnt 1638 (s. 2782) iagttoges på daværende tidspunkt farvet baggrund i rødt, hvidt, blåt og
grønt bag krystallerne, en effekt, der formentlig
var fremkaldt med farvede pigmenter, pergament
eller tekstil (jf. s. 2830). Spor af blågrøn farve blev
2017 konstateret bag enkelte krystaller (fig. 104),
hvilket dog kunne hidrøre fra kobberets korrosion, mens et *†lærredsfragment med grønlig farve
allerede 1934 blev deponeret på Nationalmuseet
(inv.nr. D 12635). Dette er dog senere forsvundet.
En særlig lysvirkning var desuden etableret ved
filtreringen af lys fra apsisvinduet gennem retabelbuens krystaller (s. 2831).

Fig. 62. Oprindelig krystal på bueretablets venstre sidetårn (s. 2800). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Original
crystal on the left side tower of the arched retable.

Både frontalet og retablet er smykket med klare
bjergkrystaller af forskellig størrelse, såvel runde
cabochonslebne som ovale med skarp ryg. Af disse er kun 16 af i alt 87 oprindelige (fig. 188-89).146
De nye krystaller, påsat 1934, er dog af en dårligere kvalitet med indre spalter. De bevarede sten
findes udelukkende på retablet, heraf en større
oval, delvist revnet sten (31,5×28 mm) på venstre
sidetårn (fig. 62) og 15 mindre krystaller (mellem
ca. 17-20×23,5-30 mm), anbragt på himmelbuen,
th. og tv. for topstykket. Indfatningerne, hvoraf
flertallet er oprindelige, har omfattet dels brede,
mønstergraverede ‘kraver’, dels enklere, til dels
revnede fattekanter, udskåret i metalpladen. Ved
restaureringen 1934 blev påsat syv glatte fatninger til de nye krystaller, der dækkede over revner
og skader i de ældre monteringer (jf. fig. 188-89).

B. Frontalet (F, jf. fig. 56). Den rektangulære flade
er med listelignende fremspring lodret inddelt i
et smallere midterparti med et spidsovalt centralfelt. Heri ses en fremstilling af Majestas Domini
i mandorla, hvortil slutter sig fire uregelmæssigt
formede, mindre figurfelter, og to bredere sidepartier, underdelt med lodrette og vandrette lister; i alt 18 felter i tre vandrette rækker; i de to
øverste med scener fra Jesu barndom og Kristi
lidelseshistorie og nederst med de 12 siddende
apostle. Den ydre ramme har en tovsnoning med
12 medaljoner, bl.a. med Helligåndsduen og
Gudslammet samt tegn for de fire evangelister.
Yderst løber en indskriftfrise i 12 dele. De enkelte led er beskrevet efter følgende system, jf.
fig 56: Midterpartiet (nr. 1-5), de rektangulære
figurfremstillinger, omtalt fra venstre mod højre
(nr. 6-23), rammens 12 medaljoner (nr. 24-35) og
den omløbende indskriftfrise (nr. 36-47). Frontalets rigt varierede ornamentik, der er udført
dels drevet, dels udstanset og graveret, er omtalt
s. 2828. De latinske indskrifter, der for en stor
del er udformet som vers (heksametre og pentametre) og anført med romanske majuskler
(kapitæler og uncialer), gengivet med versaler,
omtales både her og under beskrivelsen af retablet i forbindelse med de respektive billeder med
ledsagende oversættelse og kommentarer ved
Christian Troelsgård. I teksterne er anvendt † ved
indledning, eventuel versslut og afslutning af de
enkelte indskrifter; endvidere er angivet de på alteret anvendte ordskilletegn, formet som enkelte,
dobbelte eller tredobbelte punkter (jf. fig. 89a-b).
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1) Majestas Domini (fig. 64). 38,5×24,8×4 cm.
Kristus, troner i en mandorla på et sæde. Højre
hånd med to oprakte fingre er hævet til velsignelse; selve armen er formentlig massiv og støbt
som en selvstændigt led (jf. ovf.). Venstre hånd
fatter om Livets Bog, der hviler på venstre knæ.
Om hovedet er en muslingeglorie med markeret kors, svarende til de øvrige fremstillinger af
Kristus, både som barn og som voksen. Håret er
midtdelt med symmetriske bølgelokker, der bag
ørerne falder ned til skulderen. Det korte fuldskæg har nedfaldende moustache. Øjnene er
mandelformede, munden let opadbuet. Kristus,
der har nøgne fødder, er iklædt kjortel med vide
ærmer hvorunder en langærmet underklædning,
samlet med et bælte omkring midjen; herover er
draperet en folderig kappe, der ligger glat hen
over skulder og knæ og afsluttes med knækfolder
forneden. Både kjortel, underklædning og kappe
har kantborter, de nederste med korsblomster.
Hovedbilledet af Kristus er flankeret af bogstaverne Alfa og Omega med karakteristiske dobbeltkors som topprydelser.To koncentriske prydlister med punslede ornamenter i to versioner, der
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gentages i retablets Majestas og krucifiks (jf. fig.
64, 91, 96), løber parallelt med mandorlaen. Denne buer over Kristi hoved i et trepas med korte
sidepartier. Rammen er prydet med seks store,
cirkulære bjergkrystaller i særlige, brede rammer
og ti mindre ovale. Både indvendig og udvendig på den mandelformede ramme løber to indskriftbånd. Inderst læses følgende tre heksametre: »+OMNIPOTENS: VNVS: TRES: SVNT:
NON OMNIPOTENTES + NON: DI: NON
DO\MINI/ : DOMIN(VS) TRES: ET: D(EV)S:
VN(VS) + SINGVLA: DISCERNENS: D(EV)S:
IDE(M): CVNCTA: GVB(ER)NANS« (Der er
én almægtig, ikke tre almægtige./ Der er ikke tre
guder, ikke tre herrer, for de tre er én herre og én
Gud/ Gud, som erkender hver en ting og samtidig styrer alt).147 Yderst står fire vers, udformet
som elegiske distika (to gange et heksameter plus
et pentameter), idet tekstlinjerne er delt i seks led,
adskilt af rammen med indsatte krystaller. Det
sidste pentameter ender tilsyneladende grammatisk og metrisk ukorrekt: »+QVE: SVNT: QVE:
VIVUNT: VITA: QVECVP(M(?)QVE). MOVENTUR +VIVIFICO MOVEO: CONTI-

Fig. 63. Frontale. Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25 (s. 2782). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Frontal. Detail of
golden altar from c. 1200-25.

2802

GINDING HERRED

NEO: FOVEO +EXTIMA COMPLECTENS
PENETRANS SIMVL INTIMA SVBTER
+CVNC
TA: SVPER: CVNCTA: CVNCTA:
O«.148 (Alt, som er til, og alt, som lever, dvs. alt,
som bevæges af liv,/ det gør jeg levende, det bevæger jeg, det omfatter jeg, og det nærer jeg omsorg for,/ for jeg omfavner det yderste og trænger samtidig ind til det inderste, og mens jeg er
under/ alle ting og over alle ting, alle ting …). På
den indre kant, øverst tv. læses: »E NS149 STABILIS« (… ubevægelig).150
2-5) (Fig. 64). Fire engle, vist afskåret ved midjen og klædt i folderige gevandter. De fire relieffer måler i gennemsnit 15×10×1,3 cm. Alle løfter
hænderne med fremadvendte håndflader i ærefrygt eller viser hen til det flankerende motiv, de
øverste (nr. 2-3) er vendt mod Majestasfremstillingen, mens de to nederste (nr. 4-5), hvis vinger
er vist opadvendt eller drejet mod siden, fokuserer
på billedet af Korslammet, gengivet umiddelbart
nedenunder på frontalets nederste kant (nr. 33).
6) (Jf. fig. 65), Bebudelsen. 18×15×1,6 cm. Målet
svarer til gennemsnittet for de 12 fortællende reliefscener (mellem 17,5-19×13,5-15×1,3-1,5 cm).
Maria står th. med hænderne løftet med fremadvendte håndflader over for ærkeenglen Gabriel,
der hæver højre hånd i en velsignelsesgestus, mens
han fatter om en bog med venstre. Gudsmoderen
bærer et hoved- og skulderslag (maforion) over en
folderig dragt, der er samlet ved midjen med et
bånd. Forneden er en prydbort med krydsskravering; på fødderne har hun sko i modsætning
til Gabriel. Begge har identiske glorier med en
indvendig takket del. Fra Gabriels mund udgår et
skriftbånd med indpunslet tekst: »AVE MA/ RIA
GRA/ CIA« (Hil dig, Maria, fuld af nåde).151
7) (Jf. fig. 65), Besøgelsen. 18×15×1,6 cm. Maria
og Elisabeth står over for hinanden. Maria, der er
vist tv. og kendetegnet med en muslingeglorie,
løfter hænderne med de fremadvendte håndflader; i højre side ses Elisabeth, mor til Johannes
Døberen, ligeledes med løftede hænder, idet hun
med den højre viser hen til den yngre kvinde.
Hendes glorie er glat. Begge har fodlange gevandter; Elisabeths klædedragt er smykket med
en rosetprydet bort forneden. Mellem de to er
indpunslet et mindre, spinkelt træ med spidsbla-

de; et tilsvarende, dog i relieffets fulde højde, ses
bag Elisabeth.152
8) (Fig. 66), Fødslen. 18×15×1,5 cm. Maria
hviler halvt siddende på sit leje, der udfylder hele
forgrunden. Hun peger med to oprakte fingre
med højre hånd op mod barnet; hovedet med riflet glorie og hovedklæde er let bøjet. Klædedragten med de stramtsiddende ærmer er omtrent
dækket af sengeklædets tætte foldeværk. Josef
sidder i højre side. Hovedet, dækket af en jødehat
med buklet puld, er let bøjet og hviler på højre hånd, der støttes af en krykkestok, mens den
venstre fatter om en bog. Bag dem er krybben
med markeret hoved- og fodende samt en bagklædning, alt hvilende på en høj arkadesmykket
underbygning. Barnet, der er svøbt i et stramtsiddende klæde, er vist i trekvartprofil, glorien dog
gengivet lige forfra. Bag krybben ses hovederne
af æslet og oksen.
9) (Jf. fig. 67), Flugten til Ægypten. 18×13,5×1,6
cm. Maria med barnet og Josef ses på vandringen
mod Ægypten. Hun troner midt på relieffet med
barnet på et profilvendt æsel, hvis seletøj holdes
af Josef i højre side. Maria omslutter beskyttende
Jesusbarnet i sin favn, idet hun holder en rund
genstand (en frugt?) i venstre hånd. Barnet løfter
højre hånd til velsignelse. Josef med jødehue løfter højre hånd med oprakt pegefinger, mens venstre fatter om seletøjet. Den folderige kappe, der
lader de nøgne underben fri, er fæstnet med en
rund agraf på højre skulder. Han gør et markant
skridt mod højre, mens æslet med bøjet hoved
følger efter, øjensynligt i et mere roligt tempo.
Bag Maria er indgraveret et spinkelt træ med
spidsblade, svarende til nr. 7.
10) (Jf. fig. 68), Vandringen til Golgata eller Korsegangen.153 17,5×13,5×1,5 cm. Jesus med bundne
hænder trækkes modstræbende af sted af to bødler. Korset, der if. tre af evangelierne (Matt. 27,32,
Mark. 15,21 og Luk. 23,26) blev båret særskilt af
Simeon fra Kyrene, er ikke vist. Den lidende Jesus
Fig. 64. Majestas Domini (F 1, s. 2801) med flankerende engle (F 2-5, s. 2802). Udsnit af frontalet på det
gyldne alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Majestas Domini with flanking angels. Detail of
frontal of golden altar from c. 1200-25.
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Fig. 65. Bebudelsen og Besøgelsen (F 6-7, s. 2802). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The Annunciation and the Visitation. Detail of golden altar from c. 1200-25.

Fig. 66-67. 66. Fødslen (F 8, s. 2802). 67. Flugten til Ægypten (F 9, s. 2802). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 66.The Nativity. 67.The Flight into Egypt. Details of golden altar from c. 1200-25.
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Fig. 68. Vandringen til Golgata og Korsfæstelsen (F 10-11, s. 2802, 2805). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Way of the Cross and the Crucifixion. Detail of golden altar from c. 1200-25.

har efter sine pinsler nøgen overkrop, gengivet
med markerede ribben og fremtrædende mellemgulv; hans lændeklæde er knælangt og er i
højre side trukket helt ned til foden. De krydsede
arme er ved håndleddet bundet med et reb, som
holdes af bødlen yderst til højre. Jesus gør sigende
et stort skridt mod venstre i en kontrabevægelse
modsat gangretningen af de to fangevogtere. Den
forreste af disse er kendetegnet som en person
af en vis status. Han har langt tvedelt skæg og et
bånd bundet om hovedet med en løkke i venstre
side; knælang kjortel bundet i midjen og tætsluttende strømper, der synes at slutte i sko med firkantede snuder. Med sin højre hånd bag Jesus’
nakke tvinger han denne i sin retning. Hans ledsager, der holder rebet i højre hånd, har ørelangt
hår og bærer et takket skulderpanser over sin tilsvarende knælange dragt; en mønsterbort pryder
overdelen af dragten. På fødderne bæres halvstøvler, hvis bløde skafter delvist er faldet ned.
11) (Jf. fig. 68), Korsfæstelsen. 18,5×15×1,4 cm.
Kristus på korset flankeres af Maria og Johannes
Evangelisten.154 Korset står på en trapezformet

Danmarks Kirker, Ringkøbing

fod i relieffets midte. Pladen er i de lodrette sider tæt skåret til kanten, idet endepladerne på de
tværgående korsarme er delvist afklippede. Den
korsfæstede hænger med strakte arme og hovedet med lukkede øjne let bøjet mod højre skulder. Kroppen beskriver en blød bue mod venstre,
ganske som den tilsvarende figur i retablets krucifiksgruppe (R 14). Lændeklædet, som er fastholdt med et bånd eller bælte om midjen, har
buefolder over mellemgulvet og falder i tætte folder til knæene; fødderne uden synlige nagler er
symmetrisk placeret foran korstræet. Den sorgfulde Maria bøjer hovedet mod sin korsfæstede
søn og trykker en snip af sin kappe mod kinden.
Johannes th. med kortklippet hår viser med højre
hånd hen imod Kristus, mens han med venstre
fatter om en bog.
12) (Jf. fig. 69), Fremstillingen i templet. 18,5×
14,5×1,6 cm. Maria tv. rækker Jesusbarnet til Simeon, der står foran en alterlignende forhøjning
med dekoration af korsblomster. Han fatter om
det påklædte og ivrigt gestikulerende spædbarn.
Den gudfrygtige mand har langt hår og skæg.
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Fig. 69. Fremstillingen i Templet (F 12, s. 2805). Udsnit
af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The Presentation in the Temple. Detail of golden
altar from c. 1200-25.

13-14) (Jf. fig. 70). Kongernes Tilbedelse. 18,5×
14,5×1,4 cm. Af de to sammenhørende relieffer viser det venstre (nr. 13) de tre konger, der
frembærer deres gaver. Alle har ædelstensbesatte
diademer på hovedet, men er aldersmæssigt differentierede, svarende til traditionen, således at den
ældste, langskæggede fyrste er vist forrest i rækken
th., efterfulgt af en yngre med halvlangt hår og
skæg, mens den yngste konge er skægløs. Personerne er iført fodlange kjortler med kapper fæstnede med runde agraffer på skuldrene. De frembårne gaver udgøres af en åben skål holdt af den
midterste konge, mens de to øvrige holder ovale
genstande, måske lågkar. Relieffet til højre herfor
(nr. 14), 19×15×1,5 cm, gengiver den tronende
Maria med Jesusbarnet, flankeret af to stående
kvinder. Maria med riflet glorie er vist direkte
frontalt. Hun sidder på et rigt smykket tronsæde
og bærer det påklædte barn på knæene. Han rækker med højre hånd ud efter en frugt eller en
rund genstand, som hans mor holder i den løftede
højre hånd. De to flankerende kvinder lader sig
ikke uden videre identificere. Som foreslået kan
de gengive to helgeninder, Marias mor, Anna og

Fig. 70. Kongernes tilbedelse (F 13-14, s. 2806). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – The Adoration of the Kings. Detail of golden altar from c. 1200-25.
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Fig. 71. Moses og Synagogen (F 15, s. 2807). Udsnit af
gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Moses and the Synagogue. Detail of golden altar
from c. 1200-25.
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Elisabeth eller en af disse samt profetinden Anna,
men der er også andre tolkningsmuligheder.155
Begge løfter hænderne med fremadvendte håndflader og lægger for den venstre kvindes vedkommende hånden respektfuldt på brystet. Fremstillingen adskiller sig i kraft af disse bifigurer fra den
bibelske fortælling og har i højere grad karakter
af et repræsentationsbillede, svarende til den centrale Majestasfremstilling. Betragtet i sammenhæng med det flankerende relief ved midtbilledets
modstående side (nr. 15) kan den tronende Maria
med barnet tillige repræsentere Kirken eller den
sejrrige Ecclesia som et modbillede til den overvundne Synagoge, der her er gengivet.156
15) (Jf. fig. 71), Moses og Synagogen.157 19×14,5×
1,3 cm. Denne usædvanlige fremstilling, der
delvist finder en parallel blandt de gyldne altre
i Sindbjergtavlen (DK Vejle 2144), viser Moses
med den overvundne Synagoge, der personificerer jødedommen. Den langskæggede Moses i
højre side er karakteriseret med sine to horn, der
er fæstnet på en hovedbeklædning. Om hovedet
er en glat glorie.158 I venstre hånd holder Moses
en skriftrulle, mens han med den højre tager et

Fig. 72. Kvinderne ved graven og Nedfarten i Dødsriget (F 16-17, s. 2808). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Women at the Sepulchre and the Descent into Hell. Detail of golden altar.
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Fig. 73. Apostle (F 18-19, s. 2810). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Apostles.
Detail of golden altar from c. 1200-25.

fast tag omkring håndleddet på Synagogen. Hun
er kendetegnet med flere negative tegn. Som udtryk for sin blindhed er øjnene sløret med et bind,
kronen er faldet af hovedet og gengivet ved hendes venstre side, og hun er vist halvnøgen med
en kappe, der kun delvist dækker overkroppen,
hvor det ene bryst er synligt. Med højre hånd fatter hun om en knækket, nedadvendt fane, afsluttet med en spids.Ved fødderne ligger fanedugen,
gengivet som et knækket bånd, hvorpå hun sætter sin venstre fod, mens Moses derimod tramper
denne under fode med sin højre.
16) (Jf. fig. 72), Kvinderne ved graven. 18×14,5×
1,3 cm. I forgrunden ses den tomme sarkofag
med en engel, mens de tre kvinder står bagved.
Englen løfter højre hånd med Kristi ligklæde og
hæver samtidig venstre hånd med fremadvendt
håndflade i en talende gestus. Kvinderne, der alle
har glorier, er ens klædt med tætsluttende hovedklæde, som lader ørerne frie, samt folderigt
gevandt. Den yderste figur i venstre side holder
et røgelseskar, mens englen i graven ligeledes løfter hænderne. Sceneriet er placeret i et landskab

med bølgedannet jordsmon og foroven med tungeformede skyer.
17) (Jf. fig. 72), Nedfarten i Dødsriget.159 18,5×
14,5×1,6 cm. Kristus er vist tv. foran en kasselignende struktur med krydsskraveret baggrund,
der repræsenterer Helvedet (og Helvedesilden
(?)). Han fatter med begge hænder om armen på
den bageste af de tre nøgne menneskeskikkelser i
Dødsriget, Adam, der sammen med Eva og yderst
th. Johannes Døberen hermed befries fra fortabelsen; sidstnævnte er kendetegnet med langt
skæg og sin aldersstegne fysiognomi over for det
ungdommelige første menneskepar. Djævelen,
som søger at spærre adgangen til sit rige, sidder
forneden på hug med krydsede ben. Som tegn
på sin overvindelse bærer han en svær kæde om
hals, arme og ben, afsluttende med en fodring.
Han har dyrehoved med spidse horn og ører, flad
snude og vrængemund, mens hans nøgne krop er
menneskelignende. Th. og tv. for ham stikker hovederne af to profilvendte smådjævle frem; den
venstre har spidst hageskæg og en satyrlignende
fysiognomi.
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Fig. 74-75. 74.To apostle, måske Skt. Peter (th.) og Johannes Evangelisten, Mattias eller Jakob den Yngre (tv.) (F 20,
s. 2810). 75. To apostle, måske Skt. Paulus (tv.) (F 21, s. 2810). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – 74. Two apostles, perhaps St. Peter (right) and the Evangelist John, Matthias or James the Younger (left).
75.Two apostles, perhaps St. Paul (left). Details of golden altar from c. 1200-25.

Fig. 76. Siddende apostle, der ikke er nærmere identificerede (F 22-23, s. 2810). Udsnit af gyldent alter fra o. 120025. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Seated apostles, not specifically identified. Detail of golden altar from c. 1200-25.
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De 12 apostle. 18 -23) (Jf. fig. 73 -76). 18-18,5×
14,5-15×2-2,5 cm. På frontalets nederste vandrette række ses de 12 siddende apostle, samlet to
og to i hvert billedfelt. Alle har markant store
hoveder og holder bøger, men viser derudover
ingen specifikke kendetegn med undtagelse af
tre, vist i nr. 20 og 21, nemlig en skægløs apostel,
måske Johannes Evangelisten,160 Mattias eller Jakob den Yngre (jf. retablet, nr. 2 og 4) og hans
ledsager, Skt. Peter. Den sidste er let genkendelig med sin nøgle, det korte skæg og hår med
skaldet isse. Overfor ses formentlig Paulus (nr.
21) med skaldepande og langt skæg. De øvrige
er varierede i hår, skægmode og dragt med fodlange kjortler med mønstrede borter ved halslinningen samt folderige kapper. Også i positur
og gestik er de indbyrdes differentierede; enkelte
kommunikerer indbyrdes, mens andre er vendt
direkte mod beskueren. En enkelt (nr. 19, tv.)
har en bemærkelsesværdig benstilling, idet højre
ben er krydset bag det venstre og foden gengivet
med fremadvendt fodsål (jf. fig. 73). Apostelkollegiet er som nævnt s. 2820 gentaget på retablets
nedre del.
De 12 medaljoner. 24 -35) (Jf. fig. 77-88). Medaljonerne på rammen omfatter tre grupper, henholdsvis I. Kristussymboler, nemlig Helligåndsduen og Korslammet, vist over og under Majestasfremstillingen (nr. 26 og 33), II. De fire evangelistsymboler, gengivet i de respektive hjørner
(nr. 24, 28, 31 og 35) og III. Seks engle, placeret
mellem de øvrige (nr. 25, 27, 29, 30, 32 og 34).
Samtlige medaljoner har som diameter 16 cm
med en dybde på mellem 0,8 cm (Korslammet),
1,15-1,3 cm (evangelistsymbolerne) og 1,5 cm
(englefigurerne). Randskrifterne kommenterer
og forklarer de respektive fremstillinger. I. Helligåndsduen og Korslammet. Duen (nr. 26, fig. 82)
har udbredte vinger og fødder samt vifteformet
hale. Hovedet med korsglorie peger direkte mod
Majestasfremstillingen. Heksameterindskriften
lyder: »+SPIRITUS HAC SPECIE NOS
INNOCUOS DOCET ESSE« (I denne skikkelse lærer ånden os at være uberørte af synd).161
Korslammet (nr. 33, fig. 87) bærer korsglorie og
-fane; under bugen og det løftede forben er vist
en kalk. Kroppen er vendt mod venstre, idet ho-

vedet er modsatrettet, drejet mod højre. Randskriftens heksametervers lyder: »+MIST162ERIO
MAGNO: CONCLUDIT(UR)· AGN(US) I(N)·
AGNO« (Ved det store mysterium indeholdes
offerlammet (dvs. Kristus) i offerlammet (dvs.
hostien)).163 II. De fire evangelistsymboler. Mattæus
(nr. 24, jf. fig. 77) står i kontrapost med hovedet vendt mod højre, kroppen mod venstre. Bred
krydsskraveret bort ved halsen. I modsætning til
de tre øvrige, der holder tomme skriftbånd, bærer han en bog. Indskriften (heksameter) lyder:
»+HOC MATHEVS AGENS HO(M)I(N)EM
GENERA· LITER IMPLET:« (Når Mattæus
udfører dette (dvs. skriver evangeliet), opfylder
han hele menneskehedens rolle). Johannes (nr. 28,
jf. fig. 78). Som de øvrige symbolfigurer er ørnen
vist i kontrapost med hovedet drejet mod frontalets midte modsat kroppen. Randskriften (heksameter) lyder: »+MORE· VOLANS· AQ(VI)LE· VERBO· PETIT· ASTRA· IOH(ANN)ES«
(Flyvende som ørn søger Johannes mod stjernerne
med sit ord). Markus (nr. 31, jf. fig. 79). Løven har
her frontvendt hoved, mens kroppen står i profil mod venstre. Indskriften (heksameter) lyder:
»+MARCVS VT ALTA FREMIT VOX P(ER)
DESERTA LEONIS« (Markus brøler gennem
ørkenen som en løves stærke stemme). Lukas (nr.
35, jf. fig. 80). Oksens hoved er drejet mod venstre, kroppen mod højre. Indskriften (heksameter)
lyder: »+IURA SACERDOCII LVCAS· TENET· ORE: IUVENCI« (Med en okses hoved
forvalter Lukas præsteembedet).164 III. De seks engle. Samtlige engle, der er udført efter den samme
matrice, er vist i halvfigur med ørelangt hår, der
falder i parallelle bukler, samt med kjortler med
mønstret halsbort; herover folderig kappe. Alle
har løftede hænder med fremadvendte håndflader.
Første engel (nr. 25, jf. fig. 81). Indskriften (heksameter) lyder: »+MVNDVM PERCURRO
D(OMI)NI: CONSPECTIB(US): ASTO:« (Jeg
rejser gennem universet og står frem for Guds ansigt). Anden engel (nr. 27, jf. fig. 85). Indskriften
(heksameter) lyder: »QVID MIRV165 M P(RE)SENS CUM SIT UBIQ(VE) DEUS« (Se,
hvilket under dette er, for Gud er til stede overalt).166 Tredje engel (nr. 29, jf. fig. 83). Indskriften
(heksameter) lyder: »+DEFERO UOTA DEO
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Fig. 77-78. Medaljoner. 77. Evangelisten Mattæus’ symbolfigur (F 24, s. 2810). 78. Evangelisten Johannes’ symbolfigur (F 28, s.2810). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions 77.The symbol
of the Evangelist Matthew. 78.The symbol of the Evangelist John. Details of golden altar from c. 1200-25.

GEMINI COM(M)ERCIA MV(N)DI« (Jeg
bringer anliggender frem for Gud: en udveksling
mellem tvillingeverdener (dvs. himlen og jorden(?)).167 Fjerde engel (nr. 30, jf. fig. 86). Indskriften
(heksameter) lyder: »+THVRA P(RE)CUM

CELIS FERO MUN(ER)A CELICA: T(ER)RIS« (Jeg bærer bønnernes røgelse til himlene
og himmelske gaver til jorden).168 Femte engel (nr.
32, jf. fig. 84). Indskriften (heksame
ter) lyder:
»+TERRIGENIS Q(V)OS PUGNA IUUAT

Fig. 79-80. Medaljoner. 79. Evangelisten Markus’ symbolfigur (F 31, s.2810). 80. Evangelisten Lukas’ symbolfigur
(F 35, s.2810). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions 79. The symbol of
the Evangelist Mark. 80.The symbol of the Evangelist Luke. Details of golden altar from c. 1200-25.
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Fig. 81-82. Medaljoner. 81. Engel (F 25, s. 2810). 82. Helligåndsduen (F 26, s. 2810). Udsnit af gyldent alter fra o.
1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions. 81. Angel. 82. The Dove of the Holy Ghost. Details of golden altar
from c. 1200-25.

EGO FR(ATR)IB(US) ASSVM·« (Jeg hjælper
de jordfødte brødre, som glædes ved kampen).
Sjette engel (nr. 34, jf. fig. 88). Indskriften (heksameter) lyder: »P(RO)TEGO PUGNANTEM
UINCENTE(M) IURE CORONO« (Jeg beskytter den, som kæmper, og bekranser sejrherren
med rette).169

Frontalets randskrift (nr. 36-47, jf. fig. 63). Randskriften omfatter to hoveddele, der skanderes af
de 12 medaljoner. Teksten forløber henholdsvis
fra øvre venstre hjørne via højre kortside mod
nedre højre hjørne (nr. 36-41) og i modsat retning fra øvre venstre hjørne via venstre kortside
til nedre højre hjørne (nr. 42-47). To af tekst-

Fig. 83-84. Medaljoner. 83. Engel (F 29, s. 2810). 84. Engel (F 32, s. 2811). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions. 83. Angel. 84. Angel. Details of golden altar from c. 1200-25.
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Fig. 85-86. Medaljoner. 85. Engel (F 27, s. 2810). 86. Engel (F 30, s. 2811). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions. 85. Angel. 86. Angel. Details of golden altar from c. 1200-25.

pladerne i den øvre række er krøllet sammen
foroven (nr. 36 og 38), mens andre to i den
nedre række (nr. 44 og 47) direkte er flået af og
mangler, på nær et enkelt bogstav. Disse passager
læstes endnu o. 1740 (jf. s. 2785). O. 1799 var
begge dele forsvundet (jf. fig. 48a). De to hoveddele indledes med cirkelkors. Som skilletegn

er enkeltprikker.170 Indskriften af første sektion
består af to rimende heksametre: »+RECTOR·
CELORU(M) (nr. 36) DISPENSANS· IVS· (nr.
37) MERITORVM· FAC (nr. 38) TOR· TERRARUM· (nr. 39) SANCTARVM· LA (nr. 40)
US· ANIMARVM (nr. 41)« (Himlenes hersker,
som uddeler ret efter fortjeneste,/ er jordens

Fig. 87-88. Medaljoner. 87. Korslammet (F 33, s. 2810). 88. Engel (F 34, s. 2812). Udsnit af gyldent alter fra o. 120025. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Medallions. 87.The Lamb of God. 88. Angel. Details of golden altar from. c. 1200-25.
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F1
F1

F1

F6

F 26
F 33
F 24
F 28
F 31
F 35
F 25
F 27
F 29
F 30
F 32
F 34
Fig. 89a-b. Aftegning af indskrifterne på frontalet. a. Majestas Domini (F 1, s. 2801), Bebudelsen (F 6, s. 2802) og
medaljoner (F 24-35, s. 2810). b. (tv.) Rammen (F 36-46, s. 2812). Tegnet af Freerk Oldenburger 2017. – Drawing
of the inscriptions on the frontal. a. (F 1, 6, 24-35). b. (F 36-46).
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F 36

F 37

F 38

F 39

F 40

F 41

F 42

F 43

F 44

F 45

F 46

skaber og de hellige sjæles pris).171 Anden del,
ligeledes tænkt som to rimende heksametre, lyder: »+CETVS APOSTOLI (nr. 42) CVS· PER
MORTE(M) M (nr. 43) O172… (nr. 44) MORTEM· CONDEMP (nr. 45) NANS· RESIDET

CUM (nr. 46) [JUDICE REGNANS] (nr. 47)«
(Den apostoliske flok, som gennem døden (dvs.
Kristi død) …,/ ringeagter døden (dvs. den fysiske død, ondskaben eller forfølgelsen) og troner
som medregenter sammen med dommeren).173
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Fig. 90. Gyldent alter, o. 1200-25. Bueretabel med predella (s. 2816). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Golden altar,
c. 1200-25. Arched retable with a predella.

C. Retablets relieffer, krucifiksgruppe og bueopbygning.
Retablet (R, jf. fig. 56) omfatter en arkadeopbygning, et såkaldt bueretabel, der oprindeligt var
opsat ved alterbordets bagkant. Det nedre, vandrette parti, predellaen, der har et rigt arkitektonisk
rammeværk, er inddelt i ni bredere og smallere fag,
kronet af skiftevis rundbuer og vandrette gesimser,
der bæres henholdsvis af piller og af kraftige halvsøjler. Den arkitektoniske overbygning omfattes
yderst i hver side af kuppelbygninger, flankeret af

høje tårne med kreneleringer, mens de tre mellemliggende bygninger, der danner postamenter
for krucifiksgruppen, har markerede trekantgavle
med palmetornamenter, flankeret af lave firkantede tårne. Det brede midterparti under Kristi
kors udmærker sig dog særligt med en lav kuppelbygning og halvrunde, kuppeldækkede sidetårne. Sidebygningerne har i øvrigt tympanonfelter
med figurfremstillinger af velsignende ærkeengle
i halvfigur over de rundbuede portaler, mens det
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Fig. 91. Majestas Domini med flankerende engle (R 1, s. 2819). Udsnit af predella på
det gyldne alters retabel (s. 2816). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Majestas Domini
with flanking angels. Detail of retable of golden altar from c. 1200-25.

tilsvarende motiv i den centrale bygning er indsat
i trekantgavlen; denne slutter sig noget abrupt –
uden gavlens nedre gesimsled – til underbygningen. Over mellemstykkerne er skråtage med ornamentprydede arkitraver, tagflader med bæverhaler
og dekorerede tagrygge (jf. ndf.). Den arkitektoni-

ske struktur krones af en kraftig, treleddet og bueformet overbygning (‘himmelbue’) i hele retablets
bredde.Ved buens fod er yderligere tårne i tre afsæt,
øverst med små kuglekronede kupler, mens bueissen eller topstykket er fremhævet med en diminutiv kuppelbygning, flankeret af to sæt sidetårne.
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Fig. 92. Mattias, Mattæus og Jakob (den Yngre) (R 2-3, s. 2821). Over førstnævntes
hoved ses ærkeenglen Mikael (R 10, s. 2822). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Matthias, Matthew and James (the Younger). Above the
head of the first of these, the Archangel Michael. Detail of golden altar from c. 1200-25.

Retablet. Figurudsmykningen omfatter følgende led: I den midterste og største arkade på den
vandrette underdel troner Kristus, vist som Majestas Domini (nr. 1), flankeret af de 12 apostle (nr.
2-9). Over de fire mindre arkader er halvfigurer
af de fire ærkeengle (nr. 10-13). Over Kristusbilledet og de to nærmeste arkader rejser sig som
nævnt en krucifiksgruppe, omfattende en frem-

stilling af den korsfæstede Kristus (nr. 14), flankeret tv. og th. af Jomfru Maria (nr. 15) og Johannes
Evangelisten (nr. 16). Retablets himmelbue (nr.
17) har et topstykke med relief af tre figurer, heraf
et billede af Visdommen i midten (nr. 18). De to
sidetårne smykkes af højrektangulære relieffer
med billeder af Abrahams offer tv. (nr. 19) og af
Skt. Mikael, kirkens værnehelgen (nr. 20) th.
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Fig. 93. Jakob (den ældre), Andreas og Peter (R 4-5, s. 2822). Over førstnævntes hoved
ses ærkeenglen Rafael (R 11, s. 2822). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – James (the Elder), Andrew and Peter. Above the head of the first
of these, the Archangel Raphael. Detail of golden altar from c. 1200-25.

1) (Fig. 91), Majestas Domini. 30,5×18×3,4 cm.
Fremstillingen af den tronende Kristus gentager
repræsentationsbilledet fra frontalets mandorlaindrammede midterparti (F 1), men er mindre
og udført i lavere relief; herudover er der en
række sigende variationer. Håret er glat og hageskægget lidt længere, ligesom de mandelformede øjne er mindre og blikket dermed knap så

dominerende. Korsglorien har takkede og riflede
mellemstykker, svarende til glorierne på fremstillingen af Bebudelsen (F 6). Den velsignende højre hånd ligger her hen over brystet, mens fremvisningen af Livets Bog her omsluttes af venstre
arm og hånd, ikke demonstrativt paraderes på
knæet; begge træk er variationer i forhold til
frontalets billede. Kristi kjortel har alene kryds-
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Fig. 94. Paulus, Johannes Evangelisten og Thomas (R 6-7, s. 2822). Over sidstnævntes
hoved ses ærkeenglen Gabriel (R 12, s. 2822) Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25.
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Paul, John and Thomas. Above the head of the last of these,
the Archangel Gabriel. Detail of golden altar from c. 1200-25.

skraveret bort ved halslinningen samt vide ærmer
i stedet for tætsluttende underærmer. Tronsædet,
der hviler på et trinpodium, har en todelt opbygning, smykket med arkader. En indstemplet
prydbort, svarende til den ydre bort i mandorlarelieffet, omslutter den tronende Kristus. På et
indskriftbånd langs bueslaget over hans hoved
læses: »MAIESTAS DIGNA· DVLCIS· VENE-

RANDA« (Guds herlighed er ophøjet, sød og
ærefrygtindgydende).174
De 12 apostle. 2-9) (Jf. fig. 92-95), I modsætning til frontalets apostelkollegium (F 18-23)
gengives samtlige figurer stående og er som almindeligt i samtiden kendetegnet med deres respektive navne; derimod er attributter ikke angivet. Apostlene står enkeltvis eller to og to i de
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Fig. 95. Simon, Filip og Bartolomæus (R 8-9, s. 2822). Over sidstnævntes hoved ses
ærkeenglen Uriel (R 13, s. 2822). Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Simon, Philip and Bartholomew. Above the head of the last of these, the
Archangel Uriel. Detail of golden altar from c. 1200-25.

rundbuede eller rektangulære felter med en vis
størrelsesforskel mellem de to partier. De holder
enten bøger eller skriftruller i hænderne. De fire
mindre figurer i de rundbuede portaler er vist
frontalt og står roligt i deres rammer, mens figurparrene i de mellemliggende felter gestikulerer
mere livligt indbyrdes; enkelte er også gengivet
i fremadskridende bevægelse. I rækken mangler

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Judas Taddæus og Judas Iskariot; de to er – ikke
usædvanligt – erstattet af Mattias og Paulus.
2) (Jf. fig. 92), Mattias. 22×9×2,6 cm.Vist skægløs og med bog. Med venstre hånd løfter han op
i sin kappe. Over hovedet læses: »SANCT(VS)
MATHIAS« (Skt. Mattias).
3) (Jf. fig. 92), Mattæus og Jakob (den Yngre). 24,5
×19×2,3 cm. Begge er vist med bøger. Mattæus

180
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hæver velsignende eller formanende højre hånd
med oprakte fingre mod Jakob, der er gengivet skægløs og dermed må fremstille Jakob den
Yngre. Over deres hoveder læses: »MATHEVS:
IACOB(VS):« (Mattæus, Jakob).
4) (Jf. fig. 93), Jakob (den Ældre). 21,5×9×2,7
cm. Vist med skæg og dermed kendetegnet som
ældre i forhold til Jakob den Yngre; han holder
sin bog med begge hænder. Over hovedet læses:
»SANCT(VS): IACOB(VS)« (Skt. Jakob).
5) (Jf. fig. 93), Andreas og Peter. 25×18×2,8 cm.
Den førstnævnte har kort skæg, løftet højre hånd
og bog i den venstre. Ved højre knæ ses et lille,
opdrevet bladornament.175 Peter, der er vist nærmest Majestasfremstillingen og dermed i sammenhæng med pendanten i højre side, Paulus, associerer til fremstillingen af Lovens overdragelse
(traditio legis), er i modsætning til frontalets billede (F 20) gengivet uden den vanlige skaldede
isse og har samtidig langt hår og skæg, som han
eftertænksomt glatter med højre hånd. Med den
venstre fatter han om et skriftbånd eller en -rulle.
Indskriften lyder: »ANDREAS PETRVS« (Andreas, Peter).
6) (Jf. fig. 94), Paulus og Johannes Evangelisten.
24,5×19×1,9 cm. Paulus, placeret til højre for
Majestas Domini, har langt hår og skæg. Han holder en skriftrulle i venstre og løfter højre hånd.
Johannes er atypisk gengivet med langt skæg, der
er delt i lokker. Han holder både skriftrulle (i højre hånd) og bog (i venstre). Over hovederne står:
»PAVLVS IOHAN(N)ES« (Paulus, Johannes).
7) (Jf. fig. 94), Thomas. 21,5×9×2,3 cm. Vist
skægløs og med kort bukkelhår. Bogen holdes i
højre hånd, mens venstre trækker kappen ind til
kroppen. Indskriften lyder: »SANCT(VS) THOMAS« (Skt. Thomas).
8) (Jf. fig. 95), Simon og Filip. 24,5×18×2,3
cm. Begge er langhårede og langskæggede, den
førstnævnte har bukkelhår og tilspidset skæg i
tre baner, den anden glat hår, der ved hårkanten
afsluttes i krøller; vandret afskåret hageskæg, der
forneden har tilsvarende bukkelkrøller. Simon,
der gør et skridt mod højre, holder en skriftrulle
i venstre hånd, idet den højre dækkes af en flig
af kappen. Filip holder en bog i højre hånd og
hæver den venstre med fremadvendt håndflade.

Over hovederne læses ikke to, men tre navne
med henvisning også til apostlen i det sidste felt:
»SIMON PHILIPPVS BARTHOLONE(VS)(!)«
(Simon, Filip, Bartolomæus).
9) (Jf. fig. 95), Bartolomæus. 23×9,5×21,2 cm.
Vist med langt hår og lokket skæg. Han holder
med begge hænder et skriftbånd, der er ført i en
blød kurve op over venstre side. Over hovedet
står: »SANCT(VS) BARTHOLOMEVS« (Skt.
Bartolomæus).
10-13) (Jf. fig. 92-95). De fire ærkeengle. I tympanonfelterne over de rundbuede portaler ses de
fire ærkeengle i halvfigur bag himmelborgens
kreneleringer, idet de to yderste (nr. 10 og 13)
yderligere forneden dækkes af en skybræmme.
Alle har løftede hænder med fremadvendte
håndflader, bortset fra Gabriel (nr. 12), hvis højre
hånd er vist med fremadvendt håndryg. 10) (Fig.
92), Mikael. 12,5×11,5×1 cm. Over hovedet: »+
SANCT(VS) MICHAEL« (Skt. Mikael). 11)
(Fig. 93), Rafael med indskriften: »SANCT(VS)
RAFAEL« (Skt. Rafael). 11×10×0,8 cm. 12)
(Fig. 94), Gabriel med indskriften: »SANCT(VS)
GARBIEL(!)« (Skt. Gabriel). 10×9,5×1,1 cm. 13)
(Fig. 95), Uriel med indskriften: »+SANCT(VS)
HURIEL« (Skt. Uriel). 10×11,5×1,3 cm.
14) (Fig. 96-97, 191, 193), Den korsfæstede Kristus.
Korsets metalbeklædte dele over den centrale kuppelbygning måler 51,5×48,5, heraf måler de tre
evangelistsymboler 8,3-8,5×8-8,3 cm. Som nævnt
s. 2823 f. har både krucifiksfiguren og korstræet
med evangelistsymboler været genstand for flere
skader med derpå følgende istandsættelser, senest
1934. Træværket på de tre dele er fornyet, idet de
originale *korsdele af træ (fig. 97, 187a-b) er bevaret
på Nationalmuseet (inv.nr. D 12635). Den lidende
Frelser hænger i let bøjede arme; tommelfingrene
er bøjet ind mod håndfladerne; kroppen måler
33×32 cm, reliefdybden er 2,5 cm. Hovedet med
korsglorie og lukkede øjne luder svagt mod højre
skulder. Kroppen med markerede ribben beskriver
en blød bue mod samme side. Det knælange lændeklæde er bundet med en løkkeknude på højre
hofte. Korstræet var tidligere knækket på midten og
partiet omkring Kristi mellemgulv tabt. Denne del
erstattedes 1934 med et nyt relieffragment af sølv,
der lueforgyldtes (jf. s. 2851 og fig. 96, 113, 191).
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Fig. 96. Korsfæstelsesgruppe med Kristus, flankeret af Maria og Johannes (R 14-16, s. 2822-25). Udsnit af gyldent
alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Crucifixion group with Christ flanked by the Virgin and John. Detail
of golden altar from c. 1200-25.

Selve korsets rand er dekoreret med en mønster
bort, udført i presblik via en matrice (7×0,9 cm).
Figuren er fæstnet til et korstræ, smykket med
kvadratiske reliefplader med evangelistsymboler
ved korsenderne. I dag er kun de tre øverste bevaret, dvs. på den øvre korsstamme og de to sidearme. Spor i metallet og på den bevarede, oprindelige trækonstruktion kunne imidlertid tyde på, at
der oprindeligt har været et fjerde symbol forneden (jf. også fig. 52, 107). Dermed kan selve korstræet have været højere, hvilket støttes af rådspor
nederst på den lodrette korsstamme.176 Over Kristi hoved ses en engel, der udgående fra en skyformation svæver ned mod den lidende Frelser. Højre hånd er hævet til velsignelse, mens den venstre
fatter om et skriftbånd. Figuren er tidligere blevet

tolket som ‘gældende for’ en Mattæusengel, idet
dette symbol mangler i den nuværende version af
krucifikset.177 Feltet er mindre end de øvrige og
savner den mønsterpunslede rammebort, der ses
på de øvrige evangelistsymboler. Samtidig udgår
den nedadvendte figur – atypisk for en Mattæusengel – fra en skyformation. Antagelig har englen
haft et andet betydningsindhold. En funktion som
sjælebærer som vist på Sindbjergalterets Korsnedtagelse (DK Vejle 2146) synes dog udelukket pga.
den manglende sjælefigur. På de tre øvrige korsender er evangelistsymboler, henholdsvis for Johannes (foroven), Lukas (tv.) og Markus (th.), alle
med skriftbånd.Af disse var Johannes endnu intakt,
om end beklippet i siderne, da Poul Nørlund undersøgte tavlen 1924 (fig. 113, s. 2787). Derimod

180*
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var de to øvrige sekundært afknækket og fandtes
på daværende tidspunkt bag alteret (fig. 193).178 I
forbindelse med 1934-restaureringen blev disse
genopsat og samtlige plader suppleret og loddet
på et nyt underlag. Trykmærker på tværs af den
venstre korsarm antyder dog, at evangelistsymbolerne oprindeligt var monteret med et let overlap hen over korstræet (jf. fig. 97). Også i højre
side ses et tilsvarende om end svagere spor. Som
angivet af sømhullerne har en udskæring i det
respektive evangelistsymbol muliggjort, at fingrene på Kristi venstre hånd ikke dækkedes. Et
vandret trykmærke i metallet ses endelig nederst
på den lodrette korsstamme, hvilket kunne tolkes
som spor efter det manglende symbol for Mattæus. To sømhuller, ca. 1,5 cm lavere placeret på

Fig. 97. Forside af den fragmentarisk bevarede *trækonstruktion i retablets krucifiks (s. 2822). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Front of the fragmentarily preserved *wooden construction in the crucifix of the retable.

det oprindelige korstræ i forhold til de tre søm,
der fastholdt selve korstræets metal forneden (fig.
58), kunne ligeledes være motiveret af fæstnelsen af den oprindelige, men nu manglende plade.
Derimod er ikke iagttaget sømhuller fra dennes
fæstnelse til træet forneden. Dette kunne være
begrundet i, at disse har været placeret yderligt
på træet, der efter tabet af Mattæussymbolet kan
være skåret ind i siderne og tildannet til den lavere placering i dettes fodstykke.
Selvom krucifikser, hvor kun tre evangelistfigurer er vist, kan forekomme,179 er det ud fra de
nævnte spor ikke desto mindre nærliggende at
antage eksistensen af et oprindeligt fjerde †evangelistsymbol med Mattæus. Herigennem ville
korsets samlede højde over kuppelbygningen
have været ca. 60 cm, ligesom det visuelt ville
have opnået en mere central placering under retabelbuen, idet den vandrette korsarm da ville
hæve sig mere markant over de to sidefigurer (jf.
fig. 107).Tabet af Mattæussymbolet og korstræets
beskæring kan være sket allerede i middelalderen,
men var under alle omstændigheder en kendsgerning i 1800-tallets begyndelse, da det beskadigede og nedfaldne krucifiks søgtes genopsat.
Den lod- og vandrette korsstamme (fig. 97), der
formentlig er skåret af samme træstykke, er dateret efter o. 1076.180 Den sekundære tap er nu nedsat i et fodstykke med grat, der er forstærket med
en metalplade bag den midterste kuppelbygning.
15) (Jf. fig. 96), Maria. Også denne figur, vist
tv., har ligesom pendanten, Johannes Evangelisten, været knækket af og er siden renoveret. 56,5
cm høj, hvoraf selve figuren, fraregnet den sekundære glorie, måler 33,5×6,3×3,2 cm. Maria,
hvis takkede glorie er rekonstrueret 1934, bøjer
overkroppen mod Kristus i en svag kurve. Hovedet er dækket af et lin; herunder en fodlang
klædning med krydsskraveret kantbort over en
underkjortel. Hænderne er samlet hen over midjen. Det bagvedliggende *træstykke, der mangler
øvre og dele af nedre parti, er fældet efter o. 1153
(fig. 187a-b).180 Ved fæstnelsen 1934 i en kile bag
en sidebygning med trekantgavl er figuren hævet
og begge fødder synlige (sml. fig. 113 og 96).
16) (Jf. fig. 96), Johannes Evangelisten. Figuren, der
står i højre side og ligeledes er vendt mod den kors-
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Fig. 98.Visdommens personifikation, flankeret af to sidefigurer (R 18, s. 2826). Udsnit af gyldent alter fra o. 120025. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Personification of Wisdom, flanked by two side figures. Detail of golden altar from c.
1200-25.

fæstede, beskriver ligesom Maria en blød kurve.
56,5 cm høj, hvoraf selve figuren måler 38×7,5×3
cm. Johannes, der er udstyret med en delvist rekonstrueret, takket glorie, har glat, midtdelt hår og
er skægløs. Hænderne fatter om en bog. Bagklædningens *træstykke, der mangler øvre og dele af
nedre parti, er fældet efter o. 1127 (fig. 187a-b).180

17) Retabelbuen (fig. 90, 105) har en særlig kosmologisk betydning som understreget af dens
udsmykning. Dens treleddede struktur omfatter
yderst en ornamentfrise med i alt 27 indfattede
krystaller, der oprindeligt gennemlystes fra huller i bagsiden. Her indenfor er en kraftig tovstav, der i bueissen holdes af en hånd, Guds (jf.
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fig. 98). Nederst ses endnu en ornamentfrise med
akantusprydet slyngbånd. Som overbevisende
påpeget181 hentyder den tovsnoede bue, der holdes af en hånd, til den faste himmelkuppel, firmamentet, som opretholdes af Guds højre hånd.
Yderst er den uigennemsigtige sfære, ifølge det
ptolemæisk-aristoteliske verdensbillede betegnet
Krystal- eller Ildhimlen (empyreum), hvorigennem
lyset filtreredes gennem huller ligesom tusindvis
af stjerner. Herfra strålede lyset fra Guds himmel
og de saliges bolig, jf. også s. 2834. Dette er visualiseret med den yderste frise med de 27 krystaller,
der var belyst bagfra og suggestivt hentydede til
den usynlige himmel.182 Den forskelligartede vegetation i den inderste frises spiralbånd kunne her
ligesom i forbindelse med de talrige andre plantereferencer i ornamentikken mere generelt henvise til Paradishaven og dennes yppige vækster.183
18) (Fig. 98), Visdommen, flankeret af to figurer. På topstykkets kuppelkronede bygning,
34×39×3 cm, bærer forsiden tre siddende figurer, alle forsynet med skriftbånd, men uden
glorier. Kun den midterste er entydigt betegnet
med en indskrift: »SAPIENCIA« (Visdom). Figuren, der er skægløs og har langt hår, strøget
om bag skuldrene samt et ædelstensbesat diadem
om panden, skal sandsynligvis identificeres som
en kvinde,184 en personifikation af Den Guddommelige Visdom.185 Af de to flankerende langskæggede mænd har den venstre ørelangt hår
med skaldet isse og kort skæg, ganske svarende
til den vanlige gengivelse af Peter (jf. også F 20),
mens den modstående figur har langt hår, skaldepande og tilspidset skæg, i lighed med den traditionelle, ikonografiske type for Paulus (jf. F 21
og R 6). Tolkningen af disse figurer og af hele
gruppen generelt er omdiskuteret. Varming186
opfattede 1874-75 samtlige figurer som mænd,
to ældre, flankerende en yngre, nemlig Jesus med
Moses og Elias, en henvisning til Forklarelsen på
Bjerget (Matt. 17,1-5), idet Jesus som fremhævet
Fig. 99. Retablets venstre sidetårn med relief af Abrahams offer (R 19, s. 2827). Udsnit af gyldent alter fra o.
1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Left-hand side
tower of the retable with relief of the Sacrifice of Abraham.
Detail of golden altar from c. 1200-25.
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af Paulus i sig selv betegnedes som Den Guddommelige Visdom (1 Kor. 1,30). Braun187 tolkede 1924 uden at uddybe det nærmere de tre
figurer som en, ganske vist usædvanlig, gengivelse
af Treenigheden, mens Nørlund 1926188 påpegede, at sidefigurernes fysiognomier svarede til
de gængse fremstillinger af Peter og Paulus. Senest er problematikken udførligt drøftet af Norn
og Skovgaard Jensen 1990.189 Her diskuteredes
til dels som en udbygning af Varmings tolkning
en identifikation med – som en betoning af det
eskatologiske moment – to gammeltestamentlige
personer, urfaderen Enok og profeten Elias, der
som særligt udvalgte af Gud begge blev optaget
i Himlen og her ligesom apostlene bevidnede
både Kristi Himmelfart og Dommedag.190 Som
alternativ pegedes på to personer fra den græske
oldtid, filosofferne Platon og Heraklit/Sokrates/
Aristoteles som repræsentanter for videnskaberne, der også i en nyplatonisk tradition omfattede de førkristne tænkere. Det skal tilføjes, at en
række antikke vismænd, både fra den græske og
romerske oldtid, ligeledes nævnes som forkyndere af Kristi komme; det gælder således både
for Platon, Aristoteles,Vergil og Plutarch på linje
med gammeltestamentlige profeter (og sibyller)
i gengivelser af både Jesse rod og af Maria som
Visdommens Sæde, jf. s. 2897 (note 155).
19) (Fig. 99), Abrahams offer, vist på venstre sidetårn. 26×12,5×2,7 cm. Den vældige, langskæggede Abraham løfter sværdet over sin diminutive
søn, der halvt knælende, halvt siddende er placeret på offerblokken. I relieffets øverste højre
hjørne ses Guds bydende hånd.
20) (Fig. 100), Skt. Mikael som dragedræber. 26×
12,5×1,8 cm. Kirkens navnehelgen er vist til
højre. Med en dramatisk bevægelse, der er som
et ekko af Abrahams, svinger han sit sværd over
dragen, som ligger sammenkrøbet for hans fod.
Mikael er iklædt en folderig klædning og bærer
et tilspidset skjold.
Fig. 100. Retablets højre sidetårn med relief af Mikael
som dragedræber (R 20, s. 2827). Udsnit af gyldent
alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Right-hand side tower of the retable with relief of Michael as
the Dragon Slayer. Detail of golden altar from c. 1200-25.
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R 18
Fig. 101. Aftegning af indskrifterne på retablet (R 1-13, 18). Tegning af Freerk Oldenburger 2017. – Drawing of the inscriptions on the retable (R 1-13, 18).

D. Ornamentborter (jf. fig. 53a-b, 55, 62, 102-04).
Alterprydelsen udmærker sig ved anvendelsen af
en rig og varieret ornamentik. Dekorationerne
er udført i forskellige teknikker, dels i relief, frit
opdrevet eller stanset, dels i fladen, graveret og
punslet. Endelig er der i enkelte eksempler udført ornamenter i forgyldning og brunfernis. Inden for indskriftbåndet og den kraftige tovstav
er samtlige rammelister på frontalet udsmykket
med dekorationer, ligesom det gælder for retab-

lets arkitektoniske led, hvortil kommer indfatningerne omkring tavlens bjergkrystaller. Den
store variation af ornamenttyper lader sig bl.a.
parallelisere med forekomsten blandt romanske
kalkmalerier.191 De 7,6 cm brede, vandrette lister
på frontalets over- og underkant (jf. fig. 102) er
smykket med gennemgående borter med cirkulære felter, hvori er udstanset skiftevis en engel
med bog og højre hånd hævet (såkaldte ‘beboede ranker’), skiftevis stærkt fligede akantusblade.
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Fig. 102. Ornamentbort (s. 2828) og indskrift (s. 2813). Øvre kant af frontalets ramme. Udsnit af gyldent alter fra
o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Ornament and inscription. Frontal, upper edge of frame. Detail of golden altar
from c. 1200-25.

Akantus- eller palmetmotivet er varieret i talrige
udgaver. De lodrette kantlister, 7,2 cm brede, har
frit opdrevne spiraloprullede ranker med mindre
akantusblade (fig. 103). Endelig er den centrale
mandorlaramme og de smallere lodrette og vandrette rammelister dekoreret med graverede ornamentbånd, der fantasifuldt er indbyrdes varieret
i de i alt 36 forskellige led. Enkelte har lineære
forløb med rektangulære felter eller rudemønster
med krydsbånd, andre har cirkler hvori rosetter
eller småakantusblade, mens atter andre har slyngbånd med akantus, seksbladede rosetter, palmetter eller akantus (jf. fig. 53a-b). En variation viser
mønsterrapporter med hjerteformede eller ovale
rammer, undertiden modvendt omkring tilsvarende motiver, skiftende med forløb af buer hvori
halve akantusblade. Navnlig mandorlarammen er
rigt smykket med mindre motiver, enkeltstående
fligede blade, spiralmønster, slyngbånd og små cirkelornamenter, som også ses i de oprindelige fattekanter (jf. fig. 104). På retablet er eksempler, ikke
blot på drevne og graverede ornamenter, men og-

så på anvendelse af brunfernis som baggrund, både på fodlistens buefrise med akantusblade og på
himmelbuens indre spiralbånd og ydre variation
af korsblomster, spiralornamenter og bladmønstre
(jf. fig. 98). På de arkitektoniske led er der i de
to trekantgavle under krucifiksgruppens Maria
og Johannes yderligere indsat graverede palmetter
(fig. 96). Tagpartierne mellem de portallignende
fremspring har på arkitraven ottebladede rosetter
i relief, mens selve tagfladen har cirkler i ophøjet
arbejde på baggrund af rude- eller skælmønster,
angivet i brunfernis og forgyldning.192 Tagryggene har forløb med skiftevis runde og rektangulære
led som en imitation af udsmykning med krystaller eller ædle stene. Nævnes skal også de mindre
kvadratiske felter mellem midterpartiets kreneleringer med diminutive, tretårnede bygninger
og rundbuede vinduer i grupper af tre eller fire
åbninger. På de cirkulære eller rektangulære, originale fatninger omkring frontalets og retablets
bjergkrystaller ses endelig graverede slyngbånd
eller rosetborter (jf. også fig. 53a).
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ster, idet seks store, runde og ti mindre, ovale sten
særligt smykker mandorlaen. På retablet er der på
det nedre, vandrette og palmetsmykkede led, som
danner postament for den øvre mikroarkitektur,
indsat ti store, runde sten. Herover er særligt den
centrale bue med Majestas og arkitekturens to sidetårne fremhævet med i alt otte ovale sten.
Som allerede nævnt har en række af stenene
haft farvet baggrund i rødt, hvidt, blåt og grønt
som tidligst omtalt 1638, illuderende ædelsten
som rubiner eller karbunkler, diamanter, safirer og
smaragder, svarende til Stadilalteret.194 Hvorvidt
disse farver har været oprindelige eller er sekundært påført, lader sig dog ikke afgøre, ej heller om
der har været et særligt, indholdsbestemt mønster
i farveanvendelsen på alterets to hoveddele. Pig
mentundersøgelser af farvespor bag såvel de bevarede som de fornyede krystaller blev ikke foretaget i forbindelse med restaureringen 1934, selvom
netop dette punkt fremhævedes som relevant i
Eigil Rothes oversigt 1909 over den planlagte restaurering (s. 2842). Ved undersøgelsen 2017 konstateredes alene nedbrudt blå farve under enkelte
krystaller (fig. 104), idet der ikke blev afmonteret
krystaller for at foretage selvstændige pigmentanalyser.195

Fig. 103. Ornamentbort (s. 2829) og indskrift (s. 2815).
Venstre kant af frontalets ramme. Udsnit af gyldent alter fra o. 1200-25. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Ornament and inscription. Frontal, left edge of frame. Detail of
golden altar from c. 1200-25.

E. Bjergkrystaller og farvespor. Som nævnt ovf. var
alteret oprindeligt prydet med i alt 87 krystaller af
forskellig størrelse og slibning i to grundformer.
Som nyligt påpeget193 fremkaldte de runde cabochonslebne sten en roligere refleksion af lys og af
den underliggende farve, hvorimod de ovale sten
med skarpkantet ryg har givet et mere differentieret og flimrende lysspil. På frontalet er flertallet af
sten med tilhørende fatninger placeret i krydsfelterne mellem de lodrette og vandrette rammeli-

Fig. 104. Blålig bemaling eller spor efter kobberkorrosion bag sekundær bjergkrystal på frontalet (s. 2800,
2830). Foto Karin Vestergaard Kristiansen 2017. – Bluish paintwork or traces of copper corrosion behind the secondery rock crystal at the frontal.
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Fig. 105. Retablet af det gyldne alter, o. 1200-25, vist i forbindelse med nyundersøgelse på Nationalmuseet, idet belysningseffekten gennem den perforerede himmelbues bjergkrystaller er søgt rekonstrueret (s. 2831). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Retable of the golden altar, c. 1200-25, shown in connection with a new investigation at the National
Museum, attempting to reconstruct the lighting effect through the perforated arch of heaven.

En opsigtsvækkende detalje, der påfaldende nok
ikke er omtalt, hverken af Poul Nørlund og William Larsen eller i den senere litteratur, selvom
en detalje heraf fremgik af et fotografi fra 1934
(fig. 118), blev først beskrevet 2017. Her påvistes,
at der bag retabelbuens sten systematisk er boret
let tragtformede huller, hvilket oprindeligt har
fremkaldt en bevidst kalkuleret lysvirkning, når
dagslyset fra apsidens vindue blev brudt gennem

de mange sten, der tegnede sig som oplyste felter
i den mørkere bue, som stod i modlys (jf. fig. 58,
105, 108). Denne effekt blev elimineret, da retablet o. 1500 anbragtes foran den senmiddelalderlige lukkemur (s. 2839), ligesom den yderligere
blev delvist sløret af det 1934 påsatte kobberstativ.
En tilsvarende virkning, fremkaldt ved transparens af lysindfaldet fra østvinduet, har muligvis
også kunnet ses på det gyldne *alter i Lisbjerg
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Kirke. Her var øverst på retabelbuen fæstnet tre
siden forsvundne bjergkrystaller; nu udfyldte huller, 3 cm i diameter, på buens trækonstruktion er
måske reminiscenser heraf (DK Århus 1402, 1405
(fig. 13) og note 46).196 En lignende lyseffekt har
også kunnet etableres gennem de særlige spirprydelser med indfattede bjergkrystaller, der har været opsat på retablerne. Fragmenter af metalspir
med krystaller, hidrørende fra siden forsvundne,
gyldne altre, er arkæologisk påvist i Malt (DK
Ribe 2822) og Hvirring (DK Århus 5245). Om
lysets symbolske betydning, jf. også s. 2834.
Anvendelsen af brunfernis er omtalt s. 2799 og
2835. Derudover påvistes 2017 farvepigmenter
både på retabelbuens inder- og ydersider samt på
frontalets sydvendte kortside, dels små partier af
rødorange pigment (mønje) på kridtgrund, dels
et jernoxidpigment i en dækkende maling, anlagt
direkte på træet, men med spor efter et smuds
lag.197 Sporene kan muligvis tolkes som dele af
en oprindelig farveeffekt på yder- og indersiden
af retabelbuen, der har skullet danne en kontrastvirkning til de lueforgyldte partier. Jernoxidbemalingen på frontalet, der ikke var gentaget på
den nordvendte kortside, kunne være sekundær
og hidrøre fra istandsættelser enten i senmiddelalderen eller i 1600-tallet (s. 2839 f.).

Sammenfatning. I. Program, ikonografi og material
æstetiske overvejelser. Som understreget inden for
den nyere forskning er både billedprogrammet,
udvalget af tekster og den materielle pragtudfoldelse i de gyldne altre nøje bestemt af genstandenes teologisk-liturgiske funktion i en nadversakramental sammenhæng.198 Centrale temaer er således dogmet om Treenigheden, inkarnationens mysterium og Kristi offerdød og forvandling, således
som det blev gentaget under hver messehandling.
Hvad angår den overordnede komposition, er
frontalet umiddelbart tredelt som vanligt for de
gyldne altre, her med en smallere midtsektion,
domineret af Majestas Domini med ledsagende
engle, og med to bredere sidepartier. opdelt i tre
vandrette zoner, alt indfattet af en ramme med
indsatte medaljoner. Som nævnt af Christiansen (1968) synes en femdeling af frontalet (uden
ramme) med udgangspunkt i mandorlaens indre
bredde også at kunne påvises, jf. s. 2792 og fig.
106. En forlængelse af den lodrette delelinje ved
frontalets sider harmonerer i øvrigt med placeringen af krucifiksgruppens sidefigurer på predellaens mindre bygningsled.
Motivisk ses i frontalet en vekselvirkning i fortællestrukturen mellem enkeltstående andagtsbilleder eller repræsentationsfremstillinger (imagines) og

Fig. 106. Rekonstruktionsforsøg af den lodrette femdeling af frontalet, hvor bredden af den centrale mandorla er anvendt som modul (s.
2792, 2832). 1:20. Tegnet 1968 af Tage E. Christiansen. – Attempted
reconstruction of the vertical proportions of the frontal, using the width of the
central mandorla as module, repeated a total of five times.
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fortællende scener (historiae). Til den første gruppe
tæller Majestas Domini (F 1) med ledsagende engle
(F 2-5), Maria med barnet (F 14), konfrontationen
mellem Moses og Synagogen (F 15), de 12 apostle
(F 18-23), billederne af Helligånden og Korslammet (F 26 og 33), de fire evangelister (F 24, 28,
31 og 35) samt seks engle (F 25, 27, 29, 30, 32 og
34), mens den sidste omfatter scener fra Jesu Barndoms- og Lidelseshistorie mv., dog med en overvægt af de førstnævnte (syv eksempler over for fem,
dvs. F 6-9, 12-14 over for nr. 10-11, (14), 16-17).
Billeder af Kristi manddomsgerninger savnes helt.
Retablets motivudvalg omfatter primært repræsentationsbilleder. For predellaens vedkommende
tæller disse den tronende Kristus og apostelkollegiet (R 1-9), der gentager frontalets motiv, idet
apostlene som et kollektiv hentyder til urkirken
og samtidig er som et spejl af det celebrerende
præsteskab ved alteret.199 De 13 figurer er indsat
i en arkitektonisk ramme, som utvetydigt hentyder til Paradis, visualiseret som Det Himmelske
Jerusalem og dets bymure med kuppelbygninger
og gavlkronede portaler, hvori ses de fire ærkeengle (R 10-13). Himmelvisionen kulminerer i
retabelbuen, der krones af en gengivelse af Den
Guddommelige Visdom med to ledsagere (R 18).
Umiddelbart herunder er vist Guds hånd, der
opretholder Kosmos eller firmamentet. De to sidetårne, der udgår fra samme niveau som himmelbuen, skal muligvis opfattes som selvstændige bygninger, placeret på jorden og rækkende
mod den himmelske sfære. Herpå er placeret de
to portalfigurer, Abraham og ærkeenglen Mikael.
Billedet af Abrahams offer (R 19) er typologisk
en præfiguration på Jesu korsfæstelse; selv favner
Abraham i andre fremstillinger de frelste i Paradis
på sit skød. Heroverfor er gengivet Mikael, kirkens
værnehelgen, der som den første blandt englene
vogter Himlens port og samtidig er den, der fører
de saliges sjæle mod det himmelske (R 20). Som
det betydningsladede brændpunkt, ikke blot i retablet, men i hele alterprydelsen er krucifiksgruppen (R 14-16) placeret på en kuppelbygning med
mindelser om Anastasisrotunden, idet Maria og
Johannes antagelig er vist stående på Golgatabjerget bag Jerusalems bymure.200 Samtidig dublerer
den Korsfæstede visuelt messeofret, hvor nadver-
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Fig. 107. Rekonstruktionsforslag af bueretablets krucifiksgruppe med supplering af korsets antagelig
manglende nederste evangelistsymbol med Mattæus (s.
2824). 1:30. Tegnet Freerk Oldenburger 2018. – Perspectival reconstruction of the crucifix group at the retable with
the supposed inclusion of the symbol for the Evangelist Matthew, placed at the low vertical end of the cross.

elementerne, brødet og vinen under gudstjenesten forvandledes til Kristi legeme og blod.
Af ikonografiske kendetegn skal her særligt
fremhæves gengivelsen af Besøgelsen (F 2), der
viser de to kvinder stående i samtale over for
hinanden med en vis indbyrdes distance, en billedformel, der optræder som et alternativ til den
på de gyldne altre gængse omfavnelsesfremstilling (jf. Odder,Tamdrup ((DK Århus 2547, 5118),
Ølst og Stadil); motivet var if. indskrift også gengivet i Sindbjerg (DK Århus 2144)).201 En vis
distance ses desuden i Fødselsscenen (F 8), hvor
Maria på sit draperiklædte leje ikke kommunikerer direkte med det aktive barn (jf. altrene i
Odder (DK Århus 2547) og Stadil), men alene
med en talegestus henvender sig til Josef, der hvi-
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ler hovedet på højre hånd; denne fatter om en
krykkestok.202 Svarende til navnlig prydelserne
i Broddetorp og Sindbjerg er Jesu krybbe arkitektonisk opbygget som en alterlignende struktur, på forsiden smykket med eller båret af høje
arkader. Hermed kunne det sakramentale aspekt
være særligt understreget ved parallellen mellem
barnet og det indviede alterbrød eller hostie.203
I særlig grad har fremstillingen af Kongernes
Tilbedelse (F13-14), der svarende til flertallet af
de gyldne altre (Broddetorp, Ølst, Odder (DK
Århus 2548) og Stadil) er gengivet i to scener, en
fremhævet status og betydningsindhold i kraft af
sin centrale placering og sidemotiver. Læst i en
vandret sekvens fra venstre mod højre er motivet
ahistorisk vist efter Flugten til Ægypten (F 9) og
Fremstillingen i templet (F 12).204 Men som det
er understreget,205 udgør fremstillingen af den tronende Gudsmoder – anbragt umiddelbart under
gengivelsen af Kristi fødsel (F 8) og over for relieffet af Moses og Synagogen (F 15) – visuelt en kors
lignende udvidelse af Majestas Domini-billedet
med de tilhørende englerelieffer, ligesom Maria,
forstået som den personificerede Kirke (Ecclesia),
repræsenterer det positive modbillede til den forblindede og nedgjorte Synagoge. En præcis parallel til placeringen af Ecclesia (under Kristi Fødsel)
og Synagogen, flankerende Majestas Domini, ses
også på Sindbjergalteret (DK Vejle 2144). Selvom
billedet af Maria med barnet ikke som på altrene
i Lisbjerg (DK Århus 1406) og Lyngsjö er placeret
som frontalets midtpunkt, har det betydningsmæssigt en ikke mindre central status. Her kunne i nøje
tilknytning til topstykkets gengivelse af Den Guddommelige Visdom være betonet Marias særlige
status som Visdommens Sæde (Sedes Sapientiae) i
analogi med Salomons trone (1 Kong. 10,18-20),
sæde for Jesus som det kødblevne (inkarnerede)
Gudsord. De to flankerende kvinder lader sig muligvis også inden for rammerne af dette motiv tolke som sibyller, jf. desuden ovf. s. 2807 og 2897.206
Som senest fremhævet207 har selve materialiteten, dvs. alterets kostbare materialer med de
kunstfærdigt bearbejdede, både indskriftprydede,
lueforgyldte og ædelstenssmykkede flader, haft en
selvstændig, såvel meningsbærende som æstetisk
status. Overordnet betragtet henviser de kostbare

materialer til bibelske prototyper, i første række til
det gyldne alter i Templets allerhelligste (1 Kong.
6,19-22) og til guldalteret i Himmelstaden (Åb.
8,3), ligesom guld og ædelstene indgår som byggesten i selve Det nye Jerusalem (Åb. 21,11-21).208
Lyset, der reflekteredes i de gyldne flader eller
stråler i eller igennem de indsatte krystaller, har
i sig selv en symbolsk dimension som spejl af det
guddommelige lys og dets glæder, som det særligt understreges i Stadilalterets indskrift.209 Men
samtidig bidrager den rige detaljebehandling af
overfladen, såvel på figurer og indskrifter som på
ornamenter, til at dematerialisere og opløse strukturerne i et lysflimmer, der på afstand tilslører såvel indhold som form. En tilsvarende effekt med
et differentieret og flimrende lysspil fremkaldes af
de ovale sten med skarprygget kant, jf. s. 2800,
ligesom lysgennembrydningen gennem retabelbuens sten visuelt synes at ophæve den massive
opbygning – alt i alt påmindelser om paradokset
mellem den sansebetingede, synlige billedverden
og den usynlige Gud, der ikke har nogen klart defineret materiel form.210 Den illusionistiske brug
af farvet baggrund bag bjergkrystallerne som imitation af ædelstene kunne på samme måde afspejle
en bevidst distancering fra sansernes udsagn.
II. Værksted og stil. De seneste analyser af alteret har bekræftet det almindelige indtryk af
de gyldne altres regionale udførelse. Således må
både trækonstruktionen og formentlig også metalbeklædningen være udført i Vestdanmark i et
værkstedsfællesskab, hvor flere specialister (træog metalhåndværkere) har arbejdet tæt sammen
i en fremadskridende proces, idet hovedparten af
de enkelte elementer var integreret og tilpasset
efter hinanden.211 Dele af metalbeklædningen var
ganske vist ikke formet omkring træet (frontalets
og retablets Majestasfremstillinger og reliefbilleder), ligesom de var tæt tilklippet til kanten. Teoretisk set kunne disse derfor være importerede.
På den anden side viste andre drevne relieffer,
der nøje var tilpasset træet, at disse var ciselerede
og forarbejdede med en ikke mindre høj kvalitet
og omhu. Derfor forekommer det overvejende
sandsynligt at formode, at samtlige metalrelieffer
er leveret fra samme værksted.212 Inden for selve
helheden er der dog visse formelle variationer
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imellem frontalet og retablet som navnlig påpeget af Nørlund.213 Det gælder for anvendelsen af
brunfernis »af en grovere virkning« på ornamentborterne på sidstnævnte (under apostelrækken,
på himmelbuen). Den samme kontrastvirkning i
forhold til lueforgyldningen ses også i fremhævelsen af en række arkitekturdetaljer i retablets
arkitektur, hvilket dog på den anden side har bidraget til at tydeliggøre disse, når værket betragtedes på afstand. Et tilsvarende hensyn til læsbarheden ses i brugen af brunfernis på en række af
frontalets indskriftfriser. Hvad angår figurgengivelserne henholdsvis på frontalet og retablet, optræder to formler, der måske snarere kan forklares
ud fra motivernes status frem for en afspejling af
forskellige ‘hænder’. Således har repræsentationsbillederne, navnlig apostelfremstillingerne, mere
tunge, statuariske udformninger med relativt
store hoveder over for de fortællende sceners
spinklere og mere elegant bevægede figurer. En
undtagelse herfra er dog Bebudelsesscenen (F 6),
hvis bredere figurer, der udfylder hele pladen,
er som et ekko af apostelparret ovenover (R 5),
Mattæus og Jakob den Yngre. Mht. selve produktionen kunne denne teoretisk set være foregået i
et større urbant og kirkeligt centrum, hvorfra de
to meget tunge hoveddele, frontalet og retablet,
hver på ca. 80-90 kg, kunne være transporteret
til deres bestemmelsessted. Ud fra praktiske hensyn kunne det imidlertid også overvejes, hvorvidt
arbejdet (eller dele heraf) kunne være udført i
kirken med anvendelse af velordnede og afskærmede faciliteter, parallelt med f.eks. støbning af
klokker eller udførelse af større stenhuggerarbejder og kalkmaleriudsmykninger.214
I en lokal sammenhæng er Sahlalteret nært
knyttet til det formentlig yngre frontale i Stadil,
hvilket allerede tidligt erkendtes (jf. s. 2787). Siden har navnlig Nørlund (1926) og Norn og
Skovgaard Jensen (1990) diskuteret de åbenlyse
paralleller, men også påpeget indbyrdes forskelle.
Mest slående er anvendelsen af samme matrice til
de seks englemedaljoner, der pryder rammen af
de to frontaler. Som påpeget af Nørlund adskiller udformningen af englevinger sig dog generelt
fra andre, mere grove gengivelser af vinger på Stadilalteret, hvilket tolkes som udtryk for en senere
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datering.215 En tilsvarende forskel i figurstilen ses
ikke mindst i Stadilalterets stående apostle, der har
manieret langstrakte kroppe med relativt små hoveder, formet i højt relief, over for store hænder og
fødder i lavere relief. Både her og i de fortællende
scener, alene med motiver fra Barndomshistorien,
ses en tendens til horror vacui med talrige indsatte
små, punslede baggrundsornamenter, hvilket kun
findes i Sahlfrontalets Majestas og på retablets krucifiksfigur. Et sentræk kunne i øvrigt være den
endnu mere tilbageholdende anvendelse af brunfernis i Stadil, der primært ses på indskrifter og
tovsnoningerne. Den nære forbindelse mellem de
to altre afspejler sig endelig i anvendelsen af identiske indskrifter på rammemedaljonerne (fraregnet
Stadils sekundære medaljoner med Helligåndsduen og Korslammet). Til gengæld ses variationer i udformningen af de enkelte bogstaver. Når
man herudover ser bort fra forskelle i frontalernes
komposition og ikonografi, er det ikke desto mindre velbegrundet at betragte de to arbejder, ikke
som ‘jævnbyrdige søsterarbejder’, men som udgået
fra samme værksted, om end udført af forskellige
hænder og med en tidsforskydning, idet Stadilalteret antagelig er et par årtier yngre end Sahl. 216
Ud over Stadilalteret er særligt fremhævet den
slående parallel til det ligeledes yngre (o. 123060) træskårne *retabel fra Vorde Kirke (Nørlyng
Hrd., Viborg Amt, NM, inv.nr. D 11241), knap
40 km øst for Sahl, hvoraf fragmenter af predellaen er bevaret med en arkitektonisk struktur og
ikonografi, der nøje følger Sahls. Dimensionerne
er dog lidt mindre (bredde 165 cm).217 Selve figurstilen er også grovere og mere forenklet.218
Fragmenterne, der var genanvendt i kirkens prædikestol, har antagelig alene været dækket af en
forgyldning og bemaling på kridtgrund, hvoraf
små detaljer er påvist. Sahlfrontalets komposition
går igen i det træskårne frontale fra Bjergby Kirke
(Vennebjerg Hrd., Hjørring Amt), der også oprindeligt har været bemalet.219 En alene træskåret
og stafferet version, men senere og grovere udført,
er Borbjergalterbordsforsiden fra o. 1275-1300
(s. 1866). Et fragment af kobberblik, formentlig
fra et gyldent alter, der dog er dateret allerede o.
1200, er et godt 8 cm højt, hvælvet tårn med udkraget kegletag, påvist arkæologisk i Malt Kirke
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(DK Ribe 2822 f.). Dette finder en nær parallel
i en tilsvarende detalje på Sahlretablet. Her ses
desuden kegleformede spirprydelser med indsatte bjergkrystaller, en parallelforekomst til den i
Sahl etablerede belysningseffekt (jf. også s. 2832).
Et fragment af et glasmaleri med rankeslyng fra
samme kirke ligner i øvrigt ganske meget, ikke
blot en bort fra det gyldne alter i Sindbjerg (DK
Ribe 2815 f.; DK Vejle 2155), men også orna
mentudsmykningen på retabelbuen i Sahl.
Selve værkstedets lokalisering kan ikke fastslås
med sikkerhed, men det er fortsat nærliggende220
– også med henvisning til de ovennævnte eksempler – at pege på stiftsbyen Ribe som et sandsynligt produktionscenter med tilstedeværelse såvel af
teknisk ekspertise som af kunstnerisk og teologisk
udsyn til samtidige kulturmiljøer i Vesteuropa.
Som nævnt ovf. rubricerede Nørlund alteret under den yngste af i alt fire stiltyper, betegnet »den
plastiske stil«, hvortil også hører Ølst-, Odder- og
Kværnfrontalerne, Ørtingkrucifikset samt Stadilfrontalet. På disse eksempler fandt han ligesom
Beckett (jf. s. 2787) et overvejende rhinsk-nederlandsk eller rhinsk-westfalsk præg med indflydelse
fra Rhin- og Maasområdets rige metalkunst. Dette var dog i Sahl og Stadil, som han sammenstillede under betegnelsen »Den vestjyske gruppe«,
krydset med engelske og franske impulser.221 Anvendelsen af riflede glorier eller muslingeglorier,
som ses på Kristus-, Maria- og englegengivelser,
er fremhævet som udpræget rhinsk og finder også
paralleller i de antagelig lidt ældre alterprydelser i Sindbjerg (DK Vejle 2156, 2180 (note 90))
og Tamdrup (DK Århus 5132, 5166 (note 263))
samt i Ølstfrontalet, dateret o. 1200. Med hensyn til draperibehandlingen ses en forkærlighed
for tætliggende parallelfolder (‘rillefoldestil’), der
omspænder de plastisk gengivne figurer, hvilket
er generelt kendetegnende for nye stiltendenser,
ikke blot i Maasområdet, men over hele Europa i
sidste halvdel af 1100-tallet.222 Men brud i mønstret forekommer også i form af små knækkede
foldeforløb og opsvungne snipper på klædebonnets bræmmer, i sidste instans byzantinsk prægede,
hvilket ses f.eks. på en række af frontalets relieffer (F 7, 9, 13, 15). En kontrast til de overvejende
monumentale og statuariske figurfremstillinger er

lejlighedsvise gengivelser af livlig gestik eller bevægelser som bl.a. retablets let dansende Filip med
krydsede ben (R 8), if. Nørlund ‘et pilgrimsmotiv’
af oprindelig antik oprindelse og senere kendt fra
Sydfrankrig eller Spaniens pilgrimskirker;223 det
samme gælder en af frontalets apostle med opadvendt fodsål (F 18); jf. også for det førstnævnte
motiv den ældste af De Hellige Tre Konger (F
13). Variationer i bevægelsesmønstre ses desuden
i brugen af kontrapost (F 10, 17, R 19). Mht. paralleller til retablets sammensatte arkitektur, bl.a.
med knopprydede kupler og pyramidetag, kan
peges på kølnske elfenbensrelikvarer,224 mens de
spiraloprullede akantusranker eller langfligede enkeltblade genfindes både blandt kalkmalerier og
bogminiaturer fra England og Frankrig.225
III. Indskrifter og epigrafik.226 Teksterne har i sig
selv to forskellige fremtrædelsesformer, dels kortere, deskriptive overskrifter (tituli), dels længere
forklarende, metriske vers, formuleret både i første (af Gud eller englene) og tredje person med
appellerende belæringer, henvendt til en læser,
tiltalt i anden person, eller med forklarende allegoriske, moralske eller anagogiske udredninger
i relation både til den valgte ikonografi og til de
særligt centrale dogmer, i Sahl specifikt med fokus på Treenighedslæren.227
Navnlig frontalets versindskrifter synes at stå
i forbindelse med fransk kirkelig digtning fra
1100-tallet. Især er der genklange af digtet Carmen de trinitate et fide catholica af Bernhard af Cluny (1. halvdel af 1100-tallet). Sekundært ses en
vis forbindelse med digte af Hildebert af Lavardin (1056-1113). Begge digtere, men især Bernhard af Cluny, benyttede sig af metrisk set mere
‘klassisk’ udformede heksametre, svarende til den
fremherskende smag i den såkaldte ‘12. århundredes renæssance’. Begge digtere har dog også
skrevet både rent accentuerende vers og rimende
(‘leoninske’) heksametre, som tidligere i middelalderen var de fremherskende versformer.228
Den anonyme Sahlkompilator har enten hentet inspiration eller direkte lånt elementer, som
ud over de teologiske digte synes at referere til liturgiske formularer, messesange og bogkulturens
multimediale udtryk. Dette sidste ses i evangelistmedaljonerne, hvor Gudsordet gøres nærværende,
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Fig. 108. Perspektivisk rekonstruktion af koret, svarende til kirkens oprindelige møblering med alterbord og tilhørende alterprydelse placeret i apsisrummet (s. 2839).Tegning af Freerk Oldenburger 2018. – Perspectival reconstruction
of chancel, corresponding to the original furnishing of the church with Communion table and the golden altar placed in the apse.
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ja, ligefrem ‘inkarneres’ (jf. ovf.) ved et samlet lån
af både tekst og illuminationer fra en række evangeliarer. De lånte elementer er dog ofte omformet og suppleret kreativt med henblik på den nye
skulpturelle og liturgiske kontekst, jf. anvendelsen
af dramatisk første person af Gud eller Kristus
og englene (se også s. 2836). Lånene synes nøje
tilpasset alterudsmykningens samlede udtryk og
funktion.
Bortset fra at der er nogle få fejl i metalsmeden(e)s
gengivelse af et formodet skriftligt forlæg, kan
det konstateres, at Sahlkompilatoren lykkedes
godt med sit forehavende, og at han var en god
latinsk litterat. Lån af vers og versdele var ikke
ualmindeligt i middelalderlig epigrafik. Robert
Favreau har 1997 plæderet for at sådanne sammenflikkede (‘centoniserede’) og oftest anonyme
indskrifter i kraft af deres kvantitet, kreativitet og
vigtighed for forståelsen af middelalderens kunst
og arkitektur bør anses for en selvstændig litterær
genre, som stadig mangler at blive grundigt udforsket og helt præcist defineret.229
Sahlalterets og de samtidige altres versindskrifter kan i dansk kontekst perspektiveres ved Anders
Sunesens (o. 1160-1228) monumentale heksameterdigt Hexaëmeron (o. 1200) og Saxos verspassager
i Gesta Danorum (o. 1200), selvom der omfangsog emnemæssigt er tale om vidt forskellige værker,
der alle benytter sig af det klassicerende, latinske
heksameters form. Sahlkompilatoren havde en
langt mere bunden opgave, men må dog som sine
samtidige digterkolleger have haft forbindelse til
Frankrigs lærde og teologiske elite. Det er hans
kendskab til Hildebert af Lavardin og hans gentagne brug af heksameterfraser fra Bernhard af Clunys værker, der røber dette. En sådan forbindelse,
enten via uddannelsesrejse eller import af håndskrifter med (uddrag af?) disse digteres værker, kan
have været forankret i et domkapitel (Ribe eller
Viborg?) eller en klosterinstitution, der måske snarere havde forbindelse med Cluny (benediktinerordenen, jf. f.eks. det lokale Stubber Kloster) end
med Cîteaux (cistercienserordenen). Se også ndf.
Mht. epigrafikken ses en rig variation, størst dog
på frontalet, i brugen af majuskler med en kombination af ældre, kantede versaler eller kapitæler
og yngre, rundede uncialer, udbredt fra midten af

1100-tallet. Et sentræk er særlig det lukkede uncial
E, men dette ses kun klart en enkelt gang på et af
retablets apostelnavne (»MATHEVS«, jf. R 3 og
fig. 92).230 Om end formen kendes fra manuskripter allerede tidligere, bliver denne dog først mere
udbredt i metal- og stenarbejder fra 1100-tallets
slutning.231 En indgående analyse af bogstavformer
savnes dog stadig.
IV. Dendrokronologisk analyse og proveniensbestemmelse. I forbindelse med undersøgelsen september
2017 foretoges dendrokronologiske analyser af
prøver fra frontalets to lodrette endestolper, retablets højre lodrette planke samt retablets topstykke, hvortil kom træ fra de kasserede træstykker bag krucifiksgruppen og topstykkets sidetårne.232 Intet af det undersøgte materiale havde
bevaret splintved. Ganske vist konstateredes midt
på frontalets bagside tilstedeværelse af splintved,
hvilket teoretisk set kunne have været undersøgt
med henblik på en mere præcis datering. Dette
fravalgtes imidlertid af bevaringsmæssige hensyn.
Sammenfattende konstateredes det, at fældningen
af træværket var foretaget efter o. 1190 for frontalets vedkommende, mens fældningsåret for de
yngste dele af retablets træ må være efter o. 1172.
Dateringen harmonerer med prøverne fra kirkens
romanske vinduesrammer, hvis træ var fældet efter o. 1180 (s. 2768). Det samme gælder for proveniensen af det anvendte træ, der svarende til de
øvrige undersøgte gyldne altre alle stammer fra
Vestdanmark.
Selvom de dendrokronologiske resultater således ikke muliggør en præcis fiksering af tidspunktet for alterets udførelse, ligger de helt på
linje med den stilistiske tidsfæstnelse til o. 1200
eller ‘til det 13. århundredes allerførste begyndelse’233 snarere end ‘slutningen af 1100-tallet’.234
Detaljer i de anvendte bogstavformer kunne
muligvis underbygge dette yderligere (jf. ovf.).
Den her valgte datering, o. 1200-25, følger en
formodning om, at selve kirkebygningen og dets
fornemste inventargenstand er samtidige.
V. Mulige stiftere. I modsætning til f.eks.Tamdrup
alteret (DK Århus 5133) findes der på Sahlalteret
ingen direkte vidnesbyrd, hverken i tekst eller billeder, om klenodiets bestiller. Men ud over alteret
vidner både selve kirkebygningen og måske tillige
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eksistensen af et †relikvieskrin af Limogesarbejde
om kirkens statuspræg i begyndelsen af 1200-tallet, hvilket kunne relateres til tilstedeværelsen af et
muligt stormandsmiljø i området (jf. også Lisbjerg
og Tamdrup, DK Århus 1387, 5043 ff., 6358).235
Konkret arkæologisk viden herom savnes dog fra
dette tidspunkt (jf. s. 2742). Til gengæld må det
tillægges en vis vægt, at ingen mindre end Rigens marsk Jens Kalv 1274 overtog sognets hovedgård, Vinderup Hovgård, fra en vis fru Lucie
til gengæld bl.a. for leverancer af vin og oblater
til det nærliggende benediktinernonnekloster i
Stubber (Sevel Sogn) (s. 2741). Hvorvidt stifteren/
stifterne af alteret har haft tilknytning til Stubber
Kloster, der tidligst nævnes 1268,236 er på samme
måde uvist. Som et alternativ kunne det overvejes,
hvorvidt en fremtrædende gejstlig repræsentant
fra domkapitlet i Ribe eller Viborg skænkede værket eller medvirkede til dets udførelse, men dette
lader sig heller ikke dokumentere. Indirekte kan
der dog antagelig – alterets høje kvalitet taget i
betragtning – argumenteres for, at Sahlværkstedet
har haft sin forankring i en af de nævnte stiftsbyer,
snarest i Ribe, selvom selve udførelsen kan være
foregået lokalt (s. 2834). Som nævnt s. 2838 peger
også indskrifterne på, at deres kompilator har haft
kendskab til værker, navnlig af franske, fortrinsvis
cluniacensiske teologer og dermed måske har haft
en forbindelse til Frankrigs lærde og teologiske
elite, formidlet f.eks. gennem benediktinerklostret
i Stubber eller via et af de to kapitler. Selvom der
ikke er påvist sikre spor efter en større romansk
udmaling af Sahl Kirke (s. 2773), må det også tillægges en vis vægt, at nabokirken Estvad har en
kvalitetspræget (om end senere opmalet) kalkmaleriudsmykning fra o. 1200-25 (s. 2626), ligesom
en samtidig, fornem kalk endnu findes her (s.
2646). At det fornødne kunstneriske og økonomiske overskud på samme tid har været til stede i
området, herpå peger også – som understreget af
Norn og Skovgaard Jensen141 – Staby Kirkes (Ulfborg Hrd.) fornemme apsis og kalkmalerier samt
det metalstøbte og forgyldte frontale i Stadil Kirke
(Hind Hrd.), der både formelt og indholdsmæssigt
knytter sig nøje til Sahlalteret. Muligvis har endnu
en †alterprydelse af kobber eksisteret i en lokal
kirke, Trandum Kirke (Sevel Sogn).237
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Senere historie. Alterprydelsens arkitektoniske
struktur og dennes skiftende udformning kan
for de ældre stadier til dels udledes af spor på
frontalets lodrette rammestykker (s. 2796) og af
de bygningsarkæologiske vidnesbyrd i relation
til den senmiddelalderlige lukkemur (s. 2760). I
sin oprindelige opsætning foran apsis o. 1200 (jf.
fig. 108) har frontalet været placeret foran granitalterbordet, mens retablet med den kronende
himmelbue har stået ved dettes bagkant foran apsisvinduet, hvorfra lyset er strålet gennem buens
krystaller. Spor efter overbygningens fæstnelse til
østvæggen er dog ikke påvist.
O. 1500 er tavlen blevet nedtaget i forbindelse
med lukkemurens etablering. Retablet blev opsat
øverst på den nye mur, som det fremgår af to
spærstikafdækkede glugger, placeret med 70 cm’s
indbyrdes afstand og 340 cm over det nuværende
gulvniveau (s. 2760, fig. 23-25). Herved genetableredes en modlysvirkning, om end kun bag
krucifiksgruppens to sidefigurer, der belystes fra
østvinduet i det omdannede sakristi, jf. beslægtede, dog skrå og asymmetrisk placerede åbninger
i den senmiddelalderlige lukkemur i Tamdrup
bag det *(†)gyldne alter (DK Århus 5092). Skrå
smige, ca. 150 cm høje, i Sahls korvæg, øverst
med en fire skifter høj aftrapning på niveau
med gluggernes bund, kunne være betinget af
opsætningen af sidefløje, enten på frontalet, svarende til senere (jf. fig. 24), eller på en midlertidig †altertavle (s. 2858), hvortil retablet har fungeret som en art topstykke.238 Den sidstnævnte,
formodede tavle har dog af proportionsmæssige
årsager næppe været identisk med den altertavle,
hvoraf fragmenter endnu er bevaret (s. 2856). En
nedre grænse for sidefløjenes højde turde være
døråbningens overkant. En eventuel senmiddelalderlig opflytning af frontalet på den nye bagvæg var dog også en mulighed. Det ville svare til
situationen for det gyldne frontale (muligvis med
et siden tabt, tilhørende retabel) i Tamdrup, en
praksis, der i øvrigt er dokumenteret i Frankrig,
Tyskland og Italien (jf. DK Århus 5134 og note
281). Men det kan heller ikke udelukkes, at frontalet først er flyttet op på væggen o. 1625 samtidig med anskaffelsen af et (†)alterbordspanel i
renæssancestil (s. 2779). Den ændrede placering
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af frontalet, der i præsteindberetningen fra 16385
og i de efterfølgende beskrivelser entydigt omtales som ‘altertavlen’, er dog ikke dokumenteret
i kirkeregnskaberne, der som nævnt ovf. først er
bevaret fra 1631. Det sidstnævnte indgreb ville
i givet fald være samtidig med opflytningen o.
1625 af den gyldne alterfrontale i Stadil, om end
uden dennes yppige renæssanceindfatning. Også
det gyldne *alter i Ølst blev nymonteret og opsat over alteret, antagelig allerede 1584, omend
en yngre renæssancemodernisering hidrører fra
1623.239 Tilsvarende ændringer af de arkitektoniske rammer omkring middelalderlige alterprydelser, henholdsvis o. 1632 og 1639, gennemførtes ved alabasttavlerne i Vejrum og Borbjerg (s.
2205 og 1872).240 Ifølge regnskaberne stafferede
og forbedrede Lauritz Maler fra Viborg i 1647
både Sahl Kirkes altertavle og prædikestol med
sin egen farve og guld.24 Hvis der med førstnævnte hentydes til retablet og det opflyttede
frontale, kunne dette måske referere til en opmaling af den kulørte baggrund bag bjergkrystallerne (s. 2800) og af frontalets kanter (s. 2832) samt
til en forgyldning af afslidte partier på pladernes
lueforgyldning. Men det kan heller ikke udelukkes, at det hentyder til et – i øvrigt ukendt – †dekorativt led mellem alterbord og frontale eller til
en siden forsvunden indramning/et sæt sidefløje
omkring sidstnævnte (jf. ældre spor på frontalets
lodrette sider (s. 2796)).
Om eventuelle istandsættelsesarbejder på det
gyldne alter er kilderne tavse frem til midten af
1800-tallet. O. 1800 (s. 2855) har et sæt nyere
fløje erstattet en mulig ældre indramning eller
et sæt forsvundne fløje, mens den tidligere alterbordsforside er blevet flyttet op som en art predella under frontalet (fig. 109, s. 2779). Det er
uvist, om dette parti har erstattet et ældre mellemstykke. Ældre beretninger (s. 2785) vidner i
øvrigt om alterprydelsens fremadskridende forfald. Mest graverende har været tabet af skriftbåndene nederst på frontalet (før 1799) og fjernelsen af retablets krucifiks og Mariafigur, hvilket
må være sket efter 1830, men før 1850. Allerede
før 1830 savnedes evangelistsymbolerne på tværarmene (Lukas og Markus) og muligvis ved korsfoden (Mattæus). Kristus (og vel også Maria) blev

Fig. 109. Det gyldne alter, o. 1200-25 (s. 2840), vist
med tilsatte sekundære sidevinger (s. 2854) og predella,
genbrugt fra (†)alterbordspaneler, o. 1625 (s. 2779). Foto Sophus Bengtsson 1924. – The golden altar, c. 120025, shown with attached secondary side wings and predella,
re-used from (†)Communion table frontal, c. 1625.

genopsat, men i hvert fald var Kristus atter bortfjernet 1855; sagen gav anledning til en klage fra
Worsaae (jf. ovf.). Som forklaret af kirkens sognepræst, Henrik Rudolph Buchhave, var figuren
nedtaget, da den var ‘gået itu’ på den mellemste
del, hvor der manglede et stykke af metalpladen.
Kristusfiguren forlangtes dog straks genopsat
uden først at være blevet istandsat af en gørtler,
idet man forvarslede et kirkesyn med involvering
af både præst og kirkeværge for at ‘sikre bevarelsen af denne del af den gamle altertavle’.241
Selv havde Worsaae indskærpet, at man også for
fremtiden sørgede for »tilbørligen at frede om et
af vore mærkeligste Fortidsminder.«242 Ved et fornyet besøg 1863 kunne han konstatere, at figuren
nu var genopsat.243 Uheldigvis blev de to sidefigurer, Maria og Johannes, ved samme lejlighed
byttet om (jf. fig. 52), hvilket forblev status frem
til o. 1924. Behovet for en istandsættelse af tavlen,
hvis forgyldning flere steder var slidt af, noteredes
også af Varming.244
1908 besluttedes det omsider at lade værket
underkaste en gennemgribende restaurering,
der skulle være afsluttet 1910.34 Restaureringssummen blev ansat til 2.000 kr.245 Oktober 1908
undersøgte Chr. Axel Jensen og Eigil Rothe på
museets vegne det gyldne alter; sidstnævnte, der
kort forinden havde restaureret Tirstrupkrucifikset (NM, inv.nr. D 5100), anbefaledes som særligt erfaren til opgaven. Før Rothes beretning
udarbejdedes, forespurgte Nationalmuseet den
daværende provst for Hjerm og Ginding herreder, Thomas Møller, hvorvidt menigheden var
villig til at yde så stort et beløb hertil, idet man
tankevækkende tilføjede: »På en vis måde ofrer
museet jo sine særlige interesser ved at gennemføre istandsættelsen, da det derved giver afkald
på et længe næret håb om måske at erhverve et
museumsstykke, som i sin art er det ypperste i
Danmark – og dermed i hele Europa, et stykke,
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Fig. 110. Gyldent alter, o. 1200-25. Detalje af frontalets øvre venstre hjørne (F 6-7, 24-25, s. 2802, 2810), vist før
restaureringen 1934-35. Foto Sophus Bengtsson 1924. – Golden altar, c. 1200-25. Detail of the top left-hand corner of
the frontal shown before the restoration of 1934-35.

hvis videnskabelige betydning tilstrækkeligt begrunder, at der kan næres ønske om at opbevare
det på et for almenheden noget mere tilgængeligt
sted end den afsides kirke i Sal«.246
Eigil Rothes detaljerede oversigt fra februar
1909247 over den forestående minutiøse forundersøgelse og restaurering »af saa vanskelig og
ejendommelig en Karakter« er – sammenholdt
med rapporten fra William Larsens istandsættelse
1934-35 (jf. ndf.) – væsentlig mere vidtgående
og videnskabeligt fremsynet. I planens ni punkter,
der også omfattede en planlagt fotografisk dokumentation samt en nedtagelse af de sekundære sidefløje og den tidligere alterbordsforside (s. 2854,
2779) samt en nyundersøgelse af alterbordet med
en opmåling af den senmiddelalderlige lukkemur,
understregedes således (pkt. 3) nødvendigheden

af en beretning om både forsvundne partier, mere eller mindre ødelagte steder samt i det hele
taget om »enhver Observation, der kunne markere Værkets aktuelle Tilstand og faa Værdi for
senere videnskabelige Studier«. En undersøgelse
og istandsættelse af bagklædningen, der skulle
beskyttes mod fugtighed, fremhævedes som et
vigtigt punkt; det samme gjaldt bjergkrystallerne.
Før supplering af de manglende sten anbefaledes
her en kemisk undersøgelse af »den blaa Farve,
Fig. 111. Detalje af frontalets højre side (F 9-11, 15-17,
21-23, 27-28, 30, 34-35), vist før restaureringen 1924.
Frontalet er afmonteret fra sin tidligere placering og sat
på korgulvet (s. 2848). Foto Sophus Bengtsson 1924. –
Detail of the right-hand side of the frontal, shown before the
restoration of 1924.
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Fig. 112. Gyldent alter, o. 1200-25. Frontalets midtparti (s. 2801 ff.), vist før restaureringen 1934-35. Foto Sophus
Bengtsson 1924. – Golden altar, c. 1200-25. Central area of the frontal shown before the restoration of 1934-35.
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Fig. 113. Detalje af retablets midtparti med krucifiksgruppen, vist før restaureringen (s. 2819 ff.). Foto Sophus
Bengtsson 1924. – Detail of the central area of the retable with the Crucifixion group, shown before the restoration.
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Fig. 114. Detalje af retablets venstre side med det tilhørende tårn og relief af Abrahams offer, vist før restaureringen 1934-35 (s. 2827). Foto Sophus Bengtsson 1924. –
Detail of the left-hand side of the retable arch with the associated tower and relief of the Sacrifice
of Abraham, shown before the restoration of 1934-35.

der endnu sidder paa de Steder, hvor Krystallerne
ere tabte« (pkt. 6); de beskadigede partier foresloges samtidig repareret. Hvad metalpladerne angik, skulle de sammentrykkede dele stabiliseres
med fyldmasse. Retablets skrøbelige krucifiksfi-

gur betonedes som en særlig vanskelig opgave.
Mht. de forsvundne indskriftplader foresloges
disse rekonstrueret, såfremt deres oprindelige behandling med bogstaver, ornamentik eller figurer
kunne fastslås med sikkerhed. I modsat fald skulle
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Fig. 115. Detalje af retablets højre side med det tilhørende tårn og relief af Skt. Mikael
som dragedræber, vist før restaureringen 1934-35 (s. 2827). Foto Sophus Bengtsson
1924. – Detail of the right-hand side of the retable arch with the associated tower and relief of
St. Michael as Dragon Slayer, shown before the restoration of 1934-35.

der påsættes neutrale plader, enten forgyldt eller
mørkfarvet efter sammenhængen. Mht. den tekniske fremgangsmåde for overfladebehandlingen
skulle man tage udgangspunkt både i Nationalmuseets beholdning af gyldne altre og i middel-

alderlige forskrifter. Det endelige overslag over
budgettet ville dog først blive udarbejdet, når tavlen var på museet.
I museets anbefaling til Kultusministeriet af
Rothes plan foresloges arbejdet påbegyndt sna-
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rest, om end det dog måtte udsættes til finansåret
1910-11 af hensyn til konservatorens øvrige arbejder.248 Usikkerheden om størrelsen af kirkens
eget bidrag i forhold til eventuelle statslige midler var også et forsinkende moment. I sommeren
1914 accepterede kirken omsider de påkrævede
udgifter, og 25. juli 1914 blev der givet grønt lys
for arbejdets påbegyndelse.249 Kun få dage senere
blev situationen imidlertid dramatisk ændret ved
udbruddet af Første Verdenskrig. Med stor forbløffelse erfarede man i dagspressen, hvordan det
var besluttet, at »Restaureringen skal foretages i
Tyskland (…) og vil blive paabegyndt, saa snart
Forholdene tillader det«.250 Det er dog uvist, hvem
der havde truffet denne afgørelse, tilsyneladende
endda i samråd med de tyske myndigheder. I lyset af de urolige tider anbefalede Nationalmuseet
derfor klogeligt 22. aug. 1914, at istandsættelsen
generelt blev stillet i bero, »saalænge Krigen varer«, ikke mindst da det skønnedes helt uforsvarligt at sende det kostbare stykke, blot fra Sahl til
København. Denne henstilling blev gentaget 23.
april 1915.
Et lynnedslag i kirken i sommeren 1915, der
bl.a. ramte prædikestolen (s. 2869), lod til al held
altertavlen uskadt,251 men også efter krigsafslutningen i november 1918 skulle de pressede
økonomiske forhold længe repræsentere et forsinkende moment, selvom næppe nogen havde
forestillet sig, at der skulle gå omtrent 20 år fra
den foreløbige standsning af forberedelserne til
restaureringsplanens realisering fra 1933. 1924
og de nærmest følgende år nævntes arbejdets
genoptagelse ganske vist i forbindelse med den
nødvendige nyrestaurering af prædikestolen,
men man indskærpede blot, at begge opgaver
udførtes under ét som en helhedsløsning.252 Som
omtalt s. 2787 var frontalet og retablet nedtaget
1924 i forbindelse med Poul Nørlunds forundersøgelser til værket om de gyldne altre. 1930
indtraf nye forsinkelser, Eigil Rothes død året
forinden (1929) og den uhensigtsmæssige tilstand af museets konservatorlokaler. I disse år
manede man også til ekstra forsigtighed, både
mht. kirketjenerens oppudsning af tavlen og til
ekstra sikkerhedsforanstaltninger mht. kirkens
dørlåse (»Det er sikkert ikke helt tilfældigt, naar

det er Bjergkrystallerne fra den nederste og lettest tilgængelige Del af Alterprydelsen, som først
er forsvundet!«).253
1933 kom der omsider skred i restaureringssagen efter en indtrængende appel fra kirkens
bestyrelse om at redde »dette enestaaende Stykke
af dansk Kunst« fra undergang; »Rust og Snavs
æder i Metallet, og hele Stykker af Metalpladerne er løse«. Samtidig foreslog man som ‘aldeles
påkrævet’ at fjerne udfyldningen af korbuen.254
September 1933 besøgte Mouritz Mackeprang,
daværende leder af Nationalmuseets middelalderafdeling, kirken sammen med Nørlund og
billedhuggeren William Larsen, der som erstatning for Eigil Rothe fremhævedes som en meget
dygtig og samvittighedsfuld tekniker. Samtidig
skønnedes det, at udgifterne til istandsættelsen
og dermed kirkens eget bidrag ikke ville blive så
store som tidligere formodet. Dog afvistes forslaget om at nedrive bagvæggen og placere alteret i
apsisrummet, langt fra menigheden.255
November 1933 indstilledes restaureringssagen
omsider til godkendelse i Kirkeministeriet.256 27.
jan. 1934 blev tavlens dele nedtaget af konservator
Niels Termansen og efter at være nedpakket i to
kasser afsendt med toget som fragtgods fra Vinderup via Holstebro; i den større kasse med retablet var en mindre tilsvarende, hvori ‘de løse dele’,
dvs. retablets krucifiksgruppe og topstykket, var
nedpakket. 31. jan. 1934 kunne Nørlund meddele, at alt var ankommet i bedste stand. De ekstra udgifter til nye bjergkrystaller dækkedes af en
anonym donation (Ny Carlsbergfondet).257 Krystallerne leveredes fra glashandler C. E. Fritzsche
og fremstilledes i tre størrelser, dog hugget af sten,
der ikke var helt rene i massen, men med ‘sne’ i,
således at de ikke fik ‘udseende af glassten’.258
September-oktober 1934 gennemførte arkitekt
C. G. Schultz en bygningsanalyse af den senmiddelalderlige lukke- eller skillemur, hvilket dannede udgangspunkt for overvejelserne omkring
alterprydelsens genopsætning, idet den var befriet for de sekundære fløje og det indskudte alterbordspanel, mens selve det romanske alterbord
tænktes frilagt med en rekonstrueret dækplade.47
Projektet viderebearbejdedes af arkitekt Søren
Vig-Nielsen.259 Som et radikalt alternativ fore-
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Fig. 116. Forslag til genopsætning af det gyldne alter (s. 2848). 1:50.Tegning i pen med lavering af C. G. Schultz
1934. – Proposal for remounting the golden altar.

2850

GINDING HERRED

slog sidstnævnte en total fjernelse af lukkemuren,
der uanset sin alder betegnedes som »en Snylter«
– en mulighed, som kirkens menighedsråd også
tidligere havde antydet. Herigennem ville apsisbuen blive frigjort og den ‘gode’ apsis indlemmet
i kirkerummet, ligesom både alteret og bordet
ville stå frit og lige midt for i koret, om end det
stærke lysindfald fra apsisvinduet skulle blændes
lidt med et gardin (!). Inden alterets returnering

efter endt istandsættelse var det udstillet julen
1934 i Nationalmuseets middelaldersamling for
at give »det københavnske Publikum en sjælden Lejlighed til at bese dette kostelige Stykke,
som ellers har sin Plads i en afsidesliggende jydsk
Kirke«.260 Det var her søgt rekonstrueret i sin oprindelige udformning med frontalet opsat foran
et interimistisk alterbord og retablet hvilende direkte på bagkanten heraf (fig. 119). Forinden, 18.

Fig. 117. Detalje af højre side af retabelbuens predella med fjernelse af metalbeklædningen (R 6-7, s. 2822). Foto Sophus Bengtsson 1934. – Detail of the right-hand side of
the predella at the retable arch with the metal covering removed.
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Fig. 118. Detalje af retabelbuens højre side efter fjernelse af metalpladerne (s. 2796).
Himmelbuens perforering bag de oprindelige bjergkrystallerne ses tydeligt (s. 2831).
Detalje af det gyldne alter, o. 1200-25. Foto Sophus Bengtsson 1934. – Detail of the
right-hand side of the retable arch after removal of the metal plates.The perforation of the arch of
heaven behind the original rock crystals can be seen clearly. Detail of the golden altar, c. 1200-25.

dec. 1934, forelå William Larsens restaureringsberetning, der var ledsaget af fire tegninger og et
antal fotografier (jf. fig. 117-19, 188-89).261 Heri
redegjordes for istandsættelsen af seks af frontalets

figurrelieffer og rammens 12 medaljoner, for retablets topstykke og to siderelieffer samt – navnlig – for den beskadigede krucifiksgruppes restaurering. Renoveringen af metalpladerne om-
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fattede generelt lodning af forskellige brud med
enkelte supplementer af manglende næser mv.
samt udfyldning af relieffer med bivoks. I forbindelse hermed blev taget en række *gipsafstøbninger (NM, inv.nr. D 12635); disse er dog p.t.
utilgængelige. Som erstatning for de manglende
bjergkrystaller opsattes i alt 71 nye, ligesom der
udførtes 36 fatninger af lueforgyldt kobber, dog
uden ornamentering. Retablet blev endelig forstærket på bagsiden med et stativ af kobberskinner, ligesom der ved revner og andre svækkelser
pga. ormeangreb og forvitring udfyldtes med
træmasse og præpareredes med fernis. I modsætning til Rothes ældre oversigt savnes en detaljeret statusberetning om tavlens daværende tilstand
og en dokumentation af de respektive trækonstruktioner. Restaureringsrapporten omtaler heller ikke det faktum, at en del af metalbeklædningen på retablet fjernedes som dokumenteret
i fotografier. Et detailbillede af forsiden på buens
højre halvdel (fig. 118) viste således, at hullerne
bag bjergkrystallerne var kendt (jf. s. 2825), men
hverken omtalt eller udnyttet i den senere forskning før 2017. I øvrigt undlod man at foretage
undersøgelser af pigmentspor under krystallerne,
selvom der blev udtaget en, senere bortkommet,
*lærredsrest med grønlige farvespor (NM, inv.nr.
D 12635).
4. jan. 1935 returneredes tavlen til Sahl. I et
brev fra Mackeprang 7. jan. 1935 til kirkens sognepræst, Jacob Terp, frarådedes bestemt fjernelsen
af den senmidderlalderlige skillemur, der i betragtning af sin ælde havde krav på en vis respekt.
En mulig fri opstilling af frontalet og retablet, sat
oven på hinanden, ville desuden efter hans mening virke opstablet. Tungest vejede dog sikkerhedshensynet, idet den særlige opsætning mod
en væg forekom som mest betryggende i det
lange løb.Genopsætningen (jf. fig. 26, 47, 116)
varetoges under ledelse af Vig-Nielsen, der ved
denne lejlighed sænkede både retabel og frontale,
fjernede de sekundære sidefløje og alterbordspanelet samt tilmurede de spærstikafdækkede glugger bag krucifiksgruppens sidefigurer (s. 2760).
Apsisbuen blev markeret i indskudsmuren, der
blev forsænket en halv sten, mens en fladbue
over sakristidøren i syd rekonstrueredes efter

ældre spor. Som fod for retablet opmuredes et
lavt podium, der hvidkalkedes. Endelig rekonstrueredes som nævnt alterbordets dækplade (s.
2779);262 vel ved samme lejlighed blev væggen
bag altertavlen kalket lyseblå (s. 2769). Som optakt til kirkens restaurering 1946-51 (s. 2763) argumenterede arkitekt Marinus Andersen på ny –
om end forgæves – for lukkemurens sløjfning.263
Også Schultz ytrede sig 1945 om spørgsmålet,
hvilket bl.a. ville medføre to hovedændringer
af koret, dels retableringen af korets oprindelige vinduesforhold, idet man dog skulle »forlange Apsisvinduet blændet, for at Alteret ikke
paa generende Maade skal blive belyst bagfra« (!),
dels alterets nyopstilling foran det tilbageflyttede alterbord i forbindelse med murens nedrivning.264 Dette sidste væsentlige punkt, der atter
frarådedes af Nationalmuseet med henvisning til
sikkerheden, fjernedes derfor fra restaureringsplanen, men fremførtes ikke desto mindre påny
1953 af Marinus Andersen. Som beskyttelse af
nedflyttede frontale foreslog han opsætning af et
spejl- eller plexiglas, idet han samtidig anførte, at
han havde fået den netop afdøde Poul Nørlunds
‘velsignelse’ til at gå videre med sagen.265 Projektet blev dog atter afvist af den førnævnte årsag, i
betragtning af at man måtte betragte alteret »som
et af de værdifuldeste kunstværker, der findes i
landsbykirkerne«, hvortil føjedes æstetiske argumenter (»tanken om glas eller plexi finder vi ikke
særlig tiltalende«).266 Som et plaster på såret accepteredes arkitektens forslag til en ændret alterskranke (jf. s. 2863). Slutresultatet med den nyistandsatte alterprydelse og genopsætningen over
det fritlagte alterbord i det restaurerede kor og
kontrastvirkningen mellem det ‘forfinede guldsmedearbejde og den grove stenkolos’ vakte dog
ikke udelt begejstring. For nogle, nemlig Tage E.
Christiansen, var »korrummet (…) restaureret til
døde og sterilt som et ismejeri« (!).267
1998 noteredes det, at krucifiksgruppens Mariafigur hældede fremover, og en stabilisering
blev derfor anbefalet, ligesom man foreslog installeringen af en tyverialarm.268 Monteringen af
førstnævnte justeredes i forbindelse med Nationalmuseets undersøgelse af altertavlen september
2017.269
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Fig. 119. Det gyldne alter, o. 1200-25, midlertidigt opstillet i julen 1934 i Nationalmuseets middelaldersamling (s. 2850). Foto Sophus Bengtsson 1934. – The golden altar, c. 1200-25, temporarily set up at
Christmas 1934 in the Medieval Collection of the National Museum.
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Fig. 121. Kristi Opstandelse. Detalje af (†)alterfløje fra o. 1800, genanvendt i sekundært alterparti, opsat 1935 (jf. fig. 45, s. 2781). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The Resurrection. Detail of
(†)altar wings from c. 1800, re-used in a secondary altar set up in 1935 (cf. fig. 45).

(†)Alterfløje (fig. 45, 120-21), o. 1800, med staffering, udført 1849 af en maler fra Holstebro, muligvis Clemen Toft.To enkle fløje i profilrammer,
hver tværdelt med vandret liste, var før 1934 med
dobbelte hængsler fæstnet til frontalets lodrette
sider (fig. 45). På de lodrette rammelister er foroven i hver side udsparet ovale og cirkulære fordybninger, øjensynlig udført af hensyn til retablets bjergkrystaller, når fløjene var lukket. Rammen er stafferet i lyst gråt med bronzering af den
inderste kvartstaf.
Fløjene er smykket med figurfremstillinger, alle
indsat i landskabsprospekter, der indrammer en
Fig. 120. Midlertidigt alterparti, opsat under restaureringen 1934-35 af de tidligere sidefløje, o. 1800 og
alterbordspanelet, o. 1625 (s. 2855, 2779). Foto C. G.
Schultz 1934. – Temporary altar section composed of the
former side wings, c. 1800, and the Communion table panel,
c. 1625.

illusionistisk malet stenportal med trekløverbue.
Øverst til venstre ses Maria med barnet. Gudsmoderen, iklædt rød kjole og blå kappe samt hvidt
langt hovedlin, troner på et lavt stensæde med
Jesusbarnet, der er nøgent bortset fra et hvidt
lændeklæde; landskabsbaggrund med lav horisont og udblik til en vandflade hvorpå en ø,
kronet af palmer. Nederst i samme side er vist
den velsignende Kristus, iført hvid kjortel og blå
kappe med løftet, velsignende højre hånd og en
bogrulle i venstre. Frelseren står i et landskab
med spredte, lave vækster; sceneriet er gennemstrømmet af en flod; i baggrunden anes en by.
På højre fløj ses foroven Kristi Opstandelse, udført
efter samme muligvis franske forlæg,270 som er
benyttet 1791 af Carsten Bræstrup i altertavlen i
Vejle Skt. Nikolaj (DK Vejle 123) samt – om end
spejlvendt – af Cornelius Høyer o. 1800 i altertavlen i Skamstrup (DK Holbæk 831-32). Den
opstandne Kristus svæver i en dramatisk diago-
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Fig. 122. Genbrugte paneler med konturer af relief af
Den Apokalyptiske Madonna fra bagklædningen af
(†)altertavle, o. 1500, indsat i lågen til stolestade nr. 6 i
nordrækken, regnet fra øst (s. 2856, 2870). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Re-used panels with relief with contours
of the Madonna of the Apocalypse from the backing of the (†)
altarpiece, c. 1500, installed in door no. 6 in the north row,
counting from the east.

nalbevægelse op fra graven, hvis sten støttes af en
engel. Motivets øvrige figurer, de forskrækkede
soldater, er dog ikke gengivet. Nederst til højre
ses Kristus som Smertensmand med tornekrone og
nøgen overkrop samt rødbrun kappe. Hænderne
er sammenbundne, idet han i højre fatter om et
af marterredskaberne, en rørstav. Udblik mod
mørkladent landskab med bjerge i det fjerne.
Fløjene er tidligst omtalt 1849, da deres malerier
anbefaledes opmalet på en passende måde.96 Det
kan dog ikke helt udelukkes, at de allerede er opsat
i forbindelse med kirkens hovedreparation 1784 (s.
2762). 1850 omtalte Worsaae »de rigtignok senere

tilhængte Sidefløje« med nystafferingen, der var
udført af en maler fra Holstebro; denne er måske
identisk med Clemen Toft, jf. altertavlerne i Møborg (1856, s. 956) og Rønbjerg (1862, s. 2710).
Og han bemærkede ironisk i et brev til Christian
Jürgensen Thomsen: »De kan troe, at disse Malerier yde et smukt Skue ved Siden af de ærværdige
Messingbilleder«.271 1863 anbefalede han dem
direkte overstrøget.249 Fløjene – om end opsat i
omvendt placering – fungerede som en midlertidig altertavle under det gyldne alters restaurering i
København (jf. fig. 109), men nedtoges efter 1934
og genopsattes som en fiktiv altertavle sammen
med de sekundære alterbordspaneler ved korets
nordvæg. En planlagt restaurering 1998 af malerierne er endnu ikke gennemført.272
†Alterfløje eller -ramme(?). Spor af sekundære
udstemninger, ca. 10 cm høje, øverst og nederst
(henholdsvis 12 cm og 43 cm fra over- og underkant) på den venstre af frontalets lodrette rammestykke (s. 2796, fig. 59b), kunne hidrøre fra beslag
til fæstnelsen af et sæt ældre †sidefløje eller en
anden indramning af frontalet. Udstemningerne,
der i højre side 1934 er udfyldt med trækit, synes
dog ikke præcist i højden at harmonere med placeringen af hængslerne til de yngre sidefløje (s.
2796). En række sømhuller, delvist udfyldt, både
i venstre og højre kortside af frontalet, kunne tilsvarende være spor efter flankerende †led.
(†)(Side)altertavle (fig. 122-26), o. 1500. Fem fragmenter af bagklædningen fra en †altertavle med en
reliefskåren fremstilling af Den Apokalyptiske Madonna i solgissel. Fragmenterne er sekundært anvendt på bagsiden af tre låger i nordrækkens stolestader (s. 2870). To sammenhængende stykker (fig.
122), opsat omvendt på sjette stol, regnet fra øst,
måler 77×24 og 77×23 cm og viser en cirkulær
gloriecirkel og øvre højre halvdel samt en del af
øvre venstre del af en oval glorie, hvori konturen
af den forsvundne †Mariafigur aftegner sig. Solgisselen har skiftevis lige og flammeformede stråler.
Bagsiden af den syvende stol viser – opsat på hovedet – et fragment af gloriens nedre højre del (fig.
123), 76×30 cm. At dømme efter konturen af den
manglende figur har denne antagelig været vendt
mod venstre med spor efter dragtens foldeværk i
højre side. Figuren har samtidig været placeret på
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Fig. 123-24. Fragment af relief med konturer af Den Apokalyptiske Madonna fra (†)altertavle, o. 1500, indsat som
bagklædning af låge til stolestade. 123. Stolestade nr. 7 i nordrækken, regnet fra øst (s. 2856). 124. Stolestade nr. 9 i
nordrækken, regnet fra øst (s. 2857). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Fragment of relief with contours of the Madonna of
the Apocalypse from the (†)altarpiece, c. 1500, installed as backing of the pew. 123. No. 7 in the north row, counting from the
east. 124. no. 9 in the north row, counting from the east.

et buet månesegl. Det modstående stykke er glat.
Endelig er to fragmenter (fig. 124) bevaret på lågen af den niende stol i rækken (76×17 cm (th.),
76×27,5 cm (tv.)). Herpå ses den nedre (th.) og
den øvre venstre del (tv.) af glorien. Den forsvundne figur har haft et totalmål på ca. 120 cm, idet
selve tavlens miderparti har målt ca. 160×100 cm
(jf. fig. 126). En vandret række af huller, delvist udfyldt, vel fra relieffernes sekundære montering på
de respektive låger, ses foroven og forneden; hertil
kommer enkelte andre, isolerede huller. Egetræet
fremtræder i lighed med de øvrige dele af stoleværket i træets naturlige farve med en lakering.
Der er ingen synlige, oprindelige farvespor.
Fremstillingen af Den Apokalyptiske Madonna
med Jesusbarnet på armen og stående på måne-

seglet bygger på Åb. 12,1-6 og er et hyppigt gengivet motiv i senmiddelalderen.273 En gengivelse
med en separat skåret, cirkulær solskive og en
mandorla med skiftevis lige og flammeformede
solstråler, der dog afsluttes med en krans af små
roser, ses f.eks. i midtskabet af en trefløjet sidealtertavle i Årby (DK Holbæk 1475). Fragmenter
af en udskåren mandorla med solgissel, beslægtet med Sahlalterets, men også her med en (nu
forsvunden) krans af rosetter, kendes desuden fra
Bogense Skt. Nikolaj Kirke og hidrører enten
fra en †høj- eller en sidealtertavle (DK Odense
2147). Det samme gælder for fragmenterne fra
Sahl, der antagelig stammer fra en sidealtertavle,
vel placeret i skibets nordside, den vanlige plads
for et Mariaalter. En alternativ placering, der
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†Altertavle(?). En senmiddelalderlig fløjaltertavle, dog næppe identisk med den ovennævnte,
var muligvis o. 1500-o. 1625 opsat på alterbordet
under retablet (jf. dog s. 2857 f.).
Altersølv. Alterkalk (jf. fig. 127), sammensat af
dele fra forskellig tid; heraf er fodens øvre led,
skaftet og knoppen samt bæger antagelig sammenhørende og lader sig datere til o. 1600,275
mens fodens nedre del er fra o. 1750. Kalken, der
er 20,5 cm høj, er et fornemt arbejde, der har
været lueforgyldt både indvendig og udvendig.
Foden, hvis nedre profilerede og sekstungede del
som nævnt antagelig er yngre (jf. f.eks. Nees, s.
1004), har på undersiden en pånittet moderne
(1997) støtteplade med stempler for Exner, fremstillingsår og betegnelsen: »lueforgyldt« i versaler.
Herpå er fæstnet den øvre del af foden, der sti-

Fig. 125. Genbrugte paneler, her vist omvendt, med relief af Den Apokalyptiske Madonna fra bagklædningen
af (†)altertavle, o. 1500, indsat i lågen til en af nordsidens stolestader (nr. 6, regnet fra øst, s.2856). 1:10.
Farvelagt tegning af Chr. Juel 1895. – Re-used panels,
shown upside down, with relief of the Madonna of the Apocalypse from the backing of the (†)altarpiece, c. 1500, installed
in the door of the pews on the north side (no. 6).

imidlertid af proportionsmæssige årsager ikke
forekommer sandsynlig, var en opsætning på
højalterbordet under retablet.274 Relieffets samlede højde på ca. 160 cm ville således dårligt
levne plads til et eventuelt fodstykke eller øvre
rammeled. Af eventuelle sidefløje er intet bevaret. Ved afmonteringen af altertavlen fjernedes
selve Mariafiguren, og delene blev savet i stykker.
Genanvendelsen af de fem dele kan være sket i
forbindelse med den gennemgribende fornyelse
af stolestaderne 1651, men kan også hidrøre allerede fra 1500-tallets sidste årtier, da en række
gavle fornyedes (s. 2870).24

Fig. 126. Rekonstruktion af relief med Den Apokalyptiske Madonna fra (†)altertavle, o. 1500 (s. 2857),
sammensat af to sammenhængende paneler fra stol nr.
6, fragment, sammenføjet med panel fra stol nr.7 og
to paneler fra stol nr. 9, alle i nordsiden og regnet fra
øst. 1:20.Tegning Freerk Oldenburger 2018. – Re-used
panels with relief of the Madonna of the Apocalypse from the
backing of the (†)altarpiece, c. 1500, installed in the doors
of three of the pews on the north side (nos. 6, 7 and 9 from
the east).

SAHL KIRKE

2859

Fig. 127. Alterkalk, sammensat af dele fra o. 1600 og o. 1750 (s. 2858) og disk, antagelig o. 1600 (s. 2858); alterkande,
2002, udført af Bent Exner (s. 2859) og ske, antagelig udført samtidig af denne (s. 2860). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Chalice, composed of parts from c. 1600 and c. 1750 and paten, probably c. 1600; altar jug, 2002, by Bent Exner and
spoon, presumably made at the same time by him.

ger pyramidalsk mod det sekssidede skaftled med
ciseleret kvadermønster mellem prydlister med
korsblomster. Selve knoppen er af sengotisk form
med rombeformede bosser hvori fembladede rosetter mellem spidsblade med rudeskraveringer,
og det kan vel ikke helt udelukkes, at denne del
er ældre end den øvre del af foden og bægeret,
medmindre denne kopierer et ældre forlæg (jf.
DK Maribo 602 (alterkalk fra Halsted, slutningen
af 1500-tallet, med knop af sengotisk form, muligvis tysk import)); lavt, halvkugleformet bæger.
Disk, antagelig samtidig med kalkens ældre dele,
dvs. o. 1600, 13,5 cm i tværmål og med cirkelkors
på fanen. Under bunden er nyere ejermærkning i
skriveskrift.
1643 repareredes kalken, som var »brechedt«,24
måske med den ‘sjuskede tinlodning’, der 1997
registreredes mellem fodens svajede overgang fra
vandret til lodret, hvor den tidligere havde været

knækket. 1845 anbefaledes kalken repareret ved
foden og bægeret desuden gjort større. Det sidste synes dog ikke gennemført.96 Sættet med den
tilhørende indvendige forgyldning (af bægeret)
er nævnt o. 1861.34 1997 blev kalken repareret og
nyforgyldt af Bent Exner.276
Oblatæske, muligvis identisk med den ‘brød
æske’, der omtales o. 1861, om end uden materialeangivelse.34 14,5 cm i tværmål, højde 5,5
cm. Af sort porcelæn med forgyldt guldkors og
tilsvarende kanter. Under bund og låg er mærke
for Den Kongelige Porcelænsfabrik.
Alterkande (jf. fig. 127), 2002, af Bent Exner.
23,5 cm høj. Kanden har spiralsnoet og lueforgyldt plantestængel omkring det udbugede korpus, svungen hank og låg, afsluttet med halvkugleformet knop. Under låg og bund er mærke for
Exner, årstallet 2002 samt stempel for sterlingsølv
og lueforgyldning.
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†Alterkander. 1) Af tin. Måske identisk med den,
der anskaffedes 1845.96 Omtalt o. 1861.34 Identisk
med eller erstattet af en kande, nævnt 1868. Kanden istandsattes allerede året efter og fornyedes
1878, antagelig ved anskaffelsen af 2) af sort porcelæn med forgyldning (jf. fig. 41).
Sygesæt. To nyere sygesæt, der anvendes fælles
med Vinderup Kirke, er henholdsvis af sølv og
tin. 1) Muligvis fra Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia. Den ca. 12 cm høje kalk har profileret, cirkulær fod og højt bæger over skaft med spinkel
knop. Under bunden er to utydelige stempler,
måske for Cohr, jf. eksemplar i Horsens Klosterkirke (DK Århus 5787). Disk, 6,5 cm i tværmål,
glat. Oblatæske, 2,5 cm høj, ca. 6 cm i tværmål.
På kanten: »C/I« og mærke som på kalken. I cylinderformet futteral, betrukket med sort skind
og med blåt fløjlsfor. 2) Udført af Just Andersen
(1884-1943). Kalk, 12,5 cm høj og disk, 9 cm i
tværmål. Under bunden af begge er fabrikationsmærke for Just Andersen, stempel for tin (93 procent) og fabrikationsnummer (508902). Endvi-

Fig. 128. Alterstager nr. 1, o. 1500-50 (s. 2860). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks no. 1, c.
1500-50.

dere: »Danmark«. Oblatæske, 2,5 cm høj, 6,5 cm i
tværmål. Stempler som ovennævnte. I grå læderbetrukken kuffert, foret med blåt fløjl. †Sygesæt.
1633 omtaltes en lille sølvkalk og -disk i præstens
forvaring, formentlig et sygesæt.24 Dette eller et
senere sæt er nævnt o. 1861 som ‘en lille kalk og
disk i futteral’.34
Ske (jf. fig. 127), antagelig samtidig med alterkande (2002), udført af Bent Exner. 14 cm lang,
med cirkulært, lueforgyldt laf og svunget skaft.
På bagsiden af skaft indgraveret: »925 S Exner« i
versaler.
Nadverskål, o. 1900, af sort porcelæn med forgyldning; 9,5 cm høj. Under bunden mærke for
Bing & Grøndahl.
Alterstager. 1) (Fig. 128), o. 1500-50, 32,5 cm
høje. Stagerne, der er af senmiddelalderlig form
(jf. bl.a. Nees, s. 1005) har profileret fodled med
tre ‘fødder’, cylinderskaft med fire skarptryggede
skaftringe og lav lysskål af form som fodleddet.
Nyere lysetorn. 2) Nyere stager, 28,5 cm høje,
med balusterskaft i tre afsæt.
Syvstage, o. 1900, 38,5 cm høj, af den velkendte
type (‘Titusstage’) med ottekantet, pyramidalsk
opbygget fod i tre afsæt og ornamenterede lysearme.
*Fragment (fig. 129-31), antagelig af et (†)relikvieskrin i Limogesarbejde, o. 1200-50. Under
alterbordets dækplade (s. 2779) fandtes o. 1850 et
beslag, antagelig fra et relikvieskrin: dette indleveredes d.å. til Oldnordisk Museum af Worsaae (inv.
nr. D 11403). Fragmentet, som er af kobber,277
er 92,5 (90) mm langt med skrå afskæring i den
ene ende, lige i den anden. Højde og dybde er
henholdsvis 9 og 2 mm. Listen har tre cirkulære
gennemboringer til søm eller stifter. Forsiden er
prydet med en dekoration, formentlig indskåret i
metallet, i form af skråtstillede korsformede rosetter eller korsblomster inden for en smal kant med
indpræget trambulérstik, der danner en zigzagbort. Bagsiden er glat. Fragmentet viser, navnlig
på den ene halvdel, spor af forgyldning, både på
rosetterne og på den smalle kantliste, idet forgyldningen enkelte steder også ses på siden af kanten.
Et større parti med forgyldning ses i beslagets ene
ende omkring sømhullet. Dette felt har antagelig
været dækket af et større prydsøm eller en anden
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Fig. 129-30. *Fragment af beslag, antagelig fra (†)relikvieskrin i Limogesarbejde, o. 1200-50 (s. 2860). Foto John
Lee 2018. 129. Forside. 130. Bagside. – *Fragment of mounting, presumably from a (†)reliquary in Limoges work, c. 120050.129. Front. 130. Back.

dekoration. Som baggrund for beslagets småkors
er nedlagt grubeemalje, karakteristisk for arbejder
udført i Limoges (émail champlevé), i blåt og turkis.
Store dele af emaljen mangler dog, og baggrunden fremtræder på disse områder turkisfarvet som
følge af metallets korrosion.
En rekonstruktion af listens oprindelige placering kan kun være forsøgsvis. I betragtning af
den skrå afslutning på den ene kortside må det
formodes, at skråkanten har været tilpasset en
placering ved en figur, der er stødt op mod listen,
f.eks. en trekantet korsfod (tilhørende et krucifiks) eller en fremstilling af Majestas Domini i
en tilspidset mandelformet glorie.278 Man kunne
således antage, at kantlisten har udgjort den ene
halvdel af en prydliste, fæstnet foroven eller forneden ved langsiden af en plade, der har været
monteret enten på den nedre del af skrinet eller
på taget på et husformet relikvieskrin. I givet fald
kunne den samlede længde af skrinet anslås til ca.
20-25 cm, idet tilsvarende lodretstillede lister kan
have indrammet kortsiderne af den respektive
plade. Nærtbeslægtede, pånittede lister med korsblomster findes på forsiden af Nationalmuseets
såkaldte ‘Helligtrekongersskrin’ fra o. 1225 (inv.
nr. D 9109).279 Her modsvares de påsatte lister
af tilsvarende støbte figurer og af smykkesten, alt
monteret som udsmykning af skrinets skueside,
mens skrinets bagside er dekoreret med flade
plader. En tilsvarende dekoration af Sahlskrinet

var derfor en mulighed, selvom intet heraf er bevaret. Som en alternativ placering skal dog også
anføres en funktion som kantliste ved skråsiden
af en prydgavl, der kunne være placeret midt på
forsiden af et skrin, som det ses på det såkaldte
Ursulaskrin i New York fra o. 1235-45.280 En kalkulering af den samlede sidelængde ville selv sagt
i dette tilfælde være mere usikker.
Med hensyn til korsblomstfriser i almindelighed, undertiden med farveveksling i baggrunden
mellem blåt og turkis eller rødt, ses disse i øvrigt
hyppigt anvendt som kantprydelser på Limoges-

Fig. 131. *Fragment af beslag, antagelig fra (†)relikvieskrin i Limogesarbejde, o. 1200-50 (s. 2860). Detalje (jf.
fig. 129). Foto John Lee 2018. – *Fragment of mounting,
presumably from a (†)reliquary in Limoges work, c. 120050. Detail cf. fig. 129).
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arbejder, fortrinsvis dog på eksempler fra før o.
1200,281 men i samtlige eksempler udført som en
integreret del af pladen og ikke som her som et
påsat element.
Når det enkeltstående fragment af det formodede skrin er fundet mellem kvadrene i det
i senmiddelalderen genopsatte alterbord, må det
være en indikation af, at skrinet er blevet afmonteret og opløst, vel også til dels omsmeltet, på
et tidspunkt hvor alterets udsmykning er blevet
omkalfatret, og – i øvrigt – at større fritstående
relikvieskrin på alterbordet var gået ud af brug.
Det lille fragment kan bevidst være nedlagt her
sammen med den 1850 udtagne †mønt (s. 2744)
som et erindringstegn, om end i dette tilfælde
som pars pro toto, for det ældre relikvieskrin, hvis
indhold vel sekundært kan have været nedlagt i
alterbordets helgengrav (s. 2778). Dog kan det
Fig. 133. Døbefont, romansk (s. 2863). 1:20. Tegning af
E. Rondahl 1893. – Romanesque font.

Fig. 132. Døbefont, romansk, placeret på den romanske
gravsten i korets midtakse (s. 2863, 2881). Foto Ivar
Hertzsprung 1898. – Romanesque font, placed on the Romanesque tombstone in the central axis of the chancel.

ikke udelukkes, at begge genstande mere tilfældigt er anbragt her, fragmentet dog i en så gunstig
placering, at den ene halvdel af listen med forgyldning og emaljeudsmykning har ligget bedre
beskyttet end den anden.282
Messehagler. Kirken har fire messehagler, en ældre og tre nyere. 1) O. 1900, af rødt fløjl i skjoldform med rygkors af brede guldgaloner og tilsvarende besætning på kanterne. 2) 1982, af hvidt
lærred, med indvævede lodrette baner af gråt og
gyldent for. Leveret af Dansk Paramenthandel. 3)
1982, af grønt, groftvævet lærred med gyldent
silkefor. Besætning på ryg og forside af guldlidser. Leveret af Danish Art Weaving, Vævergården
i Tylstrup. 4) 2008, udført af Kirsten Andersson
og Anette Bertelsen, af rød silke med indvævede
liljer og rygdekoration i form af en påmalet tornekrone og versalindskrift i korsform hvori trosbekendelsen. For af naturhvid silke.
†Messehagler. 1637 indkøbtes rødt fløjl til en
messehagel samt grønt lærred til underfor; endvidere erhvervedes guldgaloner til rygkorset.24
Omtalt 1791, dog uden nærmere beskrivelse,
som værende i forsvarlig stand (jf. †alterklæde).86
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184996 og atter 1861 anbefaledes anskaffelsen af
en ny hagel, den førstnævnte af rødt fløjl eller silke og prydet med guldgaloner, den sidst omtalte
af rødt silkefløjl, kantet med ægte guldgaloner og
forsynet med et kors af ægte guldbrokade.34 En
‘særdeles smuk’ hagel af det omtalte udstyr anskaffedes året efter. En hagel af uvis udformning
og farve anskaffedes 1952 (identisk med nr. 1(?).34
†Messeskjorter. 1632-33 indkøbtes nyt lærred til
en messeskjorte i stedet for den, der var stjålet.24
1773-74 behøvedes en udskiftning af skjorten,
der var slidt og meget hullet.30
Alterskranke (jf. fig. 42), 1956, af eg og jern,
udført efter tegning af Marinus Andersen. Lige
forløb tværs over koret med spinkel håndliste af
ubehandlet eg og tilsvarende balustre af metal.
Knæfaldet er betrukket med lysebrun oksehud.
†Alterskranker. Omtalt 1828 (‘gitterværk for knæfaldet’). 283 Skranken anbefaledes 1845 fornyet og
givet en helt rund form.96 O. 1861 omtaltes den
således som bueformet og forsynet med læder.34
Atter fornyet 1886 (jf. fig. 132).34
Døbefont (fig. 132-34, 194-95), romansk, af lysegråt finkornet granit, antagelig fra Bohuslen (jf.
ndf.), 101 cm høj, tværmål 75,5 cm. Den kvalitetsprægede font har en firsidet fod med tilspidsede hjørneknopper, der overlapper de nedre,
svagt krummede led, mens de øvre, skjoldformede felter er indrammet af spinkle profiler. Det
cylinderformede skaftled har en kraftig midtvulst.
Ved overgangen til kummen er fonten sammenføjet med cement. Kummen er smykket med otte
smukt formede tre- eller fembladede palmetter
eller liljer, hver afsluttet af en ring, hvorfra udgår
stængler, der i halvbuer sammenføjer ornamenterne. Herover er en attisk profil med en retkantet platte. På den vandrette rand er to cirkulære
fordybninger, ca. 3 cm i diameter. Hullerne, der
formentlig har været udfyldt med bly, har været
beregnet til fæstnelsen af et †fontelåg.284 I bunden af selve kummen er et afløbshul, der er 2
cm i diameter. Den fornemt udførte font er af
Mackeprang knyttet til den ‘glatkummede gruppe’, en underkategori af den såkaldte ‘vestjyske
type’.285 Svage farvespor i rødt, grønt og okker på
både fod, skaft og kumme kan muligvis hidrøre
fra en oprindelig middelalderlig bemaling, der er
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blevet rekonstrueret med grønne palmetter på
gulbrun bund og med en rødfarvet markering af
fodleddene, skaftet og den øvre attiske profil.286
Fonten var tidligere placeret i korets midtakse
under korbuen og oven på den romanske gravsten (nr. 1) (jf. fig. 132), men blev 1957 flyttet til
sin nuværende plads ved korbuens nordre vange.
Dåbsfad (fig. 135), o. 1650, formentlig hollandsk.
60 cm i tværmål. I bunden er vist et løvepar, der
stående på bagbenene holder et ophængt og diagonalt delt skjold imellem sig. Ovenover er en
genstand, delvist udpudset, tilsyneladende en gengivelse af en bøjlekrone (jf. ndf.). Omkring hovedmotivet er fire ornamentborter i drevet og ciseleret arbejde, yderst med en indskrift i reliefversaler;
som skilletegn fembladede rosetter: »Als Levwen
wy ons weren is Godt met ons wie can ons deren«
(Som løver sætter vi os til modværge, er Gud med
os, hvem kan da skade os). Sidste led af teksten er
en parafrase over Rom. 8,31. På fanen er yderligere to drevne borter, inderst med godronnering

Fig. 134. Døbefont, romansk (s. 2863). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Romanesque font.
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Fig. 135. Dåbsfad, o. 1650 (s. 2863). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dish, c. 1650.

og yderst med mandelformede ornamenter i en
bølgebort, hvorimellem foroven og forneden er
små punslede cirkelornamenter. Et nært beslægtet fad, dateret 1634, er i Norum Kirke, Västra

Fig. 136. Dåbskande, anskaffet 1891 (s. 2864). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal ewer, acquired in 1891.

Götalands Len.287 Her er genstanden mellem de
to løver utvetydigt en bøjlekrone. Fadet er tidligst
omtalt o. 1861 og anbefaledes loddet 1871.34
Dåbskande (fig. 136), anskaffet 1891,34 37,5 cm
høj. Profileret fod, korpus formet som en omvendt keglestub, kantet hank og bred hældetud.
Under foden er ejermærkning. Kanden tætnedes
1999.34
1863 anskaffedes en †dåbskande af messing, der
istandsattes 1879.
(†)Fontelåg, Et nyere, cirkulært og fladt låg af
træ er formentlig identisk med det, der er nævnt
o. 1861.34 Staffering i rødt og to grønne nuancer.
Deponeret på loftet.
†Fontelåg. Som nævnt ovf. har fontens mundingsrand fæstnelsesspor efter et, antagelig, middelalderligt låg.
En groft udhugget granitkumme, antagelig et
*vievandskar, ca. 71 cm højt, med tværmålet 74
cm og en indvendig udhuling, ca. 22 cm dybt,
af oval form, stod tidligere i våbenhuset.288 På
kummens sider var udhugget to menneskehoveder og et ligearmet kors hvori i alt fem fordybninger, henholdsvis på hver korsarm og på
midten. Kummen blev siden overført til den
1890 opførte Feldborg Kirke i Haderup (under
sekssognspastoratet Sunds, Haderup By, Feldborg,
Grove, Simmelkær og Ilskov), hvor den har fungeret som døbefont, dog stærkt ophugget og med
sekundær fod.
Korbuekrucifiks (fig. 137, 197), o. 1500. Det senmiddelalderlige krucifiks med samtidigt korstræ
måler 290×252 cm, mens Kristusfigurens højde
udgør 178 cm. Den groft skårne og undersætsige
figur, der kun er let udhulet på bagsiden, hænger i strakte arme; hovedet med vidjekrans luder mod højre skulder, øjnene er lukkede, mens
munden står let åbent. Bølgeriflet halvlangt hår
og skæg. Brystet har markerede ribben og sidevunde. Lændeklædet er svøbt stramt om hofterne
med forenklede folder og har en snip ved højre
side, mens en anden er ført ned mellem benene.
Disse er svagt bøjede, idet den højre, store fod
ligger over venstre og fastholdes med en nagle.
Korsenderne har kvadratiske relieffer med evangelistsymboler, alle forsynet med et skriftbånd,
dog uden tekst.
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Fig. 137. Korbuekrucifiks, o. 1500 (s. 2864). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Chancel arch
crucifix, c. 1500.

Krucifikset står helt afrenset siden en restaurering 1949-50.289 I forbindelse med istandsættelsen iagttoges spor af ældre, formentlig oprindelig staffering på kridtgrund, således hudfarve
på selve Kristusfiguren, mens rester af grønt blev
iagttaget på korstræets midtstamme og på evangelistsymbolernes baggrund. Ved istandsættelsen
var figuren dækket med nyere, grå strygefarve,
idet lændeklædet var blåt og korset brunt. Herunder var en hvid farve, antagelig understrygning
til den førnævnte staffering (jf. fig. 197).

I forbindelse med istandsættelsen blev indfældet
nyt træ i diverse revner i Kristusfiguren, mens lillefingeren på højre og pege- samt langefingeren på
venstre hånd blev tilsat. Diverse suppleringer blev
også foretaget på korstræet og på endepladerne.
Ophængt på skibets nordvæg, men var o. 1898
placeret på triumfvæggens nordre del (jf. fig. 41).
†Korgitter (eller -skranke(?)).1647 omtaltes ‘brix
døren’, hvilket kan referere til døren i et korgitter
eller en tilsvarende skranke, medmindre der blot
her henvises til korbuen.24
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Prædikestol (fig. 138-42, 196), o. 1625. Stolen
fremtræder farvemæssigt i en skikkelse, der fastlagdes i forbindelse med en gennemgribende restaurering 1947.290 Ved samme lejlighed reduceredes de tidligere seks fag til fem.
Prædikestolen omfatter fem arkadefag, hvoraf
de fire er dels af eg, dels af fyr, mens det femte, nærmest sydvæggen, er nyere og udført i eg.
Storfagene er indrammet af toskanske frisøjler
med prydbælte af beslagværksornamentik. De fire første fag har bueslag med attisk slyngbånd og
profilled, båret af kannelerede pilastre. Det femte
har bueslag med æggestav, bladbort og tandsnit på
pilastre med beslagværksornamentik. Både postament og frise har fremspring med profilfelter
hvorimellem skriftfelter og krones af tandsnitsled. Det femte fag (fig. 196) har afvigende profilled med tandsnit og æggestav, idet postamentets
skriftfelt indrammes af beslagværksdekorationer.
Under kurvens fremspring er englehoveder med
vifteformede kraver imellem udskårne kartoucher med beslagværk. Det sjette, sekundære englehoved nærmest sydvæggen er markant spinklere
og har en enklere vingekrave. Underbaldakinen
har volutoprullede led og afsluttes med en hængekugle med midtprofil. Nyere læsepult. Opgang
gennem åbning i triumfvæggen. En (†)himmel af
eg, der følger stolens tidligere form (jf. fig. 41), er
deponeret på loftet. Den hidrører antagelig fra en
istandsættelse 1784, jf. ndf. Ved denne lejlighed
kasseredes den ældre †himmel ‘for sin skrøbeligheds skyld’. Opgangen sker gennem en åbning i
triumfvæggen via en muret trappe fra koret; rækværk af metal. En ældre †opgang med rækværk af
træ, vel fra skibets østende, udskiftedes med en
tilsvarende af jern 1900.34
Stolens staffering er i vidt omfang genfremstillet ud fra oprindelige farvespor. Den arkitektoniske indramning har en broget bemaling med
grønt, blåt, rødt, rosa, hudfarvehvidt, gråt, sort og
rødbrunt, hvortil kommer anvendelse af guld og
sølv; søjleskafterne er hvide, mens kapitæler, baser
og bælteprofiler står i forgyldning og rødt.

Fig. 138. Prædikestol, o. 1625 (s. 2867). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Pulpit, c. 1625.
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Fig. 139. Evangelisten Lukas. Detalje af prædikestol,
o. 1625 (s. 2867). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – The
Evangelist Luke. Detail of pulpit, c. 1625.

Figurmalerier og indskrifter. De fire første arkadefag,
regnet fra nord, viser de fire evangelister, alle med
bøger og skriveredskaber samt deres respektive
symbolfigurer og med tilhørende navn og skriftsteder, henholdsvis i gyldne versaler og fraktur på
sort bund i de respektive frise- og postamentfelter.
Samtlige figurer er iklædt kjortel hvorover folderig kappe og krones hver især af en gengivelse af
Helligåndsduen i stråleglorie: 1) Mattæus vender
sig i en kontrapost mod englen. Grøn klædning
hvorover rødlig kappe. »S. Matthevs«. Nederst
læses: »Tiden er fuldkommen/ oc guds Rige er
nær« (Mark. 1,15). 2) Markus med hvid kjortel og gullig kappe. »S. Marcvs« og »Jeg er kommen at kalde/ Syndere til bedring« (Matt. 9,13).
3) (Fig. 139), Lukas, vist med rosa kjortel og lys
grøn kappe, der dækker hovedet. »S. Lvcas« og nederst: »Salige ere de som høre/ guds ord oc bevare
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Fig. 140. Evangelisterne Markus og Lukas. Detalje af prædikestol, o. 1625, vist i forbindelse med restaureringen
1947 (s. 2867). Foto Sophus Bengtsson 1947. – The evangelists Mark and Luke. Detail of pulpit, c. 1625, shown in connection with the restoration of 1947.

det« (Luk. 11,28). 4) Johannes med blå kjortel og
rosa kappe, betegnet: »S. Iohannis«. I postamentet
er anført: »dette folck som intet veed/ aff Lowen
er forbandet« (Joh. 7,49). I femte, sekundære fag,
nærmest sydvæggen (fig. 196), er i frisefeltet nyanført restaureringsåret: »1947«, i arkadefeltet et citat
i gul fraktur på lysebrun bund fra Hebr. 4,12 og i
postamentet en donationsindskrift fra bidragyderen til hovedrestaureringen, H. P. Hjerl-Hansen:
»Svggestvm restavratvm/dono fvndationis Hierl/
Anno Domini MCMXLVII« (Prædikestolen (er)
restaureret ved en gave fra Hjerlfonden i år 1947).
Prædikestolen er tidligst omtalt 1641, da en
snedker betaltes for otte englehoveder til stolen
(de fire eksisterende på kurven og et tilsvarende

antal til †himlen(?)) samt for en liste ‘rundt om’.24
Istandsættelsen kan have sammenhæng med en
flytning af stolen, der dog først omtaltes 1647.
Ved denne lejlighed kan de to sydligste fag være
tilføjet. 1647 suppleredes således med træ til stolen og for et anker til fæstnelse af stolen i muren.
Desuden betaltes Lauritz Maler i Viborg for at
male de ovennævnte englehoveder og listen over
stolen, vel på en ældre †himmel. Viborgmaleren
var i øvrigt virksom ved stafferingen af prædikestolene 1653 i Asp (s. 2387) og 1654 i Jegindø
(DK Tisted 780). Sidstnævntes figurmalerier er
dog mere primitive end Sahlstolens, der kan
skyldes en anden mester. I tidsrummet 1766-74
påtaltes gentagne gange behovet for en ny him-
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mel, idet den gamle var nedsat på altergulvet på
grund af sin brøstfældighed.30 O. 1861 omtaltes
stolen som nyligt malet og ‘udstafferet’.34 1900
fjernedes den gamle bræddebeklædning ved stolen, og et jernrækværk blev anbragt i stedet, mens
fløjlsbetrækket på stolens håndliste fornyedes. En
ny læsepult anskaffedes 1910.34 I juni 1915 forberedtes en hovedrestaurering af kirken efter et
lynnedslag, der også havde ramt prædikestolen
(s. 2763). Skaderne på denne synes dog begrænset til en dyb revne på lydhimlen og enkelte afrevne splinter. En planlagt bemaling, eventuelt
ved en lokal mester, er nævnt en række gange
fra 1923,34 men anbefaledes udskudt i forhold til
den mere tiltrængte istandsættelse af det gyldne
alter. Ved en undersøgelse 1926 påvistes to ældre
farvelag under det daværende fra slutningen af
1800-tallet med blågråt, stærk zinnoberrødt og
forgyldning. Storfelterne var grønmarmorerede.
Herunder fandtes en rokokobemaling, måske fra
istandsættelsen 1784, med lys blå farve, sorte søjler og ensfarvede blå storfelter. Inderst var spor
af den oprindelige bemaling, dog kun på de fire
første fag. Af hensyn til den middelalderlige alterprydelse frarådede man dog at rekonstruere den
stærke renæssancebemaling.291 1945 udarbejdede

Fig. 141. Kerubhoved. Detalje af prædikestol, o. 1625
(jf. fig. 138). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Head of
cherub. Detail of pulpit, c. 1625.
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Fig. 142. Evangelisten Mattæus. Detalje af prædikestol,
o. 1625, vist i forbindelse med restaureringen 1947 (s.
2867). Foto Sophus Bengtsson 1947. – The evangelist
Matthew. Detail of pulpit, c. 1625, shown in connection with
the restoration of 1947.

Niels J. Termansen et forslag til en gennemgribende istandsættelse,292 hvor de to nyere fag, der
havde meget afvigende profiler i forhold til de
ældre, anbefaledes fjernet eller reduceret til en
enkelt. Panelværket i disse kunne måske hidrøre
fra en anden placering, hvorimod søjlerne og
hængepladerne under kurven synes gjort efter de
oprindelige. Ved restaureringen 1947 blev stolen
sænket ca. 17 cm, snedkerarbejdet omfattende
istandsat og de to yderste fag reduceret til et enkelt.293 De ældre evangelistmalerier blev sammen
med de tilhørende indskrifter fremdraget (jf. fig.
140) og delvist rekonstrueret, ligesom rammeværkets bemaling. I forbindelse med et syn 1998
af prædikestolen og kirkens inventar i øvrigt anbefaledes bemalingen atter retoucheret og stabiliseret.34
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Stolestader (fig. 143-53, 198-99), sammensat af
dele fra senmiddelalderen (fragmenter af †altertavle, s. 2856), renæssancen (bl.a. med navnetræk
og udskårne årstal »(15)84« og indridset »1630«)
samt nyere tid.
Kirken har bevaret i alt 31 stolestader, heraf 16 i
nordsiden og 15 i sydsiden; alle på nær de fire bageste i sydrækkens mandsstole er lukkede (jf. fig.
158). For- og rygpaneler med tværrektangulære
profilfyldinger. Som topstykker på endegavlen
mod midtgangen er trekantgavle, mens gavlstykkerne mod væggen har opstandere med knopper,
formet som en langstrakt pyramidestump hvorunder en dobbelt siksakbort, der kan minde om

et trambulérstik. Endegavlene på mandsstolene
(nr. 1-11) er højere end de tilsvarende på kvindesiden (ca. 154 cm over for 137 cm). På samtlige af
trekantgavlenes vandrette lister er cirkulære huller til fæstnelse af lyseholdere. Som nævnt s. 2856
er tre af nordrækkens låger (nr. 6-7 og 9 fra øst)
udført af genanvendt træ fra bagklædningen fra
en senmiddelalderlig altertavle med fremstilling
af Den Apokalyptiske Madonna (jf. fig. 122-26).
Endnu en låge (stol nr. 14) i nordrækken har på
bagsiden et fordybet cirkeludsnit eller en kvart
rund ridse; det er dog uvist, hvorvidt denne har
sammenhæng med de ovennævnte (fig. 151). Fra
renæssancen, antagelig hidrørende fra 1584, er syv

Fig. 143. Udsnit af nordrækkens stolestader med skillevæg, indsat i stol nr. 4 (s. 2870). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Section of pews in the north row with partition wall, installed in pew no. 4.
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Fig. 144-46. Væggavle i nordsiden med kvindelige navnetræk. 144. »M:P:D« fra stolestade nr. 7 (s. 2871). 145.
»M:N:D« fra stolestade nr. 11 (s. 2871). 146. »M:C:D« fra stolestade nr. 15 (s. 2871). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Wall end of pews in the north side with women’s monograms. 144. “M:P:D” from pew no. 7. 145. “M:N:D” from pew no.
11. 146. “M:C:D” from pew no. 15.

væggavle, hvis fyldinger har udskårne navnetræk
i reliefversaler under halvt muslinge- eller rosetornament og enkelt eller dobbelt zigzagbort. I
nordrækken ses følgende fire, alle sandsynligvis
refererende til kvindenavne (…datter): »M:P:D«
(fig. 144, nr. 7), »M:N(omvendt):D (fig. 145, nr.

11), »M:E:D« (nr. 14) og »M:C:D« (fig. 146, nr.
15), jf. også kalkmalede, kvindelige †navnetræk
på nordvæggen (s. 2775), mens der i sydrækken
ses tre, de to tilsvarende for mænd: »P:S« (fig. 147,
nr. 2),294 »84« (fig. 148, nr. 10) og »M:T.84« (fig.
149, nr. 11). De indrammende stolper har ligele-

Fig. 147-49.Væggavle i sydsiden. 147. Navnetræk »P:S« i stolestade nr. 2 (s. 2871). 148. Årstal, formentlig for 1584
(»84«) i stolestade nr. 10 (s. 2871). 149. Mandligt navnetræk og årstal, formentlig fra 1584 (»M:T.84«) i stolestade
nr. 11 (s. 2871). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Wall end of pews in the south side with. 147. Monogram “P:S” in pew
no. 2 from the east. 148. Date, probably 1584 (“84”) in pew no. 10. 149. A man’s monogram and date, probably from 1584
(“M:T.84”) in pew no. 11.
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Fig. 150. Passerroset i trekantgavl mod skibet i sydrækkens stolestade nr. 10 (s. 2873). Foto Arnold Mikkelsen
2017. – Compass rosette in pediment towards the nave in
pew no. 10 in the south row.

des trambulérstik. Sammenhørende med disse er
utvivlsomt en låge mod midtskibet med dobbelte
fyldingsfelter, hvoraf den øvre har ottebladede rosetter svarende til de ovennævnte (fig. 152, nr. 4).
I dette stade er desuden en skillevæg af svungen
profil (jf. fig. 143). Foruden udskæringerne bærer
enkelte af stolestaderne sekundære indridsninger
eller graffiti, således på trekantgavlen ved mandsrækkens stol nr. 5 »1700« og »44« over en sløjfe
og i samme række (nr. 8, fig. 199) et kvadratisk
skakbrætlignende felt med fordybninger samt et
indridset årstal (vistnok): »1630«. Trekantgavlen

Fig. 151-52. 151. Bagside af låge i nordsidens stolerække med fordybning af form som et cirkeludsnit, dog næppe
fra relief af Den Apokalyptiske Madonna (s. 2870). 152. Stolestadelåge med roset- eller muslingedekoration, antagelig 1500-tallets slutning (s. 2872). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – 151. Back of door in the pews of the north side with a
depression in the shape of part of a circle, but unlikely to be part of the relief of the Madonna of the Apocalypse. 152. Pew door
with rosette or scallop decoration, probably end of 1500s.
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Fig. 153. Gavle fra stolestader. Med muslinge- eller rosetornament i nordsiden mod væggen og med trekantet
topgavl i sydsiden mod midtskibet (s. 2870). Farvelagt tegning af K.Varming 1891. – Pew ends.With scallop or rosette
ornament in the north side towards the wall and with top pediment on the south side towards the central aisle.

mod skibet i rækkens nr. 10 har en indridset passerroset (fig. 150). Flere ældre låsebeslag ses på
lågerne mod midtgangen. Samtlige stader står i
blankt træ uden staffering.
Stolene er tidligst omtalt 1634 i forbindelse
med en reparation af en skammel. 1638 placeredes to nye stole ved den nordre kirkedør.24
1647 fornyedes mandsstolene af to snedkere ‘fra
døren og op til brixdøren (dvs. kor(gitter)døren
eller korbuen)’. Stoleværket blev yderligere gennemgribende fornyet 1651 af Jørgen Snedker
fra Vinding, da 17 nye kvindestole med 18 ‘fulde
paneler’ blev opsat på nordsiden fra koret og ned
til tårnet i vest.Ved denne lejlighed kan fragmenterne fra den senmiddelalderlige altertavle være

blevet genanvendt. Hertil kom fem nye lukkede
stole med paneler; disse var placeret bag kirkedøren, dvs. i sydsiden, mens fire korte stole blev
opsat nederst i tårnet, dvs. vel i nordrækkens
vestlige del.24 1734 noteredes det, at alle stole var
sirligt lukkede.85 1791 blev stolestaderne omtalt
som værende ‘af god eg’ samt forsynet med døre,
for- og bagstykker. En renovering af bænke og
fodskamler blev gennemført 1784 (jf. s. 2778).
1828 fandtes 36 stole.295 O. 1861 omtaltes samtlige stole som umalede og forsynet med døre og
fyldingsryglæn.34 1863 anbefaledes de ‘smukke’
stole og pulpituret overstrøget med lys og klar
fernis. 1900 forsynedes kvindestolene med bredere sæder og skråpult.34
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Skriftestol (fig. 154), antagelig indrettet i 1700tallets første del, om end med genanvendelse af
gavle fra 1622 samt tilhørende rygpanel, vel samtidigt.296
Højrygget sæde med endegavle, smykket med
rundbuet arkade samt indridset årstal: »1622« på
nordgavl og topprydelse med korssmykket monogram, sammensat af »S «og »J«. Rygpanel med
fire profilfyldinger, øverst med tværrektangulære
frisefelter, kronet af tandsnit. Rækværk med flade balustre, antagelig af yngre dato. Stolen står i
blanktræ uden staffering.
Stolen var 1734 og formentlig også tidligere opstillet i sakristiet, der d.å. omtaltes som ‘et
skriftekapel bag alteret’.85 Opsætningen af den
tresidede skranke vidner om en ændret praksis på
dette tidspunkt, hvor flere samtidig deltog i skriftemålet.297 Rækværket er tidligst omtalt 1791,50

men er dog antagelig ældre, jf. ovf. O. 1861 var
anvendelsen til skriftemål opgivet, selvom stolen
bevaredes, vel fortsat til præstens brug, idet rummet nu betegnedes som et præsteværelse.34
Præstestol, nyere armstol af ferniseret eg med
rødt plysbetræk på sædet. Ryggen er udsmykket
med et udskåret akantusblad. I sakristiet.
†Degnestol. 1828 omtalt degnestol i kor.295
Denne fjernedes 185096 og erstattedes af en anden, der o. 1861 er betegnet som ny. Placeringen
var oven for kvindestolene, dvs. i skibets nordside.34
Bænke. To enkle, gråstafferede bænke er opsat i
våbenhuset, muligvis identiske med de to, der er
omtalt her allerede o. 1861.34
†Geværskab. Et skab til brug for landmilitsen fra
kaptajn Dietrichsons kompagni er omtalt 170304.298

Fig. 154. Skriftestol, antagelig indrettet i 1700-tallets første del med genanvendelse af
ældre partier, heriblandt gavle, dateret 1622 (s. 2874). Foto Arnold Mikkelsen 2017.
– Confessional, presumably set up in the first part of the 18th century re-using older sections,
including gables, dated 1622.
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Dørfløje. 1) (Fig. 155), 1600-tallet; nu ophængt
indvendig, på norddørens tilmurede †åbning. Den
retkantede, jernbundne fløj (251×153 cm) består
af fire egeplanker, der holdes sammen af to, oprindeligt tre revler på bagsiden. På forsiden er syv
lodrette og 14 vandrette skinner samt to kraftigere
gangjern; de vandrette bånd, der ligger øverst, holdes fast af jernnagler og har indmejslede tovsnoninger og kryds. Jernskinnerne er flere steder fragmentariske, særligt i det øvre og omkring låsen.
En dørring er ophængt ved siden af det fragmenterede og cirkulære nøgleskilt, og også den fragmentariske nøgle er fastgjort på døren. Træværket
er hvidmalet på begge sider, dog sort, hvor skinnerne mangler. Fløjen hang oprindeligt i skibets
syddør, men stod siden en tid i tårnrummet.300
En ny †dørfløj til tårnet blev anskaffet 1641.24
1870 blev en ny, dobbeltfløjet våbenhusdør erhvervet som erstatning for den gamle egetræsfløj,
der endnu var i brug 1865.34 Det var antagelig

Fig. 155. Dørfløj fra 1600-tallet (s. 2875). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Door wing from the 1600s.

†Kiste, antagelig fra 1200-tallet. Som beskrevet
allerede 1808 i en indberetning til Oldsagskommissionen fandtes i våbenhuset en svær, jernbunden egekiste med ‘en meget kunstig lås’.299
Kisten, hvori fandtes i alt otte mønter, de ældste fra anden del af 1200-tallet (s. 2744), solgtes
imidlertid o. 1850 på auktion og blev ved denne
lejlighed ophugget.25
Pengebeholdere. Pengeblok (fig. 156), antagelig
1500-tallet, af eg. 75,5 cm høj, firsidet blok med
afskårne hjørner, beslået med vandrette jernbånd.
På forsiden låge, muligvis nyere, med overfaldslås
og beslag til hængelås. Pengeslids i låg. Placeret ved
nordre stolestaderække ud for gang fra våbenhus.
I stolestadegavlen bagved er aftryk efter en oval
†plade (jf. fig. 41) hvorpå indskrift fra 2. Kor. 9,7:
»Gud elsker en glad giver«.36 Pengekasse, moderne
af eg, med pengeslids i låg. I tårnrummet.

Fig. 156. Pengeblok, antagelig fra 1500-tallet (s. 2875).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Poor box, probably from
the 1500s.
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denne fyldingsdør, der 1944 blev karakteriseret som ‘nyere, kedeligt snedkerarbejde’, og som
foresloges erstattet af en ny fløj udarbejdet med
den i nord ophængte, gamle fløj som forbillede,
hvilket skete o. 1951.35 1887 anskaffedes en ny
‘kirkedør’, vel som adgang til våbenhuset.34
†Pulpitur (jf. fig. 195). 1791 omtaltes et stort
pulpitur ‘for de unge’ nede i kirken, dvs. i vestenden.50 1805 nævntes behov for at reparere det tilhørende loft.301 1828 fandtes seks stole herpå.284
O. 1861 nævntes pulpituret i vestenden som
ustafferet og forsynet med bænke.34 Brystningen
var smykket med et antal højrektangulære profilfyldinger, idet selve pulpituret hvilede på stolper
under midterpartiet og i siderne på konsoller. Anvendt som orgelpulpitur i tidsrummet 1910-33.
Orgel (jf. fig. 158), 1972, med syv stemmer,
ét manual og pedal, bygget af Th. Frobenius &
Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Manual (Cg3): Principal 8', Gedakt 8', Oktav 4', Rørfløjte

Fig. 158. Kirkens indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior of the church looking west.

4', Spidsfløjte 2', Oktav 1'. Pedal (C-d1): Subbas
16'. Kobling: M-P. Orgelhus i bejdset eg med
låger, tegnet af arkitekterne Poul Hansen og Ib
Lydholm, Thisted.302 I tårnrummet med østvendt
facade og spillebord.
†Orgler 1) Omtalt o. 1861.303 2) (Fig. 157), 1910,
med fem stemmer, bygget af Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen. Orglet blev skænket af
gårdejer Jens Sørensen (Kirkegaard) og hustru Else Cathrine Poulsen fra Sahl.304 Disposition: Bordun 16', Principal 8', Gedakt 8', Fugara 8', Fløjte
4'. Kobling: M 4'-M.305 Pneumatisk aktion, bælgventilvindlade. Orgelfacaden havde tre rundbuede
pibefelter: et lille midterfelt og to større sidefelter.
I tårnrummet, med spillebord i orgelhusets nordre gavl. 3) 1969-1972 anvendtes midlertidigt et
†harmonium.306

Fig. 157. †Orgel nr. 2, 1910 (s. 2876). Foto af Palle Jochumsen efter 1951 i Orgelregistranten. – †Organ no. 2, 1910.
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Fig. 159. Præsterækketavle nr. 1, 1800-tallets begyndelse (s. 2878). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Board listing incumbents no. 1, beginning of 1800s.

Salmenummertavler. Tre moderne tavler, hvid
stafferede, med ophæng til messingtal, findes i
skibet. †Salmenummertavler. O. 1861 er nævnt tre
tavler.34 Tavlerne fornyedes 1897 og atter 1959.
En af de ældre er antagelig identisk med tavlen,
der ses (jf. fig. 41).Tavlen har trekantet topgavl og
har to lodrette dele med indskudsbrikker. 1885
blev anskaffet ny tavle til sydsiden.34
Præsterækketavler. 1) (Fig. 159), 1800-tallets begyndelse. Enkel sortstafferet tavle, 94×90 cm, med
indskrift i hvid kursiv og skriveskrift med angivelse af kirkens præster siden 1517. I sakristiet.Tavlen
var tidligere placeret på triumfvæggens nordside
(jf. fig. 41). 2) (Fig. 160), 1901.34 Tavle, 205,5×191
cm, i profilramme af ferniseret eg med korsdekoration mellem tværovale fordybede felter. Sortstafferet skriftfelt med hvid indskrift i fraktur og skriveskrift. På bagsiden var anført navne på kirkevær-

gerne (Knud Laursen og Johannes Olsen), snedkeren (Ole Olsen) samt de to malere (F. Joseph og
Peter Schmidt) samt dateringen: »Februar 1901«
(jf. fig. 201). Ophængt i skibets nordvestende.
I forbindelse med restaureringen 1951 blev
tavlen flyttet, og et udskåret (†)topstykke med
brudt trekantgavl hvori urne og dekoration med
hjørneakroterier blev fjernet og deponeret på
kirkens loft (jf. fig. 200).
†Præsterækketavle(?). På en ældre, men i øvrigt
ikke kendt præstrækketavle stod muligvis anført
navnene på tre af kirkens middelalderlige præster
(Johannes 1376, Christen Nielsen 1443 og Jep
Nielsen 1510).307
Kirkestævnetavle (fig. 161), 1800-tallet, 35×21
cm, med rundbuet overkant og hul til ophæng.
Sortstafferet med tekst i hvid skriveskrift: »I Dag
er Kirkestævne«. I våbenhuset vest for indgangen.
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Fig. 160. Præsterækketavle nr. 2, 1901 (s. 2878). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Board
listing incumbents no. 2, 1901.

Belysning. Kirken har tre lysekroner og et antal lampetter. 1) (Jf. fig. 42, 158), 1928, som anført på hængekuglen med skriveskrift skænket
af Niels Lensbjerg og hustru d.å. To gange seks
spiraloprullede arme, balusterskaft i to afsæt med
korsformet ophæng og stor glat hængekugle med
mindre knop. Beregnet til elektricitet, der installeredes 1929.34 Østligst i skib. 2) (Jf. fig. 42, 158),
nyere. En krone af ganske identisk udformning
som nr. 1, om end uden giverindskrift på hængekuglen, er ophængt midt i skibet. 3) (Jf. fig. 158),
1972,34 af udformning svarende i hovedtræk til
nr. 1-2. Ophængt i kirkens vestende.
Lampetter, nyere. På kirkens vestvæg er to lampetter med enkel volutoprullet lysarm, mens to
Fig. 161. Kirkestævnetavle, 1800-tallet (s. 2878). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Parish meeting board, 1800s.
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†Klokker. 1) En senmiddelalderlig *klokke kom
1604 til Skjern Kirke, idet man byttede med en
mindre, formentlig ligeledes middelalderlig klokke
(nr. 2) fra samme kirke (s. 570, †klokker nr. 3-4).309
Som alternativ til afleveringen kunne man have
leveret ‘lige så meget kedelkobber, som klokken
vejer’. 2) Senmiddelalderlig klokke, hvis udformning ikke kendes nærmere; omstøbt 1635-36 til
nr. 3.24 3) 1636, udført af Baltzer Melchior, klokkestøber fra Flensborg (virksom 1636-65) og desuden mærket med navnene på kirkens sognepræst
og kirkeværgerne, som angivet på en afskrift af
teksten fra 1799 ved C. Elling: »Cristen Nörkiær
Loci Pastor; Paiter Jens Christensen Jens Tammissen Kirkeverger. Baltzer Melchiors Tho Flensborgh gooht mi(ch) Benedictio Domini Diviter
facit (Herrens velsignelse gør rig). Anno 1636«.
Omtalt 1791, da den blev ringet inde fra selve kirken.50 4) 1804, omstøbt af nr. 3 i Randers.32 Ny
aksel blev indsat 1870.34 Omstøbt til nr. 1.
Fig. 162. Klokke nr. 1, 1878 (s. 2880). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Bell no. 1, 1878.

lampetter, hver med tre lysarme er ophængt henholdsvis i koret og i tårnrummet.
Kandelabre (jf. fig. 42), 1982, af messing, 170,5
cm høje. De to identiske kandelabre, hver med
fem lys, er opstillet i koret. Leveret af T. Ingemann
Hansen,Virum.308
†Ligbårer. 1641 fremstilledes en ny båre af egetræ.24 O. 1861 omtaltes en båre, dog næppe identisk med ovennævnte.34
Klokker. 1) (Fig. 162), 1878 som angivet med
reliefversaler på legemet. 90 cm i tværmål. Omstøbt af ældre †klokke (nr. 3) af Frichs jernstøberi i Århus, da denne havde ‘tabt noget af sin
nederste kant og (...) derfor mistet noget af sin
smukke klang’.34 Repareret 1967.34 2) 2017, støbt
af Eijsbouts i Holland if. versalindskrift på halsen.
75 cm i tværmål. På legemet er, ligeledes med reliefversaler, anført første strofe af N. F. S. Grundtvigs salme: »Guds ord, det er vort arvegods« (Den
Danske Salmebog, nr. 401).
Klokkespil (fig. 163), 2017, omfattende i alt 24
klokker af varierende tværmål (mellem 26 og 75
cm). Støbt af Eijsbouts i Holland som ovennævnte.

Fig. 163. Klokkespil, 2017 (s. 2880). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Carillon, 2017.
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Fig. 164. Romansk gravsten (s. 2881). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Romanesque tombstone.

GRAVMINDER
Gravsten (fig. 164-65), romansk, af grå, storkornet granit, 186×62 (56) cm. Den trapezformede
sten, der sekundært er placeret med hovedenden
(den bredeste del) lagt mod øst, er knækket hen
over denne del. Stenen er i hver ende smykket
med to cirkelkors i forsænket relief. Selve korsene har hammerformede ender.310 En beslægtet,
indskriftløs sten med cirkelkors i begge ender
kendes bl.a. fra Søby Kirke (DK Århus 3539 f.),
mens en tilsvarende, dog med indskrift på begge
langsider, er i Skorup (DK Århus 3386). Motivet kan opfattes som en forenklet udgave af et
dobbelt processionskors af hjulkorstypen, hvor
de to modvendte stave mødes i et sløjfelignende
eller rektangulært midtled (Tørring, s. 694).311
De bevarede eksempler i sidstnævnte kirke har
alle været anbragt udvendig på bygningen, og det
må også anses for mest sandsynligt, at Sahlstenen
oprindeligt har været placeret udenfor. Hvornår
den er flyttet ind i kirken, vides dog ikke. En tegning (fig. 165) fra 1863 viser kun den vestlig-

Fig. 165. Detalje af romansk gravsten (s. 2881). Laveret
pennetegning af J. Kornerup 1863. – Detail of Romanesque tombstone.
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29. juni 1864, †6. juli s.å. Stele af rødlig granit,
188 cm høj. Indskrift i antikva, udfyldt med sort.
Forneden er anført skriftsted: »De som ere trofaste i Kjerlighed/ skulle blive hos Gud Sap. 3.9
(Visd. 3,9)«. Foran monumentet er et diminutivt
jernkors, ca. 27×29 cm. Med reliefversaler er anført: »Wegr« (?). På kirkegården, syd for kirken.
2) (Fig 167), 1995, af granit, ca. 205×48 cm.
Firkantet stele, udført af Erik Heide;315 af Halmstadgranit, på hvis øvre del er udhugget en dekoration bestående af fire ligearmede kors. Signeret
med fordybede versaler på den sydvendte side.
Opsat nord for kirken.
Støbejernskors. På to familiegravsteder syd og
sydvest for kirken er opstillet henholdsvis tre og
to kors (nr. 1, 3-4 og nr. 2 og 5), her dog omtalt i
kronologisk rækkefølge. 1) (Jf. fig. 168), o. 1871,

Fig. 166. Kirkegårdsmonument nr. 1, over Wilhelm
Elias Georg Buchhave (†1864) (s. 2882). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Churchyard monument no. 1, to Wilhelm Elias Georg Buchhave (†1864).

ste del, idet den østlige tredjedel (‘fodenden’) er
gået ind under altertrinnet, dvs. formentlig under
alterskranken, dvs. den ældre †skranke, der fornyedes 1845 (s. 2863). I dag placeret centralt i
korgulvet ved kortrappen og umiddelbart under
triumfbuens issepunkt.
†Gravsten. If. O. Nielsen (1895) fandtes en ‘meget gammel ligsten fra middelalderen’ skjult under våbenhuset.312
†Begravelse(?). 1662 bevilgedes Margrethe (Fre
deriksdatter) Reedtz (†1697), enke efter Malte
Sehested (†1661) på Vinderup Hovgård et gravsted i kirken.313 Dette er dog næppe blevet anvendt, da begge begravedes i Viborg Domkirke.
Kirkegårdsmonumenter.314 1) (Fig. 166), o. 1864,
over Wilhelm Elias Georg Buchhave, løjtnant i 3.
regiment, *25. dec. 1837, såret i kampen på Als

Fig. 167. Kirkegårdsmonument, 1995, af Erik Heide
(s. 2882). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Churchyard
monument, 1995, by Erik Heide.
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Fig. 168. Familiegravsted med støbejernskors nr. 1, 3 og 4, hhv. over Jens Madsen,
Svenstrup (†1871) th., Marie Kjerstine Nielsen, Svenstrup (†1874) tv. samt over Kristen Kristoffersen (†1878) i midten (s. 2882-83). Foto Arnold Mikkelsen 2017. –
Family grave site with wrought iron crosses nos. 1, 3 and 4, respectively commemorating Jens
Madsen, Svenstrup (†1871) (right), Marie Kjerstine Nielsen, Svenstrup ( †1874) (left) and
Kristen Kristoffersen (†1878) (middle).

over gårdmand og møller Jens Madsen, Svenstrup, *19. jan. 1803, †8. nov. 1871. 99 cm højt,
støbejernskors med kløverbladsender. Indskrift
med reliefantikva i tværovalt felt midt på korset.
Øverst på den lodrette korsstamme er sommerfugl og nederst ved korsfoden et kors, anker og
hjerte som symboler for Tro, Håb og Kærlighed.
På bagsiden et kornneg. Korset flankeres af spiraloprullet palmetslyng. Jf. kors over hustruen (nr.
3). 2) (Jf. fig. 169), o. 1873, for Jens Christensen,
Maarbjerg, * i Maarbjerg 17. juli 1807, † i Aal 4.
marts 1873. 100 cm højt. Enkelt kløverbladskors,
dog uden den for typen vanlige udsmykning på
den lodrette korsstamme.316 Indskrift i reliefantikva. På bagsiden skriftsted (Ordsp. 10,7). 3) (Jf.
fig. 168), o. 1874, over gård- og møllerkone Marie Kjerstine Nielsen, Svenstrup, *26. jan. 1808,
†16. febr. 1874. Indskrift med reliefantikva. Udformning som nr. 1. 4) (Jf. fig. 168), o. 1878, over
Kristen Kristoffersen, * i Sal 9. marts 1812, † som
aftægtsmand 9. april 1878. 106,5 cm højt, kors
med liljeformede afslutninger på korsarmene, der
er smykket med sommerfugl. Forneden på den
lodrette korsstamme er et kors, anker og hjerte
samt et kornneg. På fodstykket en putto, ridende
på en delfin og med en trefork i hånden.317 Ind-

skrift med reliefversaler. På bagsiden skriftsted
(Sal. 31,6). 5) (Jf. fig. 169), o. 1888, over Ellen
Marie Thomasdatter, * i Handbjerg 1. nov. 1816,
† i Aal 15. nov. 1888. Højde og udformning som
nr. 2. Indskrift med reliefversaler. På bagsiden to
skriftsteder (Ef. 2,4 og 1 Joh. 2,28).

Fig. 169. Familiegravsted med støbejernskors nr. 2 og 5,
hhv. over Jens Christensen, Maarbjerg (†1873) og Ellen Marie Thomasdatter (†1888) (s. 2883). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. – Family grave site with wrought iron
crosses nos. 2 and 5, respectively commemorating Jens Christensen, Maarbjerg (†1873) and Ellen Marie Thomasdatter
(†1888).
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Sahl Kirke. For
en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed, jf.
også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh.
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing
Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Ved embedet. Synsprotokol 1862- (Synsprot.); Forhandlingsprotokol for Menighedsrådet fra
Sahl Kirkedistrikt 1912-29.
Egnshistorisk arkiv, Vinderup. Diverse papirer.
Privatarkiv, Sahl. Diverse papirer.
Rigsarkivet, København (RAK). Danske Kancelli. F 20.
Koncepter og indlæg til Jydske Tegnelser, 1774. – Danske Kancelli. F 47. Indberetninger fra gejstligheden om
kirkernes tilstand og om bestemmelser for deres vedligeholdelse, 1792. – Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Journaler 1855 (G 1495); 1908 (3 H 1180).
Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe bispearkiv (C 4): 189.
Kirkesyn 1696-1775. – 190. Kirkesyn 1788-92. – 194.
Kirkeregnskaber for Hardsyssel 1699-1725. – 704-09.
Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 17931815. – 844. Biskop Mathias Anchersens visitatsbog
1732-38. – 846. Visitatsprotokol for Ringkøbing Amt
1809-30. Provstiarkiver: C 39H-1. Ringkøbing nordre
amtsprovsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde
1812-24 (1835). – C 40, C4-7. Ringkøbing Amts østre
provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1824-72.
– Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1631-53 (C-KRB-360,
Kirkergsk.). Pastoratsarkiver. Liber Daticus 1841-50 (CP0506, 32-35). Viborg landstings skøde- og panteprotokol.
1796-1802 (B 24-684); Hjerm-Ginding herreders skøde og panteprot. 1811 (B 24-78A, SP 13). Privatarkiver.
Søren Vig-Nielsens arkiv. 1900-64 (PR-2390).
Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om de
danske Landsbykirker I, 1865 (1890), 124-25 (Uldall
1865 (1890)). Notebøger. Abildgaard, VIII, 1772-73,
138-39 (Abildgaard); Høyen, X (1830), 3a-5a (Høyen);
Worsaae, X (1850), 52-55 (Worsaae 1850); Worsaae, II
(1863), 9-10 (Worsaae 1863). Indberetninger. P. L. Borup 1808 (vievandskar; kirkekiste); J. Magnus-Petersen
1894-95 (kalkmalerier, Magnus-Petersen 1894-95); Eigil Rothe 1909 (det gyldne alter, Rothe 1909); William Larsen 1934 (det gyldne alter, Larsen 1934); C.
G. Schultz 1934 (gotisk indskudsmur mellem kor og
apsis, alterbord, kalkmalerier på østmur, Schultz 1934);
Aage Roussell 1944 (bygning og inventar, Roussell
1944); Niels J. Termansen 1945 og 1948 (prædikestolen, Termansen 1945/1948); Einar V. Jensen 1951
(korbuekrucifiks, Jensen 1951); Peder Bøllingtoft 1995
(kalkmalerier, Bøllingtoft 1995); Bent Exner 1997 (alterkalk, Exner 1997); K. Søndergaard Nielsen 1998

(inventar, Søndergaard Nielsen 1998); Mette K. Jensen
1998 (kalkmalerier, Jensen 1998); Karin Vestergaard
Kristiansen (red.) 2017 (det gyldne alter, Vestergaard
Kristiansen (red.) 2017); Karen Stemann-Petersen 2018
(det gyldne alter, Stemann-Petersen 2018); Signe Nygaard og Michelle Taube 2018 (fragment af relikvieskrin(?)).
Tegninger. NM. I. Ellung 1799 (det gyldne alter,
indskrifter); H. Hansen 1855 (sydportal, det gyldne alter, døbefont, bygningsprofiler); J. Kornerup 1863 (ligsten); H. B. Storck 1872 (det gyldne alter); M. Nyrop
1874-75 (det gyldne alter);V. Sørensen 1875 (det gyldne alter, indskrifter); K. Varming 1891 ((†) altertavle);
J. Magnus-Petersen 1893-94 (kalkmalerier, vinduesramme); E. Rothe 1893 (det gyldne alter); usigneret
og udateret (o. 1924) (det gyldne alter, trækonstruktion, borter og indskrifter); W. Larsen 1934 (det gyldne
alter); C. G. Schultz 1934 (lukkemur i kor, plan og
opstalt); Marinus Andersen 1945 (plan, snit, opstalter,
kopier). Tage E. Christiansen udateret (o. 1968) (det
gyldne alter, proportionsstudie); Poulsen & Partnere,Thisted. Poul Hansen og Ib Lydholm 1967 (plan og snit
samt graverbygning); samme 1969 (orgel).
Litteratur. L. Varming, »Altertavlen i Sal kirke, tilligemed et tillæg om altertavlen i Stadil kirke«, Samlinger til Jydsk Historie og Topografi V, 1874-75,169-87
(Varming 1874-75); Otto Norn og Søren Skovgaard
Jensen, The House of Wisdom/Visdommen i Vestjylland,
Kbh. 1990 (Norn og Skovgaard Jensen 1990); Inger Marie Bojesen og Kristian Knudsen, Sahl Kirke, Vinderup 1999; Signe Nørskov m.fl., Kirkegårdsvandring på
Sahl Kirkegård (Arkiv Nyt, efteråret 2013); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologiske undersøgelse af vinduesrammer fra Sahl kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport
nr. 53, 2017, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg Eriksen
2017a); Dendrokronologisk undersøgelse af Gyldent alter
fra Sahl kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 64,
2017, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg Eriksen 2017b);
Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse
af ‘Oprindelige bagbeklædninger’ fra Gyldent alter i Sahl
Kirke, Ringkøbing amt, NNU rapport nr. 84, 2017, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg Eriksen 2017c); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tømmer
fra tagkonstruktion over Sahl Kirke, Ringkøbing amt, NNU
rapport nr. 87, 2017, Nationalmuseet 2017 (Hylleberg
Eriksen 2017d).
Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen i
samarbejde med Mogens Kragsig Jensen, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Anders C. Christensen,
inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen; orgler ved Kristian Lumholdt. Oversættelser ved
Christian Troelsgård (latin) og James Manley (engelsk).
Korrektur ved Anne Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet
oktober 2018.
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Fig. 170.Ydre set fra nord. Foto Ivar Hertzsprung 1898. – Exterior seen from the north.
1

Stednavnet »Salæ« eller »Saale« er en pluralisform af
substantivet »sal«, der hentyder enten til en hedensk
helligdom eller til en stormandsgård, jf. Danmarks Stednavne, Stednavneudvalget og Institut for Navneforskning (udg.), 17,1, Kbh. 1976, 224. I en ph.d.-afhandling
af Lisbeth Eilersgaard Christensen, Stednavne som kilde
til yngre jernalders centralpladser, Kbh. 2010 (http://nors.
ku.dk/publikationer/ph.d.-afhandlinger/lec-afh_
tekst.pdf), diskuteres betydningsindholdet af navnet
både som usammensat stednavn og som for- og efterled, såvel i svensk som i dansk kontekst og ikke mindst
i relation til kult og religion eller til elitær bebyggelse. Sahl fremhæves her som en sandsynlig centralpladsmarkør, hvilket også bekræftes af fund i området
fra yngre jernalder og vikingetid med påvisning af
centralpladsrelaterede elementer som håndværk (og
handel) samt prestige, jf. 89, 201-08. Se også s. 2742.
2
Diplomatarium Danicum, Det danske Sprog- og Litteraturselskab (udg.), Kbh. 1938-, 3, III, nr. 198 (22.
okt. 1349).
3
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Fig. 177. Fragment af romansk *vinduesramme (s.
2749). Akvarel af J. Magnus-Petersen 1894. – Fragment
of Romanesque *window frame.
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inkorporerer et monstransskab.
47
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. v. C. G. Schultz
(Schultz 1934).
48
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Fig. 179. Dør i tårnets nordmur over hvælvet (s. 2758).
Foto Anders C. Christensen 2017. – Door in north wall
of the tower.
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Jensen 1998 (Jensen 1998).
75
Som spået af Simeon, Luk. 2,33-35; jf. E. Sauser,
»Schmerzen Mariens«, Lexikon der christlichen Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 4, Freiburg
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Fig. 180. Rekonstruktion. 1:100. Våbenhusets gavl (s.
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tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Reconstruction
of porch gable.
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i de ældste fremstillinger favner en bog, i de senere
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81
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82
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rester var adskillige ældre lag hvidtekalk. Der blev ikke
fundet malerier i blændingens bund, jf. Schultz 1934.
83
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. v. Karl Søndergaard Nielsen 1998 (Søndergaard Nielsen 1998).
84
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86
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kirkernes tilstand og om bestemmelser for deres vedligeholdelse 1792 (F 47). Jf. også RAV. Ribe bispeark.
Kirkesyn 1788-92 (C 4-190); Ribe bispeark. Indb. om
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88
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Fig. 181. Kalkmalet †udsmykning o. 1500-25 på trappehusets sydvæg (s. 2774). Foto Peder Bøllingtoft
1995. – Wall-painted †decoration, c. 1500-25, on south
wall of stairwell.

Fig. 182. Kalkmalet †udsmykning på triumfvæggens
nordside (s. 2774). Foto Peder Bøllingtoft 1995. – Wallpainted †decoration, on north side of chancel arch wall.
90

RAV. Provsteark. Synsforretninger vedr. kirker og
præstegårde 1824-76 (C 40C-4-7).
91
NM. Korrespondanceark. Brev af 12. marts 1935 fra
arkitekt Søren Vig-Nielsen.
92
Jf. note 93 og s. 2766.
93
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103
Pontoppidan 1741 (note 22), 82-83. L. Varming,
»Altertavlen i Sal kirke, tilligemed et tillæg om altertavlen i Stadil kirke«, Samlinger til Jydsk Historie og Topografi V, 1874-75 (Varming 1874-75), 175, noterer dog,
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112
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RAK. Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet. Jour
naler med tilhørende sager, 1855 (G 1495).
116
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Storcks skitsebog II,

Fig. 183. Kalkmalet †udsmykning o. 1600 på norddørens tilmuring (s. 2775). Foto Niels J.Termansen 1947. – Wallpainted †decoration, c. 1600, on bricked-up north door.
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Fig. 184. Røntgenoptagelse af Kristi højre arm, der tilsyneladende er massiv (s. 2795). Foto Signe Nygaard 2017. –
X-ray of the right arm of Christ, which appears to be solid.
26. Jf. også Karin Kryger, Tidens mand. H. B. Storcks
restaureringer og arkitektur. Utrykt afhandling, kapitlet:
»Arkæologisk arkitekt«, venligst overladt redaktionen
til gennemsyn.
117
Varming 1874-75.
118
Varming 1874-75 170, 182.
119
Varming 1874-75 170. Som det fremgår af fig. 55,
synes farvevekslingen i de enkelte tekstdele at svare til
den nuværende tilstand, om end Nyrops tegning afviger herfra (jf. ndf.).
120
Poul Nørlund, Gyldne Altre. Jysk Metalkunst fra Valdemarstiden, Kbh. 1926 (fotografisk genoptryk med efterskrift af Tage E. Christiansen, Aarhus 1968, her Nørlund
1926 (1968)), forord. If. meddelelse fra Hertzsprung
18. aug. 1898 fremsendtes et antal ufremkaldte plader
af Sahlalteret til Nationalmuseet, jf. NM. Korrespondanceark. Enkelte af disse optagelser kan være identisk
med fig. 41, 132. Eventuelle notater til forarbejdet ses
dog ikke i det museumshistoriske arkiv på NM blandt
Hertzsprungs papirer (III, 77-79).
121
Jf. Eckart von Sydow, Die Entwicklung des figuralen
Schmucks der christlichen Altar-Antependia und - Retabula

bis zum XIV. Jahrhundert, Strassburg 1912, Appendiks,
II, 96-124. Sahltavlen er omtalt 117-21. De tilhørende
fotografier (tavle XII-XIV) var optaget af Holstebrofotografen A. H.Vorbeck (1833-1926).
122
Francis Beckett, »Værksteds- og Aldersbestemmelser for de middelalderlige kobberdrevne Alterprydelser
i Danmark«, Tidskrift för Konstvetenskap, IV, 1919,13146, spec. 142; Francis Beckett, Danmarks Kunst, I, Kbh.
1924, 213-33, specielt 224 f. Sidstnævnte redegørelse
er – tankevækkende – illustreret med Henrich Hansens frie gengivelse af alteret (fig. 300, her fig. 50).
123
Beckett 1924 (note 122), 225.
124
Beckett 1919 (note 122), 142, også med henvisning til nordfransk skulptur fra det 12. årh. og med
inddragelse af kobberrelief med Majestas Domini i
Stockholms Nationalmuseum (jf. Nørlund fig. 184),
formentlig hidrørende fra Gislöv, jf. også Monica Rydbeck, »Antemensalet från Gislöv i Skåne«, Fornvännen,
1965, 158-62.
125
Joseph Braun, Der christliche Altar, II, München
1924, 292.
126
Nørlund 1926 (1968) (note 120).
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127

Nørlund 1926 (1968) (note 120), 20-22. I Tage E.
Christiansens efterskrift, 3*-4*, anføres også, at de
to evangelistsymboler på krucifiksets tværarme ved
denne lejlighed blev fundet bag alteret.
128
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 177-204.
129
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 196, 199 f.
130
Poul Nørlund, »Les plus anciens retables danois a
l’occasion d’une récente découverte«, Acta Archaeolo
gica I, 1930, 147-64; Poul Nørlund, »En gammel Altertavle«, Tilskueren 1931, 35-44.
131
Tage E. Christiansen, »Tillæg. Fyrretyve Aar«, i
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 1*-19*. Jf. også Erik
Moltke, »Gensyn med gyldne altre«, Fortid og Nutid
XXIV, 1969-71, 162-67.
132
Christiansen i Nørlund 1926 (1968) (note 120),
2*-8*. Jf. Andreas Oldeberg, Metallteknik under vikingatid och medeltid, Stockholm 1966.
133
Christiansen i Nørlund 1926 (1968) (note 120), 17*;
jf. også Moltke 1969-71 (note 131), 162-67, dog med
en kritik af den unuancerede og subjektive brug af ‘lighedsprincippet’ og af opfattelsen af en enkeltkunstner
frem for et værkstedsteamwork som ansvarlig for de
enkelte altres udførelse.
134
Tage E. Christiansen, »De gyldne Altre. I.Tamdruppladerne«, Aarbøger for nordisk Oldkyndighedhed og Historie 1968, 153-205. Her påpeges en bevidst femdeling af
Sahlfrontalet med udgangspunkt i mandorlaens bredde
(fig. 106) i modsætning til de vanlige tredelinger.
135
Jf. bl.a. Armin Tuulse, Romansk konst i Norden,
Stockholm 1968, 100-02, omtalt som »Danmarks och
hela Nordens rikast utformade altarprydnad av förgyld koppar«; Sahlalteret er dog påfaldende nok ikke
omtalt blandt de danske gyldne altre i Peter Lasko, Ars
sacra 800-1200 (Pelican History of Art), Harmondsworth
1972; Harald Langberg, Gyldne billeder fra middelalderen,
Kbh. 1979; Ebbe Nyborg, »Indledning« i Skatte fra Valdemar Sejrs tid fra Jylland, Fyn og Slesvig.Viborg Stiftsmuseums Udstilling i 750-året for Jydske Lov,Viborg 1991, 20
f.; Ebbe Nyborg, »Gyldne kirkeskatte og vægprydelser«, i Viking og hvidekrist. Norden og Europa 800-1200,
red. Else Roesdahl, Kbh. 1992, 212-15; Hans Jørgen
Frederiksen og Inger-Lise Kolstrup, Troens kunst (Ny
dansk kunsthistorie, red. Peter-Michael Hornung, 1),
Kbh. 1993, 94-97, dog med en datering af Sahlalteret
til anden halvdel af 1100-tallet; Poul Grinder-Hansen,
Nordens gyldne billeder fra ældre middelalder; Kbh. 1999,
med fotografier og komposition ved Gérard Franceschi
og Asger Jorn; Sissel F. Plathe og Jens Bruun, Danmarks
Middelalderlige Altertavler – og anden billedbærende kirkeudsmykning af betydning for liturgien og den private andagt,
Odense 2010, 842-46; Image and Altar 800-1300.
Papers from an International Conference in Copenhagen 24
October-27 October 2007, red. Poul Grinder-Hansen
(Publications from the National Museum. Studies in Archaeology & History 23), Kbh. 2014.
136
Norn og Skovgaard Jensen 1990.
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137
Søren Kaspersen, »Gyldne altre og nadverliturgi«, i
Ting och Tanke. Ikonografi på liturgiska föremål, red. Ingalill Pegelow, Stockholm 1998, 150-66; Søren Kaspersen, »‘De gyldne altre’. Struktur og materialitet« i Songs
of Ossian. Festschrift in Honour of Professor Bo Ossian
Lindberg, red. Åsa Ringbom og Rejna Suominen Kokkonen, (Konsthistoriska Studier 27), Åbo 2003, 43-58;
Søren Kaspersen, »Narrative ‘Modes’ in the Danish
Golden Frontals«, i Decorating the Lord’s Table. On the
Dynamics between Image and Altar in the Middle Ages, red.
Søren Kaspersen og Erik Thunø, Kbh. 2006, 79-127;
Kristin B. Aavitsland, »Visual Splendour and Verbal
Argument in Romanesque Golden Altars«, Inscriptions
in Liturgical Spaces, red. Kristin B. Aavitsland og Turid
Karlsen Seim (Acta ad Archaeologiam et Artivm Historiam
Pertinentia XXIV, N.S. 10), Rom 2011, 205-25; Kristin
B. Aavitsland, »Defending Jerusalem:Visualizations of a
Christian Identity in Medieval Scandinavia«, I Visual

Fig. 185. Apostlene Simon og Filip. Detalje af bueretabel (R 8). Reliefpladen, der var aftaget i forbindelse
med restaureringen 1934-35, ses her fra bagsiden (s.
2797). Langs kanten anes lueforgyldningen, der dækker forsiden. Foto Sophus Bengtsson 1934. – The apostles Simon and Philip. Detail of the arched retable (R 8).The
relief tablet, which had been removed in connection with the
restoration of 1934-35, is shown here from the back side.
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Fig. 186. Frontalets bagklædning. 1:30. Udateret og
usigneret, farvelagt pennetegning, antagelig udført i
forbindelse med Poul Nørlunds undersøgelse af det
gyldne alter 1924 (s. 2787). – Backing of the frontal.
Undated and unsigned hand-coloured pen drawing probably
made in connection with Poul Nørlund’s investigation of the
golden altar in 1924.
Constructs of Jerusalem, Beata Kühnel, Galit Noga-Banai
og Hanna Vorholt (udg.) (Cultural Encounters in Late
Antiquity and the Middle Ages, red. Yitzhak Hen, 18),
Turnhout 2014, 121-31 (Aavitsland 2014a); Kristin B.
Aavitsland, »Civitas Hierusalem: Representing Presence in Scandinavian Golden Altars«, i Image and Altar
2014 (note 135, Aavitsland 2014b), 179-93; Kristin B.
Aavitsland, »Paradoxes of Perception and Mediation
in Medieval Liturgical Art«, i The Saturated Sensorium.
Principles of Perception and Mediation in the Middle Ages,
Aarhus 2015, 73-90.
138
Ebbe Nyborg, »Korbue, krucifiks og bueretabel. Om de ældste vestjyske korbuekrucifikser, deres
udformning og anbringelse«, hikuin 14, 1988, 13352; Ebbe Nyborg, »Retablet med to spir. Et bidrag til
altertavlens tidlige udvikling«, i Arvesølvet. Studier fra
Nationalmuseet tilegnet Fritze Lindahl, red. Poul GrinderHansen, Kbh. 2003, 27-46; Ebbe Nyborg, »The arched
Retable – Meanings and Origin«, i Image and Altar
2014 (note 135), 161-77.
139
Jes Wienberg, »Gyldne altre, kirker og kritik«, hikuin
22, 1995, 59-76, med henvisning til Ebbe Nyborg,
»Enkeltmænd og fællesskaber i organiseringen af det
romanske sognekirkebyggeri«, i Strejflys over Danmarks
Bygningskultur. Festskrift til Harald Langberg, Kbh. 1979,
37-64.
140
Ebbe Nyborg, »Byzantinsk prægede krucifikser i
højmiddelalderens Danmark – hvordan, hvornår, hvorfor«, ICO. Iconographisk Post 2014,1, 37-54, specielt 42.
141
Søren Kaspersen, Karen Stemann-Petersen og
Ulrich Schnell, »Technical Investigation of the Danish

‘golden altars’«, i Medieval reliquary shrines and precious
objects/Châsses-reliquaires et orfévrerie médiéevales, Kilian
Anheuser og Christine Werner (red.), London 2006,
109-17; Karen Stemann-Petersen, Søren Kaspersen, Poul Grinder-Hansen og Niels Bonde, »Guldets
tale. Gamle og nye blik på middelalderens gyldne
altre«, Nationalmuseets Arbejdsmark 2007, 131-46; NM.
Antikvarisk-topografisk ark. Rapporten, Undersøgelse af
det gyldne alter, red. af Karin Vestergaard Kristiansen,
gennemførtes af et større team af forskere og medarbejdere ved Nationalmuseets nuværende afdeling for
Forskning, Samling og Bevaring (Vestergaard Kristiansen
(red.) 2017 8); se også Birgitte Bøggild Johannsen m.fl.,
»Mellem jord og himmel. Sidste nyt fra det det gyldne
alter i Sahl«, Nationalmuseets Arbejdsmark 2018, 138-51.
142
Røntgenfluorescensanalyser viste guld med kviksølv eller spor af sølv i lueforgyldningen og rent kobber
under partier med brunfernis, jf. Vestergaard Kristiansen
(red.) 2017 bilag 3.
143
For vigtige iagttagelser om rundhovedede trænagler, anvendt såvel i klokkehuse som i tagværker, jf. også
Elna Møller, Tømrede klokkehuse (Foreningen til gamle
bygningers bevaring, 8, 3), Kbh. 1960, 42, 48. For henvisningen takkes Per Kristian Madsen. Om eksemplet i
Ølst, jf. Nørlund 1926 (1968) (note 120), 18-20.
144
Jf. Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 46. Enkelte
støbte dele, således centrale figurer og detaljer (kongekroner) ses således på enkelte gyldne altre, jf. Nørlund
1926 (1968) (note 120) 21 f., 68-72, 151 f. (Lisbjergalterets madonnafigur, Randers Fjord-madonnaen og en
Kristusfigur af ukendt herkomst, alle på Nationalmuseet; endvidere kronen på Stadilalterets Majestasfigur).
145
Jf. Erhard Brepohl, Theophilus Presbyter und das mittelalterliche Kunsthandwerk. 2. Goldschmiedekunst, Köln,
Weimar, Wien 1999, 198.
146
Samtlige er ægte bjergkrystaller eller krystallinske
mineraler, jf. mundtlig meddelelse af Karsten Secher,
september 2017. Dette bekræftedes ved en XFR-scanning af en række udvalgte sten, der alle indeholdt store
mængder silicium (Si), Vestergaard Kristiansen (red.)
2017 51.
147
De tre vers kan have forbindelse med et heksameterdigt af Bernhard af Cluny (af Morlais/Morlaix/Morlas) fra o. 1140), De trinitate et de fide catholica
carmen, jf. Bernardi Cluniacensis carmina De trinitate et
de fide catholica, De castitate servanda, In libros regum, De
octo vitiis, Katarina Halvarson (udg.) (Studia Latina
Stockholmiensia, 11), Stockholm 1963, 11 (v. 137).
Sammenfald med Sahl-indskrifternes ordlyd er her
markeret med fed: »Tres deus et dominus sunt non
tres dii dominiue«; 12 (v. 141): »Tres deus est, est
tres dominus, tres omnicreator«; 21 (v. 474): »Non
reges, non dii tres sunt sed rex, deus unus«; 22 (v.
504): »Vnus cuncta deus creat atque creata gubernat«. I Bernhards digt anføres Augustin og kirkefædrene som forlæg for formuleringen af treenighedslæren
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(»Ex Augustino patribusque sacris traho dicta/ et
quantum valeo sequor ipsa patrum quoque verba«, jf.
19 (v. 394-95), og der findes netop en del tilsvarende
paradoksale udsagn (3=1!) hos Augustin og Ambrosius,
jf. en af Augustins traktater om Johannesevangeliet
(In Johannis evangelium tractatus XXXIX, R. Willems
(udg.), Turnhout 1954 (Corpus Christianorum, Series
latina, 36), 347): »Non tres dii? Non. [...] Tres ergo
omnipotentes? Non, sed unus omnipotens«. Sahlkompilatoren kan have trukket på en allerede eksisterende tradition for versifikation af disse læresætninger,
men det er nærliggende at lægge vægt på lighederne
med Bernhards digt, tydeligst i v. 474, der indeholder to identiske metriske sekvenser. Denne teori om
‘kreative lån’ fra Bernhards digt styrkes dels af følgende:
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»Veraque discernens a falsis diuidat unguem?«, vistnok en reference til Vulgata, Leviticus (3 Mos. 11,3-4),
jf. 16 (v. 283), hvor yderligere et enkelt ord går igen i
samme metriske position, dels af flere tekstsammenfald
mellem andre af Sahlalterets versindskrifter og Bernhards digte, jf. ndf. (F 26, F 27, F 32, F 33, F 34 og F
42-47).
148
Sidste tekstdels afslutning er vanskelig at tyde, idet
pladen delvist er krøllet sammen, dels afknækket.
De ældre transskriptioner har her anført ‘MOVEO’,
selvom dette ikke kan erkendes (sidste læsbare bogstav, O, står umiddelbart efter skilletegnet og levner
ikke plads til et evt. forudgående M), hvilket heller
ikke er anført i Marmora Danica (note 22), jf. Varming
1874-75 175; Nørlund 1926 (1968) (note 120), 179

Fig. 187a-b. De fragmentarisk bevarede *trækonstruktioner fra Maria- og Johannesfigurerne (s. 2824). Foto Arnold
Mikkelsen 2017. a. Forsider. b. Bagsider. – The fragmentarily preserved *wooden constructions from the figures of Mary and
St. John the Evangelist. a. Fronts. b. Reverses.
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Fig. 188. Plan over placeringen på det gyldne alters
frontale og retabel af nye og gamle krystaller med tilhørende fatninger, markeret hhv. med rødt og sort (s.
2800). Farvelagt pennetegning af William Larsen 1934.
– Plan of the positions on the frontal and retable of the golden
altar of new and old crystals with related sockets, marked in
red and black respectively.
har »MOVENS STABILIS«, idet de sidste 11 bogstaver nævnes som anført under linjen. Norn og Skovgaard Jensen 1990 29 følger denne læsning, idet et
»CVNCTA« i den forudgående linje er udeladt. Se
også de følgende noter vedr. læsning og fortolkning af
de synlige rester af indskriften.
149
Varming 1874-75 175 tolkede linjen som E(ST) :
D(EU)S : STABILIS (»Gud vedvarer«); dog ligner det
andet bogstav ikke D, men snarere et N i minuskel/kursivform, som også ses andre steder i Sahlindskrifterne
(f.eks. F 25 og F 27). Betegnelsen ‘romanske majuskler’ omfatter palæografisk set både kapitæl-, uncial- og
minuskel/kursiv-former, hvilket også er et typisk træk
i den samtidige bogkunsts udhævningsskrifter (titler,
overskrifter, billedtekster), jf. også s. 2838.
150
Vedr. mulig inspirationskilde til den ydre rammes

tekst, jf. Bernhard af Cluny, De trinitate et de fide catholica carmen, v. 25-27, jf. Halvarson 1963 (note 147), 11:
»Solus cuncta moues neque cuncta mouendo moueris,/ Totus ubique deus, sine quo totum nichil extat,/
Totus cuncta replens es totus ubique nec usquam«
og v. 382-383 (18): »Tempora cuncta preit factor,
qui tempus ab euo/ ire iubet stabilisque manens dat
cuncta moueri«, hvortil Boethius’ (6. årh.) heksameterdigt fra Consolatio Philosophiae (3. bog, digt 9, v. 1-3,
f.eks. i Boethius, De consolatione philosophiae, George
D. Smith (udg.), London 1925, 81, må have tjent som
forlæg: »O qui perpetua mundum ratione gubernas,/ terrarum caelique sator, qui tempus ab aeuo/
ire iubes stabilisque manens das cuncta moueri«,
jf. også Norn og Skovgaard Jensen 1990 74. Disse vers
af Boethius citeredes hyppigt af det 12. århundredes
teologer; bl.a. genfindes de hos Bernhard af Clairvaux
og Peter Abelard. Samtidig kan der også spores en genklang af vers fra et digt om Treenigheden tilskrevet
Hildebert af Lavardin (eller H. af Cluny, 1056-1113):
»Super cuncta, subter cuncta/ Extra cuncta, intra
cuncta«…»Extra totus, complectendo/ Intra totus
es, implendo« … »Mundum mouens, non moueris«.
Tilknytningen til Hildebert af Lavardin er tidligere
nævnt af Kaspersen 2003 (note 137), 49 f. Den tvivlsomme metrik kan skyldes, at Sahlkompilatoren med
mindre held har forsøgt at omskabe de accentuerende
trokæiske dimetre fra Hildeberts digt til dele af et
elegisk distikon. Det skal dog bemærkes, at Bernhard
af Cluny allerede havde omformet omtrent samme
materiale til heksametre (De trinitate et de fide catholica,
v. 98 (Halvarson 1963 (note 147), 10): »Totus ubique
deus, subtus, super, intus et extra«.Varmings tolkning
af indskriftens tilføjelse som »Est deus stabilis« svækkes
af, at der skiftes fra første person til tredje person, mens
Boethius› sandsynlige forlæg er i anden person. Den
kortere linje er derfor næppe tænkt som en direkte
fortsættelse af det allerede mislykkede metriske forløb
ind til ‘cuncta. o.’. Det må antages, at håndværkerne har
arbejdet efter skriftligt forlæg, måske et pergamentark,
som var udarbejdet af den hypotetiske Sahlkompilator.
Man må derfor holde den mulighed åben, at fejl kan
være opstået i et af de sidste led i fremstillingsprocessen. Der kan være tale om en dobbeltskrivning (dittografi) af ‘cuncta’ og/eller et mislykket forsøg på at rette
teksten efter en ‘fejlskrivning’.
151
Luk. 1,28, genformuleret i de første tre ord af
bønnen, »Ave Maria«, der var almindelig udbredt fra o.
1150 og stadfæstedes ved kirkemøder o. 1200.
152
Varming 1874-75 172 tolker forskellen mellem de
to træers højde som en henvisning til, at Marias foster
kun var halvt så gammelt som Elisabeths; denne var i
sjette måned (Luk. 1,26).
153
Varming 1874-75 172 tolker scenen som Jesu hudstrygelse.
154
Varming 1874-75 172 f. opfatter de to sidefigurer
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som to kvinder, »af hvilke den ene har en salvekrukke
med låg«.
155
Norn og Skovgaard Jensen 1990 36 og note 60, her
med forsøgsvis identifikation af kvinderne som to
romerske martyrinder, Skt. Agnes og Skt. Cecilia, hvis
navne indgik i bønnen »Nobis quoque« i messens
kanon fra o. 500. Desuden Kaspersen 2006 (note 137),
104 og note 53; denne henviser endvidere – dog uden
at uddybe spørgsmålet nærmere – til den oldkristne
mosaik (432-40) på østvæggen af Skt. Maria Maggiore,
Rom. Her troner Jesusbarnet dog alene på en dobbelttrone, flankeret af Maria (tv.) og en kvinde, klædt
i et purpurfarvet pallium. Om tolkningen af denne
som en sibylle, en hedensk profetinde, der forvarslede
Messias’ komme, jf. Gertrud Schiller, Ikonographie der
christlichen Kunst, 1, Gütersloh 1966, 112 f. og Gerhard
Steigerwald, Die frühchristlichen Mosaiken des Triumphbogens von S. Maria Maggiore in Rom, Regensburg 2016,
spec. 90-96, her specifikt tolket som den eritreiske
sibylle. Inden for rammerne af denne tolkning kunne
begge kvinder i Sahl muligvis opfattes som sibyller,
idet begge dog er vist med glorie, vistnok en ualmindelig version af motivet, om end ikke enestående, jf.
G. Seib, »Sibyllen«, Lexikon de christlichen Ikonographie,
Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 4, Freiburg (1972)
1994, 151 med henvisning til en gloriebærende sibylle
i Skt. Achileios, Arilje, Serbien (1296) i en fremstilling,

2897

hvori også indgår gengivelser af hedenske filosoffer. Jf.
også ndf. For alternative læsninger af kvinden i Skt.
Maria Maggiore som bl.a. personifikation af jødekirken (Ecclesia ex circumcisione) eller den hedenske kirke
(Ecclesia ex gentibus), jf. Steigerwald 2016 91.
156
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 178.
157
Varming 1874-75 173 tolkede motivet som Nedfarten til Helvede eller Dødsriget. Figuren af Synagogen
opfattedes som Kristus med korkåbe, fane og røgelseskar (den omvendte, nedfaldne krone); mht. figuren th.
gættes korrekt på Moses frem for Djævelen.
158
If. Norn og Skovgaard Jensen 1990 40, 108 kunne
dette træk understrege, at Den gamle Pagt ikke fuldstændig er forkastet, men forenet med Den nye Pagt,
idet de to testamenter sammen udgør begges mysterier
i Kristus som omtalt i 2 Kong. 3,12-18.
159
Hos Varming 1874-75 173 betegnet Dommens dag.
160
På retablet (R 9) er han dog vist med skæg.
161
Jf. forskellige liturgiske og teologiske formuleringer vedr. Helligånd og dåb, f.eks. denne del af en
velsignelse: »Sicque vos ab omni crimine peccatorum
reddat innocuos, ut in vobis maneat Spiritus sanctus.
(Amen)« eller: »Atque omnes quos ab aqua refectionis
eduxisti innocuos, per infusionem paracliti Spiritus
sancti, tuos iube fieri coaeternos. (Amen)«, jf. Edmond
Moeller (udg.), Corpus benedictionum pontificalium,
Turnhout 1971, 1, 146 (nr. 351); 2, 460 (nr. 1161). Jf.

Fig. 189. Oversigtstegning over gamle fatninger, nye bjergkrystaller samt flytning af
oprindelige dele på det gyldne alters frontale udført i forbindelse med restaureringen
1934-35 (s. 2800).Tegning i blyant og pen af William Larsen 1934. – Overview drawing
of old sockets and old and new rock crystals applied to the frontal of the golden altar in connection with the restoration of 1934-35.
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også Bernhard af Clunys digt i elegiske distika, De castitate servanda, v. 234 (Halvarson 1963 (note 147), 56:
»Innocuos oculos reddit graue cor, leue sontes«.
162
Ordet fremtræder som »MISTTERIO« med to
T’er, idet det første ‘T’ er indridset, måske som en fejl,
mens det efterfølgende står forgyldt.
163
Jf. følgende heksameter fra Bernhard af Clunys digt
De trinitate et de fide catholica carmen, v. 1199: »Misterio magno datur agnis agnus in agno« (Ved et stort
under gives offerlammet (: Kristus) til de rene (: gr.
‘hagnois’/ἁγνοῖς) i offerlammet (: hostien)). Verset
indgår hos Bernhard i en kontekst omkring selve messeofferet og knyttes til ordinarie-sangen Agnus Dei. Et
lignende heksameter findes hos Hildebert af Lavardin i
nogle vers til præstens ‘besindelse før den rette forvaltning af eukaristien’ (Poenitentia ad rectam Eucharistiae
administrationem necessaria), i J. P. Migne (red.), Patrologia Latina, 171, Paris 1893, kol. 1426B: »Mysterio
magno propians sis [H]agnus in agno« (Når du
nærmer dig det store under, skal du være ren (: gr.
‘hagnos’/ἁγνός) i offerlammet (: = offeret?)). Hildeberts
digt henvender sig til celebranten/præsten. Sahlkompi-

latoren synes ikke at have fanget den lærde reference til
græsk »ἁγνός (hagnos)« hos Hildebert og Bernhard eller
har bevidst undgået den i sin mere brugsorienterede
tekst. Det er sandsynligst, at Sahlkompilatoren først og
fremmest støttede sig til Bernhard, som ofte lod sig
inspirere af netop Hildebert, jf. Kristina Halvarsons
noter til testimonia (mulige eller sandsynlige litterære
forbilleder) i udgaven af Bernhard af Clunys digte, Halvarson 1963 (note 147), 8 ff.
164
De fire heksametre stemmer overens med den oldkristne forfatter Coelius Sedulius (5. årh.), Carmen
paschale, 1. bog, v. 355-358, se f.eks. Sedulii opera omnia,
Johannes Huemer (udg.), 2. udg. ved Victoria Panangl,
Wien 2007 (Corpus Scriptorum Ecclesiasticorum Latinorum 10), 41-2. En diskussion af versenes anvendelse
i Stadilalteret, der også til evangelistmedaljonerne
brugte samme matricer som Sahlalteret (jf. s. 2835),
fremførtes i 2007 af Niels Haastrup i forbindelse med
konferencen Image and Altar, jf. Grinder-Hansen (red.)
2014 (note 135). Forfatteren afgik ved døden, før hans
manuskript publiceredes. Et eksemplar af den utrykte
tekst, »Inscriptions and images, for laity, “you that

Fig. 190. Gyldent alter, o. 1200-25. Detalje af bueretablets predella (R 1, 5-6, s. 2819-22), vist før restaureringen
1934-35. Foto Sophus Bengtsson 1924. – Golden altar, c. 1200-25. Detail of the central area of the predella in the arched
retable shown before the restoration of 1934-35.
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Fig. 191. Den korsfæstede Kristus. Detalje af krucifikset, vist før restaureringen 1934
(s. 2822). Foto Sophus Bengtsson 1934. – The crucified Christ. Detail of the crucifix, shown
before the restoration of 1934.
swim”, and clergy, “you that read”.The case of inscriptions in Stadil«, er venligst overladt Danmarks Kirkers
redaktion af Ulla Haastrup. Sedulius er også, ligeledes
i relation til Stadilalteret, nævnt hos Aavitsland 2011
(note 137), 218. Disse vers var hyppigt anvendt som
billedtekster/tituli til illustrationer af evangelisterne i
middelalderens latinske evangeliarer, jf. Robert Favreau, »Èpigrafie et miniatures – Les vers de Sedulius
et les évangelistes«, Journal de savants, 1993, 63-87. Den
danske oversættelse af evangelistversene er inspireret af
Carl P. E. Springer, Sedulius, the Paschal song and hymns,
Translated with an Introduction and Notes, Atlanta 2013
(Writings from the Greco-Roman world 35), 21.
165
‘V’ er placeret oven over de flankerende bogstaver.

166

Som den eneste af de seks engle ‘taler’ denne ikke
i første person. Kaspersen 2006 (note 137), 126, note
68, foreslår den alternative oversættelse: »What wonder
(that I am) present, when God may be in all places«.
En anden tolkning af indskriften knytter an til opfattelsen af englenes medvirken under selve konsekrationen af nadverlelementerne, jf. f.eks. David Keck, Angels
and Angelology in the Middle Ages, Oxford 2014, 17679. Digteren Dracontius (5. århundrede) har tidligere
udtrykt den patristiske doktrin om Guds allestedsnærværelse i heksametedigtet De laudibus dei: »cum sit
ubique deus semper praestare paratus, / tardius accipimus heu nostro corde morati« (Skønt Gud er til stede
overalt, klar til at hjælpe, ak, så tager vi kun langsomt
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Fig. 192. Bueretablets topstykke med fremstilling af Visdommen og dennes to ledsagere, vist før restaureringen 1934-35 (s. 2826). Detalje af det gyldne alter, o. 1200-25.
Foto Sophus Bengtsson 1924. – Top piece of the arched retable showing Wisdom and her
two companions, before the restoration of 1934-35. Detail of the golden altar, c. 1200-25.
imod ham, træge i hjertet, som vi er!), jf. Fl. Merobaudis reliquiae. Blossii Aemilii Dracontii Carmina. Eugenii
Toletani episcopi Carmina et epistulae, F. Vollmer (udg.)
(Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi
14), 86. Sahlkompilatoren kan også have hentet inspiration til verset fra Bernhard af Clunys digt De trinitate ...,
v. 25-27 (se ovenfor, note 163) og valgt at betone Kristi
tilstedeværelse i sakramentet som formidlet af englen.
167
Jf. Flavius Corippus’ (6. århundrede) heksameterpanegyrik til kejser Justin II (den Yngre): »gratior ille
fuit dominis locus, unde solebant/ undivagum spectare
fretum curvasque carinas/ omnia vectantes gemini
commercia mundi«, jf. Corippus, In laudem Iustini, J.
Partsch (udg.), Berlin 1879 (Monumenta Germaniae Historica, Auctores antiquissimi 3.2), 120. Sahlkompilatoren
har sandsynligvis haft kendskab til denne heksameterudgang, måske gennem en senere middelalderlig digter
eller et florilegium. Den ‘dobbelte verden’ (gemini ...
mundi) er i Corippus’ digt Europa og Asien, dvs. hver
side af Bosporusstrædet ved Konstantinopel, og ‘udveksling’ (commercia) hentyder til de værdifulde varer på de
romerske fragtskibe i pendulfart, som kejseren betragtede fra sit lysthus.
168
Jf. f.eks. et heksameterdigt om Sankt Cassian af
Autun (9. århundrede), i Poetae Latini Aevi Carolini 4,

Paul von Winterfeld (udg.), Berlin 1899 (Monumenta
Germaniae Historica, Poetae Latini 4): »Thura precum
domino sacrans pro compare tanto« (ofrende bønnernes
røgelse til herren til gengæld for så stor en ledsager).
169
Kun det første af de seks ‘engleheksametre’ har et
såkaldt leoninsk rim (percurro-asto) indbygget. Vers 1-4
er antitetisk opbygget omkring englenes rolle som forbindelsesled mellem himmel og jord, mens englene
i vers 5-6 viser hen til menneskets retfærdiggørelse.
Begreber som pugna, victoria og corona ses ofte i skildringer af et martyrium eller andre manifestationer af
helligt liv. Helt nære paralleller til disse seks heksametre
er endnu ikke påvist. Måske er de to sidste vers (samt
randskriften) dog relateret til følgende elegiske distika
hos Bernhard af Cluny, Carmen de castitate servanda, v.
172-76 (Halvarson 1963 (note 147), 49): »Est ibi rex
residens pugne deus, arbiter huius./ Pugnans auxilium, premia uictor habet./ Ipse tibi clamat: “Pugna,
uiuo, uince, corono./ Do meritum doni : dona
dabo meriti.”« (Der sidder kongen og dommeren over
denne kamp, og den, der kæmper, får hjælp, den sejrende belønning. Han råber til dig:“Kæmp, og jeg lever
for dig! Vind, og jeg bekranser dig! Gør dig fortjent til
gaven, og jeg vil belønne dig efter fortjeneste!”).
170
Samtlige skilletegn gengives her; hovedparten er
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fordybede, dvs. indridsede eller punslede, men enkelte
er alene bemalet med forgyldning.
171
Jf. Kyrietropen: »Rex regum Domine, rector
caelorum ac terrae«, f.eks. udgivet af David A. Bjork
og Richard L. Crocker, The Aquitanian Kyrie repertory
of the tenth and eleventh centuries, Aldershot 2003, 76-77.
Hos Bernhard af Cluny findes heksameterudgangene
»dux animarum, lux animarum, pax animarum, sunt
animarum« ti gange, dog kun én gang med leoninsk
rim som her på Sahlalteret. Udtrykket »laus sanctarum animarum« optræder i den latinske Mariadigtning og skyldes muligvis en byzantinsk indflydelse
gennem latinske oversættelser af Akathisthymnen, jf. G.
G. Meersseman, Der Hymnos Akathistos im Abendland,
1-2, Freiburg 1958-60, 2, 244 og 253.
172
Siden Marmora Danica 1741 (note 22), 82 (og
Tychonius) er læst: »A MORTE REDEMPTUS«. ‘A’
ses dog ikke.
173
Utallige middelalderlige heksametre indledes med
ordene: »C(o)etus apostolicus«” (den apostoliske flok),
og versåbningen findes mindst seks gange i Bernhard
af Clunys heksameterdigte. Betydningen af udtrykket
varierer fra den rent bibelhistoriske (dvs. de 12 apostle)
til at omfatte enten præsteskabet eksklusivt (dvs. den
apostoliske skare, mænd indviet af en biskop i succession efter apostlen Peter) eller – mere inklusivt – alle
troende. Trods det at billedprogrammet og indskrifterne til en vis grad synes henvendt til latinkyndige
gejstlige, synes det mest oplagt at opfatte heksametrene
‘inklusivt’. En enkelt parallel, metrisk sekvens findes
hos Bernhard af Cluny i Carmen de Trinitate ..., v. 1254
(Halvarson 1963 (note152), 44): »Ad dextram patris
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residet cum corpore matris« (Han skal sidde med
krop fra sin moder ved sin faders højre hånd).
174
Teksten er umetrisk.
175
For paralleller hertil, jf. Nørlund 1926 (1968) (note
120), 194.
176
For vigtige iagttagelser omkring dette spørgsmål tak
kes konservatorerne Karen Stemann-Petersen og Birgitte Larsen.
177
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 184, note 1; Norn
og Skovgaard Jensen 1990 40.
178
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 184.
179
Jf. eksempler blandt arkade- eller bueretabelkrucifikser, fortrinsvis dateret til 1100-1200-tallet. Se herom
Ebbe Nyborg, »Kreuz und Kreuzaltarretabel in dänischen Pfarrkirchen des 12. under 13. Jahrhunderts.
Zur Genese der Ring- und Arkadenkreuze«, i Entstehung und Frühgeschichte des Flügelaltarschreins, Hartmut Krohn, Klaus Krüger og Matthias Weniger (red.),
Berlin 2001, 25-49. Nyborg viser eksempler, til dels
dog rekonstruktioner, hvor det nedre evangelistsymbol
mangler på krucifikser, placeret på et alterbord eller
en korbuebjælke. Mest entydigt fremgår forholdet af
krucifikset fra Bjerning, hvis korbuebjælke er bevaret.
180
Vestergaard-Kristiansen (red.) 2017 bilag 1b.
181
Norn og Skovgaard Jensen 1990 22-24.
182
Det er påfaldende, at antallet af retabelbuens krystaller er ulige, idet der i højre side er 13 sten og i
venstre 14. Sammenlagt med buens midterste led, Guds
hånd, udgør disse dele dog tallet 28, hvilket har en
særlig symbolsk dimension, jf. Paul von Naredi-Rainer,
Architektur und Harmonie. Zahl, Mass und Proportion in
der abendländischen Baukunst, Köln 1982, 42 f. og 75 f.

Fig. 193. Fragmenter af de tidligere løsrevne evangelistsymboler på krucifiksets tværarme (s. 2824). Detalje af det gyldne alter, o. 1200-25. Foto Victor Hermansen 1927.
– Fragments of the formerly detached evangelist symbols on the arms of the crucifix. Detail of
the golden altar, c. 1200-25.
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Tallet 28 er et fuldendt tal (numerus perfectus), der i sig
selv udgør summen af de hele tal, som indgår i dette
(ud over 28 (1+2+4+7+14)). Andre fuldendte tal er 6
og 496. Jf. om anvendelsen af 28 i arkitekturen, f.eks.
proportioneringen af klosterkirken i Cluny (Cluny
III, 1088-1130) eller – som et hjemligt eksempel – af
Ølgod Kirke, DK Ribe 1560 (note 25).
183
Jf. J. Poeschke, »Paradies«, Lexikon der christlichen
Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 3,
Freiburg (1971) 1994, sp. 375-82; J. Engemann, »Paradies«, Lexikon des Mittelalters VI, München og Zürich
1993, sp. 1697-99.
184
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 52, 178.
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Norn og Skovgaard Jensen 1990 24 f. Jf. også U.
Mielke, »Sapientia«, Lexikon der christlichen Ikonographie
Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 4, Freiburg (1972)
1994, sp. 39-43.
186
Varming 1874-75 179.
187
Braun 1924 (note 130), 292.
188
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 52, 178.
189
Norn og Skovgaard Jensen 1990 24-27, 59 ff. Argumentationen er yderligere udfoldet af Søren Skovgaard
Jensen i Norn og Skovgaard Jensen 1990 59 ff. En slående
ikonografisk parallel er påpeget af Norn, gengivelsen i
kopien af Herrad af Landsbergs encyklopædi, Hortus
deliciarum (1185) af Filosofien (dvs. Sapientia) tronende

Fig. 194. Sydportalen og døbefonten, begge romanske (s. 2750, 2863). Tegning af
Heinrich Hansen 1855. – Porch to the south and font, both Romanesque.
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over Sokrates og Platon, omgivet af personifikationer
af de syv frie kunster, jf. 27 og pl. 2.
190
Norn og Skovgaard Jensen 1990 26 f. Jf. også E. Lucchesi Palli, »Enoch und Elias«, Lexikon der christliche
Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.) 1,
Freiburg (1968) 1994, 645.
191
For en kortlægning af anvendte typer, jf. Susanne
Stangier, Ornamentstudien innerhalb der dänischen romanischen Wandmalereien, Kbh. 1995.
192
Jf. også et tilsvarende skælmønster på Ålkrucifikset,
Nyborg 1988 (note 138), 136.
193
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 52.
194
Ved en undersøgelse 1991 iagttoges ultramarin,
grøn kobberfarve og rød insektfarve bag enkelte sten,
jf. indb. 1992 ved Torben Holst i NM, Antikvarisktopografisk ark. Desuden var indlagt pergamentstykker
med farvepåskrifter for rødt (»carbunculus«) og blåt
eller hvidligt (»sapphirus«); om sidstnævnte, der endnu
sås 1638, jf. Præsteindberetninger (note 5), 148.
195
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 55-57.
196
Det i 1700-tallet ødelagte gyldne Remaklusretabel fra benediktinerklosterkirken i Stablo (Stavelot),
udført o. 1150 på initiativ af abbed Wibald (10981158), havde på den øvre bueformede afslutning
mellem to indskrifter et ornamentbånd med en række
på 13 indfattede og cirkulære felter af en diameter på
ca. 10 cm, som det fremgår af en detaljeret tegning
fra 1661/1666, kopieret efter et ældre forlæg. Felterne,
der i modsætning til tilsvarende cirkelrunde felter med
figurfremstillinger i emaljearbejde, fremtrådte som
neutrale ensfarvede partier, kunne vel tolkes enten som
indsatte bjergkrystaller eller konkave, lysreflekterende
metalplader. I førstnævnte tilfælde kunne der ud fra
placeringen af retablet og et tilhørende helgenskrin på
et podium bag ved højalteret være etableret en tilsvarende belysningseffekt. Om retablet, dog uden en nærmere diskussion af dette tema, jf. Susanne Wittekind,
Altar – Reliquiar – Retabel. Kunst und Liturgie bei Wibald
von Stablo, Köln, Weimar og Wien 2004, 225-301.
197
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 54-55.
198
Hovedværket om Sahlalterets teologisk-liturgiske
program og dets ikonografi er Norn og Skovgaard Jensen
1990; jf. også Kaspersen 1998 (note 137); Kaspersen
2003 (note 137); Kaspersen 2006 (note 137); Aavitsland 2007 (note 137); Aavitsland 2011 (note 137);
Aavitsland 2014a (note 137); Aavitsland 2014b (note
137); Aavitsland 2015 (note 137). Det eventuelt indholdsmæssige og visuelle samspil med mulige kalkmaleriudsmykninger i korrummet har dog ikke kunnet
eftervises i Sahl, jf. s. 2773. For temaet generelt, jf. Ulla
Haastrup, »Reflections on the Interplay between Altar
Decorations and Contemporary Frescoes in Roma
nesque Churches in Denmark – based on an Analysis
of the Chancels in Lyngsjö Church, Scania, and the
Churches of Raasted and Lisbjerg in Jutland«, i Image
and Altar 2014 (note 135) 147-60.
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Fig. 195. Indre, set mod vest med romansk døbefont og
gravsten (s. 2863, 2881). I bagrunden ses †pulpitur, før
1910 anvendt som sæde for menighedens yngre medlemmer (s. 2876). Foto M. Mackeprang 1905. – Interior
looking west with Romanesque font and tombstone. In the
background, a †gallery used before 1910 as seating for the
younger members of the congregation.
199

Aavitsland 2014b (note 137), 186.
Aavitsland 2014a (note 137), 124.
201
Schiller 1966 (note 155), 66; M. Lechner, »Heimsuchung Mariens«, Lexikon der christlichen Ikonographie,
Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.) 2, Freiburg (1970)
1994, 230-31. Begge typer kendes fra tidlig middelalder, om end den førstnævnte, som påpeget af Schiller, fremfor alt optræder i den franske katedralskulptur
fra 1200-tallet, undertiden med en betoning af Elisabeths højere alder og med mindelser om gengivelser
af sibyller, som f.eks. karakteristisk for Elisabethfiguren
(også tolket som en sibylle) på den østlige korskranke
i Domkirken i Bamberg. I Sahl er Elisabeth mindre
end Maria, men ikke specielt karakteriseret som ældre.
202
Grinder-Hansen 1999 (note 135), 48 nævner dog, at
Josef ‘løfter højre hånd lyttende’.
203
Jf. også Schiller 1966 (note 155), 74, 76 (med betegnelsen »Altarkrippe« eller »Krippenaltar«), 81. Udformningen med den særligt høje underbygning, svarende
200
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til Broddetorp, ses også – ligesom motivet med Josefs
krykkestok – på Klosterneuburgalteret (1181).
204
Hvorvidt pladerne har været byttet rundt, og der
er divergens mellem stifthullerne heri og hullerne i
de respektive træbagklædninger, fremgår ikke af ældre
undersøgelser, gennemført hhv. 1924 og 1934 af Nørlund og William Larsen.
205
Kaspersen 2006 (note 137), 114.
206
Som nævnt i Schiller 1966 (note 155), 35 flankeres tronen i en ganske vist senere gengivelse af dette
motiv (altertavle fra cistercienserklostret i Wormeln,
slutningen af 1300-tallet) af både den kumæiske og
den samiske sibylle, mens Vergil og den arabiske astronom, Albumasar, repræsenterer den hedenske verdens
messianske profeter.
207
Jf. s. 2792 og note 137.
208
Om den allegoriske værdi af ædelsten, anvendt i
liturgiske genstande, jf. bl.a. Ulrich Henze, »Edelstein
allegorese im Lichte mittelalterliche Bild- und Reliquienverehrung«, Zeitschrift für Kunstgeschichte 54, 3,
1991, 428-51, specielt 444 ff.
209
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 186 f.

Fig. 196. Sydligste, sekundære storfag af prædikestol, o.
1625, med giverindskrift og omtale af restaureringen
1947 (s. 2867). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Southernmost, secondary large bay of pulpit, c. 1625, with donor
inscription and mention of the restoration of 1947.

210

Aavitsland 2007 (note 137), 42.
Jf. senest Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 57-59.
212
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 57 f.
213
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 181, 184.
214
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 57.
215
Nørlund 1926 (1968) (note 105), 193.
216
For en datering o. 1235, jf. Nørlund 1926 (1968)
(note 120), 193, 205. En datering på grundlag af dendrokronologiske analyser er ikke forsøgt på Stadilalteret, idet en sådan ville kræve et større indgreb i
frontalets konstruktion, jf. indb. ved Torben Holst 17.
jan. 1992, 3 i NM. Antikvarisk-topografisk arkiv.
217
For en rekonstruktion, se Nørlund 1930 (note 135),
156 (fig. 6).
218
Jf. Nørlund 1930 (note 130), 147-64; Nørlund 1931
(note 130), 35-44. Endvidere Tage E. Christiansen
i Nørlund 1926 (1968) (note 120), 12*-13*; Nyborg
2014 (note 135), 164 f.
219
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 8. Jf. også Ebbe
Nyborg, »Panel Painting in Denmark before 1300«,
Medieval Painting in Northern Europe: Techniques, Analy
ses, Art History. Studies in Commemoration of the 70th
Birthday of Unn Plather, Oslo 2006, 256.
220
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 200 f.
221
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 206.
222
Jf. Peter Lasko, Ars sacra 800-1200, Harmondsworth
1972, 194. Denne stilændring ses bl.a. på arbejder fra
Maasområdet, vigtigst Skt. Servatiusskrinet i Maastricht
(o. 1170), jf. samme, 193f.; Renate Kroos, Der Schrein
des heiligen Servatius in Maastricht und die vier zugehörigen
Reliquiare in Brüssel, München 1985, specielt 105 ff.
223
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 194.
224
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 195.
225
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 195 f. Blandt
danske kalkmalerier synes denne mere raffinerede
variation ikke at forekomme, sml. Stangier 1995 (note
191), 104-24 (palmette- og rankeornamenter), 163-72
(blomsterranker). Indflydelsen fra engelske bogminiaturer på de yngre gyldne altre mht. dekorative detaljer
betones også generelt af Lasko 1972 (note 222), 237 f.,
uden dog at Sahlalteret specifikt nævnes.
226
Det følgende afsnit (s. 2836-38) skyldes Christian
Troelsgård.
227
Aavitsland 2011 (note 137), 213 f.
228
Jf. Dag Nordberg, An Introduction to the Study of
Medieval Latin Versification, oversat af Jacqueline de La
Chappelle Skulby og Grant C. Roti, red. Jan Ziolkowski,Washington D.C. 2003, 32-33. Bernhards metrik er
behandlet af Katarina Halvarson, »De rebus metricis«
og »De verbis inter se consonantibus«, i De trinitate …,
jf. Halvarson 1963 (note 147), 142-46, 147-50.
229
Robert Favreau, Épigraphie Médiévale, Turnhout
1997, 144.
230
Andre eksempler på næsten lukkede uncial E’er ses
også på R 6 (»IOHANES«) og R 18 (»SAPIENCIA«).
231
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 58-59, 199. Jf. også
211

SAHL KIRKE

2905

Fig. 197. Korbuekrucifiks, o. 1500, vist før restaureringen 1949-50 (s. 2865). Foto
Niels J. Termansen 1947. – Chancel arch crucifix, c. 1500, shown before the restoration of
1949-50.
Rudolf M. Kloos, Einführung in die Epigraphik des Mittelalters und der frühen Neuzeit, Darmstadt 1992, 129-31.
232
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017 11; jf. også note 61.
233
Nørlund 1926 (1968) (note 120), 199.
234
Kaspersen 1998 (note 137), 150.
235
Om stormandsbebyggelsen ved Lisbjerg og Tamdrup, jf. også J. Jeppesen. »Stormandsgården ved Lisbjerg Kirke. Nye undersøgelser«, Kuml 2004, 161-80;
Lars Pagh, »Tamdrup. Kongsgård og mindekirke i nyt
lys«, Kuml 2016, 81-129.
236
Diplomatarium Danicum (note 2), 2, II, nr. 122-23
(18. nov. 1268).
237
If. en overlevering, nedskrevet 1897, blev en kasse

med »en hel Del Kobberplader, hvori var trykket Billeder af Mænd« o. 1850 registreret på herregården
Volstrup (Hjerm Sogn). Se Anders Jensen, Beskrivelse
af Trandum Sogn med den i 1554 nedbrudte Kirke, Ginding Herred, manuskript, dateret 1897 i NM, 24-25, jf.
også P. K. Hofmansen, Trandum kirke (1941), udg. Leif
Svendsen,Vinderup 2000, 12.
238
Schultz 1934 påpeger, at en fløjaltertavle på denne
placering måtte være anbragt så højt, at dens højre fløj
gik fri af døråbningen til apsiden. Dvs. at dens totale
højde højst kan have været 135 cm, bredden som
retablet (dvs. 183,5 cm, og fløjene det halve heraf, ca.
92 cm). Samtidig kan tavlen ikke have siddet lavere

2906

GINDING HERRED

Fig. 198. Endegavl mod sydvæggen fra stol i sydsiden
med navnetræk (»P:S«) (s. 2871). Tegning af A. Fussing. – End towards south wall of pew on the south side with
monogram (“P:S”).

end ca. 45 cm over alterbordet, hvilket giver en mindstehøjde på dens predella. »Ikke noget daarligt Forhold
mellem disse dens to Dele«. Jf. også Nørlund 1926
(1968) (note 120), 7*.
239
En ældre ramme bar årstallet 1584, idet tavlen if.
Hofmans Fundationer (note 106) II, 412 var skænket af
Niels Jonsen (Viffert) til Torstedlund (dog med årstallet 1586, ligesom kirkens alterstager). Jf. også Danske
Atlas (note 22), IV, 423.Tavlen blev siden moderniseret

1623 af Eske Brok og hustruen Kristina Viffert, som
det fremgår af renæssanceindfatningen.
240
Om Tamdrupalterets genanvendelse o. 1600-25 i
kirkens prædikestol, jf. DK Århus 5134 f.
241
RAK. Ministeriet for Kirke- og undervisningsvæsenet.
Journaler med tilhørende sager, 1855 (G 1495), breve
af 13. og 16. nov. 1855, hhv. fra pastor Buchhave og
provst A. K. Damgaard.
242
Brev af 11. okt. 1855, jf. note 115.
243
Worsaae 1863.
244
Varming 1874-75 169.
245
RAK. Ministeriet for Kirke- og undervisningsvæsenet.
Journaler med tilhørende sager, 1908 (3 H 1180).
246
NM. Korrespondanceark. Koncept til usigneret brev
(formentlig fra Chr. Axel Jensen) 11. nov. 1908.
247
NM. Korrespondanceark. Rapport af februar 1909
(Rothe 1909).
248
NM. Korrespondanceark. Breve af 17. april og 15. okt.
1909.
249
NM. Korrespondanceark. Breve af 25. juli 1914.
250
NM. Korrespondanceark. Breve af 21., 23. og 24. aug.
1914, hhv. fra kgl. bygningsinspektør J. Vilhelm Petersen, Eigil Rothe og Kultusministeriet, med udklip fra
Nationaltidende 19. aug. og Dagbladet 22. aug. 1914.
251
NM. Korrespondanceark. Brev af 24. juni 1915.
252
NM. Korrespondanceark. Brev af 8. april 1924 til
bestyrelsen for Sahl Kirke.
253
NM. Korrespondanceark. Breve af 29. aug. 1929 og
28. maj 1930.
254
NM. Korrespondanceark. Brev af 12. juli 1933 fra kirkebestyrelsens formand, sognepræst Jac. Terp.
255
NM. Korrespondanceark. Brevkoncepter af 20. sept.
og 11. okt. 1933.
256
NM. Korrespondanceark. Indstilling fra Nationalmuseet 16. nov. 1933 og accept fra Kirkeministeriet 25.
nov. 1933.
257
Bevilling af 25. maj 1934 i NM. Korrespondanceark.
258
Tilbud af 27. febr. 1934, dog kun på 66 i stedet for
71 sten, fra Fritzsche i NM. Korrespondanceark.
259
RAV. Privatark. Vig-Nielsens ark. 1900-68 (PR2390)
260
Pressemeddelelse af 22. dec. 1934. NM. Korrespondanceark.
261
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. af 18. dec.
1934 (Larsen 1934).
262
Indb. af 12. marts 1935 fra Vig-Nielsen i NM. Korrespondanceark.
263
Egnshistorisk ark.Vinderup. Diverse papirer.
264
Indb. af november 1945 i NM. Korrespondanceark.
265
Brev af 10. okt. 1953 fra Marinus Andersen til Aage
Roussell, daværende leder af Nationalmuseets 2. afdeling. NM. Korrespondanceark.
266
Breve, dels af 17. aug. 1953 fra Aage Roussell til
Ny Carlsbergfondets direktion, hvor Marinus Andersen havde søgt støtte, dels fra samme 4. nov. 1953 til
Marinus Andersen. NM. Korrespondanceark.

SAHL KIRKE
267

Tage E. Christiansen, »Gyldne altre«, Skalk 5, 1968,
16; jf. samme i Nørlund 1926 (1968) (note 120), 7*.
268
Søndergaard Nielsen 1998; Synsprot.
269
Vestergaard Kristiansen (red.) 2017.
270
En tilsvarende gengivelse ses på en altertavle i
nordre korsarm af Domkirken i Bayeux, jf. Otto Norn,
»Billedhugger Jens Hiernøe og hans kirkelige Arbejder
i Vejle Amt«, Vejle Amts Årbog 1938, 192. Navnet på den
pågældende kunstner blev dog ikke angivet her.
271
Brev til C. J.Thomsen 20. aug. 1850, i J. J. A.Worsaae,
Af en oldgranskers Breve 1848-1885, Victor Hermansen
(udg.), Kbh. 1938, 56.
272
Venligst meddelt af Signe Nørskov, Sahl.
273
J. Fonrobert, »Apokalyptisches Weib«, Lexikon der
christlichen Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl.
(udg.), 6, Freiburg (1968) 1994, 145-50.
274
Som foreslået af Schultz (Schultz 1934) kunne en
senmiddelalderlig tavle på den pågældende placering,
inklusive en predella, have haft dimensionerne ca.
180×183,5 cm, idet bredden af eventuelle tilhørende
sidefløje ville udgøre ca. 92 cm.
275
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indb. ved Bent
Exner 1997 (Exner 1997).
276
Se også Exner 1997.
277
Jf. indberetninger ved Signe Nygaard og Michelle
Taube 2018 i NM. En røntgenfluorescensanalyse viste,
at pladen var lavet af næsten rent kobber, der kun indeholdt ca. 1 procent bly.
278
Jf. f.eks. relikvieskrin, dateret 1185-95 i Louvre,
Paris (inv. OA MR 2648), omtalt og gengivet i MarieMadeleine Gauthier, Catalogue international de l’oeuvre
de Limoges. 1. L’époque romane (Émaux Méridionaux),
Paris 1987, 237, fig. 841 (kat.nr. 306).

Fig. 199. Antagelig indridset årstal (»1630«) og skakbrætmønster i stolestade nr. 8 i sydrækken (s. 2872).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Probably carved date
(“1630”) and chessboard pattern in pew no. 8 in the south
row.

2907

279
Niels-Knud Liebgott, Middelalderens emaljekunst,
Kbh. 1986,47-50. Som anført her kunne både de pånittede borter og figurer være massefremstillet i særlige
værksteder med disse specialer. Det samme kunne også
gælde for Sahlfragmentet. Om Helligtrekongersskrinet,
jf. også Vivian Etting i The Magic? Legend, Art and Cult.
Udstillingskatalog fra Schnütgenmuseet, Köln, Manuela Beer m.fl. (udg.), Köln 2014, 118-19 (kat.nr. 42).
280
Jf. Enamels of Limoges 1100-1350. Udstillingskatalog
fra Metropolitan Museum of Art, udgivet af John P.
O’Neill et al., New York 1996, 332-33 (kat.nr. 114).
Skrinet er i privateje.
281
Jf. bl.a. Nationalmuseets skrin fra o. 1170 (inv.nr. D
9110), det såkaldte ‘Mester Alpais-skrin’ fra 1190-1200
og tagpladen fra et skrin, antagelig af fynsk proveniens, dateret o. 1200 (inv.nr. D 12743). Jf. Liebgott 1986
(note 279) 36 ff., 41 ff. og 45 f. Også Gauthier 1987
(note 278) viser talrige eksempler, bl.a. kat.nr. 174, 201,
224-25,227, 233, 279, 308, 312.
282
NM. Indb. om røntgenundersøgelser fra Signe
Nygaard og Michelle Taube 2018.
283
Egnshistorisk arkiv, Vinderup. Afskrift af brandtaksation af Sahl Kirke, 4. aug. 1828.
284
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 67.
285
Mackeprang 1941 (note 284), 49, 167 f., 407. Om
kummen, jf. også Erik Skov, »Døbefonte i Viborg Stift«,
Viborg Stifts Årbog 1994, 39. Senest har Klaus-Dieter
Meyer, »Romanische Taufsteine aus importiertem
Bohuslän-Granit in Jütland«, Archiv für Geschiebekunde
7 (12), 2017, 765 argumenteret for, at denne font ligesom ca. 80 andre af den såkaldte ‘vestjyske’ type er
udført af importeret granit fra Bohuslen.
286
Ulla Haastrup, »Bemalede romanske døbefonte i
det middelalderlige Danmark«, hikuin 22, 1995, 16 f.,
23.
287
Teksten, hvis sidste del ligeledes refererer til Rom,
8,31, lyder her: »Als leewen willen wy ons weren,
ys Godt met ons, wie mach ons deren Anno 1634«,
jf. Alex Emanuel Holmberg, Bohusläns historia och
beskrifning, 3, Örebro 1867, 91 (http://runeberg.
org./aehbhob/3/0095.html.). Fadet har et tilsvarende hovedmotiv, hvor bøjlekronen er tydeligt identificerbar, ligesom flere af ornamentborterne er helt
identiske. Jf. https://www.google.com/maps/place/
Norums+church/.
288
Kummen blev allerede 1808 omtalt som bemærkelsesværdig i Danske præsters indb. 1807 (note 111), 74.
289
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indberetning ved
Einar V. Jensen 1951 (Jensen 1951).
290
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indberetning ved N.
Termansen 1948 (Termansen 1948).
291
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indberetning ved
Poul Jensen 1926.
292
NM. Antikvarisk-topografisk ark. Indberetning ved
Niels J. Termansen 1945 (Termansen 1945).

2908

GINDING HERRED
301

Fig. 200. Præstetavle nr. 2, 1901, vist i forbindelse med
fjernelsen af topstykket (s. 2878). Foto Marinus Andersen 1951. – Board listing incumbents no. 2, 1901, shown in
connection with the removal of the top piece.

RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180506 (C 4-707).
302
Facaden er udstyret med fløjdøre for at sikre pibeværket mod skader, forvoldt af turister.
303
Synsprot. NM. Korrespondanceark. Sag om orgels
udskiftning 1970.
304
If. inskription på orglet, jfr. kassationsrapport.
305
Dispositionen er optegnet 1964 af organist Edwin
Nielsen.
306
Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
307
Tavlen er nævnt i Inger Marie Bojesen og Kristian
Knudsen, Sahl Kirke, Vinderup 1999, 5. Om de førreformatoriske præster, jf. i øvrigt Nielsen 1895 (note
6), 393.
308
Egnshistorisk Arkiv,Vinderup. Diverse papirer.
309
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005,
26. april 1602; 1. juli 1603; 21. marts 1604.
310
Torkild Hinrichsen, Corpus der »romanischen« Grabsteine Dänemarks III, Hamburg 1988, kat.nr. 332.
311
Jf. J. B. Løffler, Danske Gravsten fra Middelalderen,
Kbh. 1889, 13 (note*).
312
Nielsen 1895 (note 6), 392.
313
Jf. H. C. Roede, »Uddrag af Kancelliets Registranter ang. Vielser, Daab og Begravelser 1660-70«, Personalhistorisk Tidsskrift 5,3, 1912, 32.
314
Om udvalgte monumenter på kirkegården, jf. Signe
Nørskov m.fl., Kirkegårdsvandring på Sahl Kirkegård
(Arkiv Nyt, efteråret 2013).
315
En mindre udgave af monumentet, 119×54 cm, er
før 2014 opsat på familiegravsted syd for kirken.
316
Aase Faye, Danske Støbejernskors, Kbh. 1988, 119
(kat. 60, A).
317
Faye 1988 (note 316), 86 (kat.nr. 144).

293

Termansen 1948.
Den lodrette stav i »P« er forsynet med en kors
lignende tværstreg.
295
Jf. brandtaksation 1828 (note 284).
296
Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol«, Kirkens bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, red. Hugo
Johannsen, Kbh. 1983, 120 f. Heri antages stolen dog
først indrettet i 1700-tallets slutning.
297
Skov 1983 (note 296), 118 ff.
298
Jf. Alfred Kaae, »41 træheste og 5 pæle til militsens
øvelsespladser«, Hardsyssels Aarbog 1966, 59.
299
Danske præsters indb. 1807 (note 111), 74.
300
NM. Korrespondanceark. Indb. ved Chr. Axel Jensen
1902.
294

Fig. 201. Navneindskrifter, 1901, fra kirkeværger, snedker og malere, vist på bagsiden af præstetavle nr. 2 (s.
2878). Foto Marinus Andersen 1951. – Inscriptions on
the back of board listing incumbents no. 2, 1901.

SAHL KIRKE

2909

SAHL CHURCH
Building. The church lies in a hollow easternmost
in the parish, in a hilly moraine landscape, contrasting with the heathland in the northern part.
From the church site there is a clear view to the
east and west, as the building was formerly isolated from the village to the south. Since the oldest known maps were made the settlement has
been concentrated here (fig. 3), while the presence of the eastern, Late Medieval entrance to
the churchyard, which comes to a dead end in
the fields, suggests that the settlement and road
structure has changed since that time.
The churchyard wall consists of stone-built
dikes supplemented on the inside by oak trees.
The extent of the wall must be supposed to reflect Late Medieval conditions, as three brickbuilt entranceways are preserved from this period
towards the east, south and west. The main entrance in the west consists of a combined carriage and walking gate, of which the carriage
gate is round-arched and bevelled on both sides,
while the walking gate is segmentally-arched
with bevelled side members. On the outside the
carriage opening is flanked by circular recesses.
The building consists of an apse, chancel and
nave from c. 1200-25. In the Late Middle Ages,
a porch was added in the south (c. 1475) and a
tower in the west (c. 1500), at the same time as
an inside stairwell in the nave and a closing wall
between apse and chancel. The dimensions of
the church are in plan as well as elevation quite
considerable. The overall length is thus 29.3 m,
while the inside height of the nave is 6.3 m. The
walls of the church are however relatively thin,
for example the north wall of the nave is only
about 1 m thick not counting the footing profile. The construction material consists of welldressed granite ashlars on the facades, while the
back walls are of raw fieldstone. The ashlars rest
on a profiled double footing, corresponding in
the apse to a profiled cornice (figs. 6-8, p. 2606).
A total of eight of the original 11 Romanesque

and round-arched windows of the church are still
in use. In addition, in 1894 a number of window frames of oak were found, which have been
dated by dendrochronological analyses to after c.
1180 (figs. 171-77). The two original entrances
to the church are as usual located opposite each
other at the western end of the nave. They stand
out in both being column portals, the northernmost examples in the old Ribe diocese.The most
richly furnished is the south door with four columns, while the north door only has two columns. Quite special circumstances apply on the
inside, where the door openings are framed by
wall projections, largest by the four-column portal in the south. The aim of these portal projections is not clear, but they should probably be regarded as reinforcements of the masonry around
the deep portals. In the interior of the church the
chancel and nave are still covered by flat ceilings,
while the apse is spanned by an original quarterspherical vault. At the transition to the chancel
there is an ashlar-built apse arch, which was however heightened in the Late Middle Ages with
brick. Chancel and nave are similarly connected
by an ashlar-built chancel arch, whose side members rest on a chamfered base.
True to custom, the church was expanded in
the last part of the Middle Ages with a porch
(c. 1475) and a tower (c. 1500), around the same
time as the latter addition the spiral staircase of
the nave and the closing wall of the chancel were
built. The brick-built porch outside the south
door of the nave can presumably, given the recess
decoration of the gable, be dated to the last quarter of the 1400s (figs. 21, 180). The high recesses,
which have now been cut down, can be compared to many similar and contemporary decorations on other churches of the region. The five(originally four-) storey tower at the west gable of
the nave was built at the end of the Middle Ages
and probably raised one floor in post-medieval
times. The construction material is partly ashlars
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moved from the west gable of the nave, partly red
brick and raw fieldstone.
The tower interior opens up to the nave
through a round-arched arcade with a twocourse high cordon of straight-edged medieval
brick, alternately corbelled and chamfered above.
The interior is covered by a cross-vault, and in
the southern severy there is a bell-rope hole. Access to the two middle floors is through the loft
of the nave, through a segmentally-arched door
in a pointed-arched tympanum in the west gable
of the nave (figs. 29-30). The door was installed
and the pediment rebuilt with the erection of the
tower, and the lower middle floor could once also be reached through an outside †flight of stairs
and a segmentally-arched †door above the vault
on the north side of the tower (figs. 178-79).
The belfry floor has two belfry lights in the
west and one towards the other points of the
compass; they are round-arched and have double
rabbeting outside, single-rabbeting on the inside.
The floor above this, against the background
of a presumably post-medieval heightening, was
rebuilt in 1916 after a lightning strike (fig. 27),
and the roof and spire are also from 1916.
Room has been made for the stairwell in the
northwestern corner of the nave, which on the
evidence of finds of wall-painted decorations on
the oldest plaster was built around 1500-25, by a
hollowing-out of the back walls of the nave (fig.
22). The material is red brick in monk bond, and
access is through a segmentally-arched underdoor
at the west wall of the nave.The stretcher-bricked
stairwell winds rightward around a round newel
of moulded brick, and ends on a small landing in
the wall core, from which a staircase with a further six high steps leads to the loft of the nave.
Finally, a closing wall between chancel and apse
was built in the Late Gothic period. This layout
detached the east end of the church as a sacristy
(figs. 23-26), a feature known from a number of
other churches. Towards the sacristy one sees another two peepholes covered by stone strutting,
now bricked off towards the chancel.The placing
and design of these corresponds precisely to two
of the free-standing figures of the golden altar in
the older arrangement (figs. 23-25).

The church has preserved much of the medieval oak roofing (fig. 31). From here 21 samples
have been taken for dendrochronological analysis
which shows that the timber used was felled in
the years 1445-55.
Wall paintings. In 1894 the still-preserved wall
paintings of the church were uncovered in the
window spandrels of the north side (figs. 33-37).
The decoration dates back to c. 1500-25 and
consists of a painting of the Virgin plus three
saints. From the east we see Mary as mater dolorosa, her soul pierced by a sword, and opposite this
St. Lawrence shown as a tonsured monk. In the
west window St. Dorothea (east) and St. Cathe
rine face each other. Originally the figures were
shown standing on a †hummock with scattered
vegetation and, above the heads were identifying
scrolls (cf. fig. 37), of which little is now preserved.
An original †vine decoration around the figures
has now disappeared entirely. †Wall paintings (figs.
37-40). The existing paintings represent only a
small proportion of the decorations which at various times almost completely covered the walls
of the church. Among other things the abovementioned vine decoration spread through the
whole interior of the church, and on the north
wall of the nave remains have been found of a series of Passion paintings, also from the beginning
of the 1500s. From c. 1600 comes a number of
motifs on the north wall of the nave and on the
bricking-up of the north door. These showed a
number of finely decorated pew ends as well as a
supplementary scroll with owners’ initials.
Furnishings. From the oldest period of the church.
that is from the first part of the 1200s, several items
are preserved, among which the paramount treasure is the ‘golden altar’, the finest and most consistent example in Denmark of this special kind of
altar decoration of fire-gilt copper set with rock
crystals and mounted on a construction of oak
wood (figs. 47-119, 184-93). A detailed chapter
has been dedicated to the description of the golden altar, including a frontal and an arched retable
originally placed at the back of the Romanesque
Communion table.The golden altar has been dat-
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ed stylistically to c. 1200-25 and is thus presumably contemporary with the church building. A
dendrochronological dating shows that the oak of
the backing is from some time after 1172 (frontal) and 1190 (retable). The altar, which has been
located since c. 1500 in front of a partition wall
between the apse interior and the chancel, was
subjected in 2017 to a thorough technical and scientific analysis at the National Museum.
From the Romanesque era - besides the Communion table, which was moved around 1500
from its original place in the apse farther to the
west - come both a font of granite, possibly imported from Bohuslän (figs. 132-34, 194-95),
and an *enamelled copper fragment, probably a
decorative moulding from a †reliquary in Limoges work (figs. 129-31). The Late Middle Ages
are represented by five fragments of an altarpiece
showing the Madonna of the Apocalypse, later
to be re-used as backing for a number of later
pew doors (figs. 122-26). The chancel arch crucifix too (figs. 137, 197) is from c. 1500, while
the altar candlesticks must be dated c. 1500-50
(fig. 128). The poor box of the church (fig. 156)
presumably also comes from the 1500s, although
it cannot be said with certainty whether it comes
from the first or second half of the century.
In the time after the Reformation the church
interior was re-furnished with pews whose oldest parts have carved dates as well as monograms
from 1584, while most of them come from the
1600s and 1700s (figs. 143-53, 198-99). The altar
chalice with the associated paten is dated to c.
1600, except for the lower segment of the foot
of the chalice (fig. 127). From the first quarter of
the 1600s come a number of items; the confessional, which seems however to have been altered
around 1750 but bears the date “1622” (fig. 154),
the pulpit and the earlier Communion table panelling, which has been remounted to the north
wall of the chancel; both were made around 1625
(figs. 45-46). Finally, the baptismal dish, probably
Dutch, is from c. 1650 (fig. 135).
Several smaller items of furnishing are from the
1800s and 1900s. The oldest, presumably from
c. 1800, are the former (†)altar wings, the board
listing incumbents (no. 1) and a parish meeting
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board (figs. 45, 120-21, 159, 161). From the second half of the century and the time up to c.
1900 stem the wafer box, bell no. 1 (1878), the
baptismal ewer (1891), the Communion bowl,
the seven-branched candelabrum and the board
listing incumbents (no. 2, 1901) (cf. figs. 136,
160). To the more recent furnishings belong the
chandelier (no. 1-2, 1928 and more recent), the
altar rail (1956), the organ (1972), the chandelier
no. 3 (1972) and the church’s two chasubles and
candelabra, all acquired in 1982 (cf. figs. 42, 158).
The most recent acquisitions include the altar
jug and spoon, made by Bent Exner in 2002, the
church’s red chasuble (2008), bell no. 2 and the
carillon (2017) (figs. 127, 163).
Colour scheme and later refurbishing. In all essentials the colours of the furnishings are characterized by the restoration carried out in 1946-51
(architect Marinus Andersen, cf. p. 2763). In this
connection the paintwork of the pulpit was reconstructed after the traces of the original colours, but with due consideration for the golden
altar decoration with subdued colouring. A further retouching of the colours and a general refurbishing of the furnishings were discussed in
1998, but have not yet been implemented.
The furnishings of the church or more specifically the chancel in the Middle Ages went
through two main phases (cf. also figs. 23-25, p.
2760). At the time of the building of the church
in the early decades of the 1200s the High Altar and the related altar decorations were placed
in the apse (fig. 108), a furnishing arrangement
that was changed radically around 1500, when a
newly-built closing wall in the original apse arch
separated the interior into two parts, a chancel
and a sacristy behind, to which a segmentallyarched door in the south gave access (figs. 2325, 47). The Romanesque Communion table
was however moved forward in front of the
new back wall, against which the original retable was placed, while the frontal may either
have preserved its place in front of the table or
as early as the Late Middle Ages was moved up
against the back wall beneath the retable. At all
events this happened before c. 1625, when new
painted Communion table panels were set up
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in front of the Communion table. The last of
these changed, however, is not documented in
the oldest church accounts, which are from no
earlier than the period 1631-53. For the next
century, too, the information in the administrative archives is scanty.
The normally particularly informative parson’s
report to Bishop J. Bloch from the 1760s is absent
from Sahl Church, but did exist. On the other
hand, the church’s unusual golden altar decoration drew the attention of the antiquarians as
early as the first half of the 1600s (cf. p. 2782), and
- although not until the 1700s - we have regular
notes on the interior and the remarkable state
and good maintenance of the furnishings. The
pews of the church were ‘in fine condition’, and
the ornaments (presumably especially the textiles
and altar plate) were all ‘well and proper’ according to a church inspection in 1700, while the inspection report of the Bishop of Ribe, Mathias
Anchersen, from 1734, is fulsome in its praise.
According to this, the furnishings were ‘the most
impressive I have seen so far in the country’, and
besides the ‘lovely ancient altarpiece with fine
gilt brass images’ it makes much of the fact that
all the pews were ‘neatly’ closed and there was
furthermore a special confessional chapel behind
the altar. The positive description of the state
of the furnishings still persists in the 1760s and
1770s apart from comments on the need for a
new pulpit canopy, as the old one had been taken
down ‘because of its frailty’ and placed on the altar floor. The altarcloth too had to be replaced as
it was ‘so short that it does not extend down over
the Communion table’, the ‘worn-out’ alb was
full of holes and the altar book ‘because of its age
was tattered with many loose pages’. To this one
could add the increasing decay in the building
itself (p. 2762). A radical refurbishing seems at last
to have been initiated in 1784. As noted in 1791
the church had seven years before been put in
‘completely good repair both inside and outside’.
With respect to the furnishings particular emphasis was given to the improvement of the pews,
such that the church could at last be described
as in good and sound condition both inside and
outside.

Around 1800, perhaps already in connection
with the major repairs of 1784 (p. 2762 f.), the
panels of the Communion table were set up as a
kind of predella beneath the Romanesque frontal
and replaced by a simpler board covering in front
of the table. This was partly damaged during a
fire in 1803 (p. 2781). Perhaps in the same period, secondary wings were set up by the frontal
(p. 2855). About the repairs of furnishings in the
course of the 1800s the sources have little to say.
It is thus not known whether the major repairs
of the tower and nave proposed in 1891 (p. 2763)
were to affect the furnishing of the church.
A fire caused by a lightning strike in 1915 in the
church first and foremost affected the soundingboard canopy of the pulpit (p. 2869). However, it
was recommended that the renovation of pulpit
be given a lower priority than the long-desired
restoration of the golden altar which had been
planned since 1908 (p. 2840). But the repairs
were not implemented until 1934-35 at the same
time as a reworking of the Late Medieval closing
wall and a reconstruction of the covering plate
of the Romanesque Communion table. In that
connection the Renaissance panels were joined
to the later side wings in a ‘side altar’. As mentioned on p. 2852 in 1945ff and 1953 a demolition of the medieval closing wall was discussed
in connection with a possible re-establishment of
the Communion table and the original set-up of
the altar decoration in the apse interior. However, the project had to be shelved, and only the
setting-up of a new altar rail designed by Marinus Andersen was realized in 1956.
Sepulchral monuments. Apart from a Romanesque
tombstone of granite decorated with two circular
crosses (figs. 164-65), the church interior is entirely
without old sepulchral monuments. Besides a collective monument of granite made by Erik Heide
in 1995 (fig. 167), set up north of the church, more
recent churchyard monuments worth mentioning
are a stele (fig. 166) from c. 1864, in memory of
Lieutenant Wilhelm Elias Georg Buchhave, who
was fatally wounded during the fighting on Als,
as well as a total of five wrought-iron crosses from
the period c. 1871 - c. 1888 (figs. 168-69).
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Fig. 1.Ydre set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north west.

VINDERUP KIRKE
GINDING HERRED
Lokaliteten Vinderup (»Windorp«), der første gang er
omtalt 1274 i forbindelse med en dér liggende gård,1
senere betegnet Vinderup Hovgård,2 udviklede sig
først i slutningen af 1800-tallet til en egentlig bymæssig bebyggelse. Den kirkelige betjening af indbyggerne
lå da under Sahl, men efterhånden opstod ønsket om
egen kirke. Dette ønske blev formaliseret 1902, hvor
der blev nedsat et syvmandsudvalg bestående af lokale
næringsdrivende, hvortil kom sognepræsten. Arbejdet, der 1905 blev begunstiget med et statstilskud på
18.000 kr.,3 resulterede i en indsamling på 15.000 kr.,
mens en basar indbragte yderligere 1.300 kr.4 Arkitekt
Kristoffer Varming, søn af sognepræsten i Sahl, Ludvig

Varming (s. 2787), udarbejdede tegninger til kirken,
idet han dog allerede 1903 havde udført en akvarel
som forstudie (fig. 22).5 Grundstenen blev nedlagt af
provst Thomas Møller 13. juni 1905, men af forskellige årsager måtte indvielsen, der var berammet til 17.
dec., dog udskydes til det nye år.6 Endelig, 4. feb. 1906
kunne Ribebispen Peter Gabriel Koch i overværelse
af menigheden samt en række lokale foregangsmænd,
idet Kirkeminister I. C. Christensen dog havde meldt
afbud, indvie den store kirke med plads til i alt 310
kirkegængere. Kirken udgjorde indtil 2010, hvor den
blev udskilt som selvstændigt sogn, et anneks til Sahl
(s. 2742).
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Fig. 2. Kirkegårdsmonument udført af Erik Heide 1984 (s. 2914). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Churchyard monument made by Erik Heide, 1984.

Kirken ligger centralt i Vinderup på Søndergade,
stationsbyens hovedfærdselsåre. Bebyggelsen voksede frem efter jernbanen Struer-Skives anlæggelse 1865, på det sted hvor sporene krydser landevejen mellem Holstebro og Skive. Byen opstod
således som et naturligt knudepunkt i den lokale
trafik, men bestod i de første år blot af en mindre samling huse. Fra o. 1900 skete imidlertid en
voldsom forøgelse af indbyggertallet, og som en
naturlig konsekvens heraf foregik en øget byggeaktivitet, der bl.a. omfattede byens kirke.7
Den store kirkegård ligger øst for selve kirken,
men er afskåret herfra ved en mur (jf. ndf.). 1959
blev den udvidet med et betydeligt areal øst for
Kapelvej, ‘den nye kirkegård’, hvis søndre del dog
ligger ubenyttet hen.8
Kirken er dermed på tætteste hold blot omgivet af en forplads og græsplæner, der er anlagt
1985 i forbindelse med en renovering af de nærmeste omgivelser (Landskabsarkitekterne Leth &
Skaarup, Aarhus). Her blev p-pladsens indkørsel,
der oprindeligt lå ud for kirkens vestfacade, flyttet mod nord, idet en naboejendom 1983 var
revet ned og p-pladsen udvidet. Mellem kirkens
indgang og Søndergade blev udlagt en cirkulær belægning af rødbrændte klinker (renoveret
1995), og herfra, på hver side af kirken, forbindel-

sesstier til kirkegården. Kirkepladsens søndre afgrænsning består af seljerøn og en bøgehæk, mod
vest blot af en bøgehæk; en stedsegrøn hæk og en
række seljerøn afskærmer mod parkeringspladsen
nord herfor, hvor der er plantet ask.
Kirkegårdens hegn og indgange. Den gamle del
af kirkegården er adskilt fra kirken ved en knap
100 m lang mur fra 1983. Den er opført af røde
teglsten og er afdækket af vingetegl med ensidigt fald mod vest. En port bestående af murede
piller øst for koret forbinder kirkepladsen med
kirkegården. Mod syd afgrænses kirkegården af
en hæk af seljerøn kombineret med et trådhegn,
mens sidstnævnte er videreført mod øst; mod
nord består hegnet af et plankeværk. Den nye
kirkegård afgrænses hovedsagelig af bøgehæk
kombineret med ahorn og eg. I forbindelse med
kirkegårdsudvidelsen blev i den ældre sektions
sydøstre hjørne etableret en køreport bestående
af murede piller af gulbrændte teglsten afdækket af cementplader. En tilsvarende indgang blev
opført overfor, på Kapelvejs østside som adgang
til det nye afsnit. Her er tæt på indgangen til
urnekirkegården i 1984 opstillet et monument
over de ukendtes grav, udført af Erik Heide 1984
(fig. 2).9 De to såkaldte ‘Paradissten’ er brudt af
samme bornholmske granitblok og kun råt til-
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dannet; de prydes dog af reliefhugne kors og måler i nord: 128×188×58 cm samt 109×150×58
cm i syd.
Kirkegårdsmuren afløste et †plankeværk, der var
opført som afløsning for et †trådhegn med supplerende bevoksning af ældre løvtræer. Kirken og
kirkegården var 1911 hegnet af et †bræddestakit
mod Søndergade og ‘grenstakit’ til de øvrige sider.10 Mod hovedgaden bestod porten af murede
piller, foroven afsluttet med granitdæksten og
-kugler. Pillerne blev 1939 flyttet mod hhv. nord
og syd (jf. fig. 8).11 1988 blev hegnet på øst- og
sydsiden af den gamle kirkegård fornyet.10
Bygninger på og ved kirkegården. På kirkegårdens
østre del er 1916 opført et ligkapel efter tegning af
kirkens arkitekt Kristoffer Varming (fig. 3). Den
rektangulære bygning er som kirken opført af røde teglsten og er belagt med skifertag. Over gavlene er i hver side tre toptinder med udkragende
tandsnitsfriser. Hovedindgangen i vest er udformet som en retkantet dør i en høj, rundbuet åbning, der indtil 1984 havde vindue, men som nu
dækkes af trætympanon. Herover er et forsænket
kors, hvori 1979 blev indsat et trækors.10 Dørens
falsede profilvanger svarer til stikkets, mens en tilsvarende dør i østgavlen er retkantet. Bygningens
indre er delt i to rum, hvoraf selve kapellet i vest
udgør hovedparten. Her er i østvæggen en høj,
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rundbuet niche. 1968 blev loft og døre renoveret
samt et nyt gulv af klinker udlagt.10
I forbindelse med kirkegårdsudvidelsen 1959
blev syd for dennes indgang opført et parcelhuslignende graverhus. Bygningen, der bl.a. huser
kontorer og maskiner, er af røde teglsten og dækkes af valmtage.
Nord for kirken og parkeringspladsen er Vinderup Kirke- og Kulturhus opført 2015 (Hvam arkitekter, Holstebro). Huset, der blev opført som
afløser for et samme år nedrevet †menighedshus
fra 1952 på Sevelvej,12 består af to parallelle, østvest orienterede fløje, der forbindes af en gennemgående fordelingsgang med hovedindgangsparti mod Søndergade. Den lavere nordfløj, der
er opført af hvidskuret beton, rummer kontorer,
mens sydfløjen, hvori mødesalene er indrettet, er
af røde teglsten. Herfra er der gennem høje vinduer udkig mod kirken.
Et †brændselsskur blev 1940 opført ved kirken,
og på kirkegården lå flere på hinanden følgende
†toiletbygninger og †redskabshuse, flere af dem beliggende omtrent hvor den vestre kirkegårdsmur
nu strækker sig.
En stenskulptur foran kirken bestående af fem
granitsøjler er udført 1992 af Jens Stobberup (jf.
fig. 1). På vestsiden er et motiv symboliserende
solen, opstandelsen og livsglæden.13

Fig. 3. Kirkegårdskapel opført 1916 (s. 2915). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Churchyard chapel, built in 1916.
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Fig. 4.Ydre set fra syd. Ældre foto i NM, o. 1910. – The exterior seen from the south, c. 1910.

BYGNING
Kirken er opført 1905-06 efter tegning af arkitekt
Kristoffer Varming, København, idet arbejdet var
under løbende inspektion af arkitekt Søren VigNielsen,14 Viborg, som da også deltog i festlighederne omkring indvielsen.15
Den nye kirkebygning blev helt i tidens ånd
opført i en historiserende, nyromansk stil, der

dog også kopierer enkelte gotiske former. Det
praktiske arbejde blev for murerentreprisens vedkommende varetaget af murermester Wedderkopp fra Struer samt den lokale murermester
T. C. Thomsen, mens tømrermestrene Linding,
Vinderup og Roersen, Skive, stod for snedkerog tømrerarbejdet. Endelig medvirkede fra Vinderup malermester A. Petersen og blikkenslager
Wejling.

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1974, suppleret af
Anders C. Christensen og tegnet af Freerk Oldenburger 2018. Signaturforklaring s. 9. – Ground plan. Key on p. 9.
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Fig. 6-7. Sandstensornamenter med fuglemotiver på tårnets vestfacade (s. 2917). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Sandstone ornaments with bird motifs on west facade of tower.

Kirken består af et rektangulært skib, hvortil
knytter sig et smallere og tresidet afsluttet kor i
øst. Mellem kor og skib er indskudt et lidt bredere fag med præsteværelse i syd og (tidligere)
fyrrum i nord. Mod vest er rejst et tårnparti i fem
stokværk, hvis flankerende udbygninger springer
en anelse længere frem i forhold til skibet. Selve
tårnets kvadratiske grundplan er kun for omtrent
halvdelens vedkommende opført over skibets vestende, mens resten skyder sig frem mod Søndergade.16 Anlægget måler 30×10 m.
Materiale og teknik. Bygningen er opført af røde,
håndstrøgne normalsten lagt i krydsskifte over en
53 cm høj granitsokkel muret af råt tilhugne sten,
der er bindige med facaden. Murene hviler på
et knap 1 m dybt, støbt betonfundament,17 og
til enkelte, dekorative detaljer er anvendt granit
og sandsten. Murene afsluttes af en dobbelt gesimsfrise, og skibets østfag prydes mod nord og
syd af en høj, trappestikafdækket blænding med
mønstermuret bund.
Døre og vinduer. Den retkantede hoveddør i vest
er anbragt i en mangefalset og rundbuet portal
med muret, glat tympanonfelt. En ufalset dør i
skibets østgavl mod nord er ligeledes rundbuet
med tilsvarende tympanonfelt, mens døren til det
nuværende toilet på nordsiden af tårnpartiet er

retkantet. Skibet får lys gennem otte retkantede
vinduer, hvis indre karme er svagt smigede. Mod
det ydre er de ufalsede og dækkes af retkantede
monolitoverliggere af granit, hvorpå er reliefhuggede tvillingebuer. Korets lave, men højtsiddende
østvindue har rundbuet form med lige, gennemløbende karme, mens de to åbninger i nord og
syd svarer til skibets. Oprindeligt var de planlagt
smallere, men da granitoverliggerne ved ankomsten til byggepladsen viste sig at være længere
end forventet, blev åbningerne øget tilsvarende.18
Tårnpartiet, hvis vestfacade pga. kirkens orientering vinkelret på Søndergade udgør bygningens
skueside, er af samme grund fremhævet på forskellig vis. De flankerende udbygninger er som nævnt
bredere end skibet og har som følge heraf separate valmtage, mens etageadskillelsen er markeret
ved en udkragende gesims og et bredt granitbånd.
På tårnets frie del er på nord- og sydsiden opført
en støttepille, midtvejs aftrappet og i flugt med
vestfacaden. Over vestportalen er indsat to kvadratiske sandstensrelieffer, seks skifter høje med
fugle, der nedlægger hhv. en slange og en drage
(fig. 6-7). Herover er anden stokværks rundbuede
biforieåbning underdelt af en lav granitsøjle med
base og terningkapitæl. Endnu et sandstensornament i form af et 25 skifter højt latinsk kors med
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Fig. 8.Ydre set fra sydvest. Foto o. 1985 i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen from the south west.

båndslyng i relief er indsat omtrent midt på facaden, og herover er klokkestokværket indrammet
af lave blændarkader med pudset bund, idet kun
de udkragende gesimsled griber om hjørnerne.
Etagen er mod alle verdenshjørner fremhævet
ved fire rundbuede arkader, hvoraf kun de to
midterste åbner sig som glamhuller, tvedelt af retkantede granitsøjler med trapezkapitæler; de ydre
står som blændinger med pudset bund. Omkring
korset er murankre med årstallet 1906 for kirkens
indvielse (jf. s. 2913), og mellem klokkestokværket og korsprydelsen er installeret et tårnur med
årstallet 1940 (jf. s. 2928). Tårnet, hvis højde er
godt 23 m, krones af et pyramidetag.
Indre (fig. 10-11). Koret, der i det indre afsluttes
af en runding mod øst, overspændes af et kuppelhvælv på retkantede hjørnepiller og brede skjoldbuer. Det åbner sig mod skibet gennem en falset

korbue, hvis store dybde svarer til det førnævnte
mellem kor og skib indskudte fag. Oprindeligt var
der i flugt med triumfvæggen opstillet to †granitsøjler i forbindelse med en skranke (jf. fig. 10), men
disse blev fjernet 1974. Korbuens runding er mod
skibet prydet af en stukprofilering med et kerubhoved med udbredte vinger øverst og på triumfvæggen en række stukrosetter. Skibet dækkes af et
fladt bjælkeloft, og i vestenden er opført et pulpitur, hvis underdel opdeles af tre rundbuede arkader
på granitsøjler. Til prædikestolen er i skibets sydøsthjørne etableret et muret podium (s. 2926).Tårnets underetage rummer kirkens våbenhus, og i de
flankerende rum er indrettet venteværelse (syd) og
opgang til pulpituret og de øvre stokværk.
Ændringer og vedligeholdelse. 1969 blev opsat
panellister ved skibets loft, der endvidere 1977
blev isoleret.10
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Ved en istandsættelse 1974 (arkitekterne Olaf
Brusch, Johan Duelund Nielsen, Poul Hansen og
Ib Lydholm, Thisted) fik kirken nye vinduer, og
de to †granitsøjler ved korbuen blev fjernet. 1982
blev der i kirkens tidligere brændselsrum under
tårntrappen indrettet toilet, og året efter blev kirkens utætte tag repareret over sydøsthjørnet.
Ved istandsættelsen 1997 blev dele af tårnets
tagværker udskiftet og nye tagsten oplagt. Desuden blev blændingsfelterne sandblæst.10
En større istandsættelse 2007 (arkitekt Gert
Madsen, Hadsten) omfattede udskiftning af porøse og frostsprængte teglsten på tårnets facader,
udskiftning af kirkens tagbeklædning (jf. ndf.),
samt udbedring af fugtproblemer i alle tårnets
etager.
2015 påbegyndtes forberedelser til en større,
indvendig istandsættelse.10
Gulvene dækkes af røde klinker,19 under stolene
og i knæfaldet af planker.
Den nuværende tagbeklædning er fra 2007 og
består af rødbrændte og gråsort glaserede falstagsten fremstillet hos Falkenløwe, Sønderborg.Tagstenene blev udvalgt pga. den store lighed med
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de oprindelige, gulbrændte og blåglaserede tyske
Hennigsdorfer-falstagsten, som de dette år erstattede.20
Farveholdning. Kirkens facader står i blank mur,
når undtages enkelte, hvidpudsede detaljer. Kirkens indre er hvidmalet på nær pulpiturets granitsøjler, der er blanke. Loftsbjælkerne er grønmalede, mens brædderne er gule.
Opvarmning. Kirken er siden 1967 opvarmet
via fjernvarme.10 Oprindeligt var der i kirken en
†kakkelovn, opstillet i skibets nordøsthjørne (Hess
Jernstøberi, Vejle). Indfyringen skete fra det tilstødende fyrrum mod øst, mens kullene blev opbevaret i et dertil indrettet rum under tårntrappen, nu toilet. †Kakkelovnen blev sløjfet 1937,
hvor der blev installeret en †kalorifer.10
Til kirkens belysning blev der oprindeligt indlagt gas, der o. 1923 blev udskiftet med elektricitet.21
Vindfløj. Den nuværende korsformede vindfløj, et slankt kors med cirkel, er af kobber og
fra 2005.22 Det afløste en tilsvarende vindfløj fra
1948.23 Den ældste udgave havde tilsyneladende
form af et kraftigere kors.

Fig. 9.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – The exterior seen from
the south east.
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Fig. 10. Indre set mod øst. Ældre foto i NM, efter 1939. – Interior looking east, after 1939.

INVENTAR
Oversigt. Kirken har i al væsentlighed bevaret sit oprindelige inventar fra 1905-06 og fremtræder med et
harmonisk og helstøbt præg. Som nævnt s. 2913 blev
store dele af inventargenstandene skænket af byens
borgere, ikke mindst via Damekomitéens indsamling
som omtalt i kirkens synsprotokol o. 1911.10 Det gælder bl.a. alterrammen, altersølvet, dåbstilbehøret og flere mindre inventargenstande som alterstager, messetøj,
krucifiks og lysekroner, hvortil kom bidrag til orglet.
En række af de senere nyanskaffelser er sket i forbindelse med kirkens skiftende jubilæer. Således fejredes
30-årsjubilæet 1936 med et nyt broderet altertæppe.
1939 anskaffedes dog nye lysekroner og lampetter efter
nedfaldet af den ene krone. Opsætningen af det nye
orgel skete 1960, tre år efter 50-årsjubilæet 1957. 1965
ophængtes desuden en ny klokke. Ved 70-årsjubilæet
1976 fik kirken en præstetavle, to kandelabre og en
offerskål af tin, finansieret gennem en arv, mens nye
pengebøsser opsattes 1981 ved 75-årsjubilæet, ligesom
man anskaffede en ny messehagel.Ved 100-årsjubilæet,
2006, blev orglet udvidet. Forinden, 1999-2000, udførtes et nyt alter- eller kortæppe, broderet af sognets
damer. Siden, 2013, har kirken fået en ny alterdug (nr.
3) og to nye messehagler (nr. 5-6).

Farvesætning og istandsættelser. Inventaret fremtræder med en staffering, der hidrører fra restaureringen
1982-84. I den forbindelse blev det foreslået, at specielt altertavle, prædikestol og orgel skulle fremtræde
i ‘varmere og livligere farver’ med anvendelse af mere
bladguld.24 Hovedinventarstykkerne (alterskranke,
prædikestol og stolestader) var oprindeligt malet med
en dyb blå farve, mens pulpituret stod brunbejdset.10
Ved en istandsættelse af kirken 1974 (s. 2929) flyttedes kirkens døbefont til en placering ved korbuens
nordvange, mens degnestolen blev sløjfet.

Alterbordet (jf. fig. 12), 1905-06. Panelværk af træ,
237×94,5 cm, 109,5 cm højt, 102 cm fra østvæggen. Forsiden er tredelt med bredt midtparti
og smallere sider, indrammet af lisener med reliefudsmykning af blomsterstængler, udgående fra
et hjerte. I midten er et kløverbladskors i relief.
Rødbrun staffering med grålig, patineret bemaling af lisener og vandrette led. Forgyldning er
anvendt på kors og profillister. På bagsiden er
1973 indbygget en pengeboks.10
*Alterklæde (jf. fig. 10), 1905-06, af rødt fløjl
med besætning af guldgaloner. 1978 reparere-
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Fig. 11. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking east.

des guldbesætningen. 2008 overført til Vinderup
Egnshistoriske Arkiv.10 Alterduge. *1) 1905-06, af
hvidt lærred med bred tungekant og fransk broderi med kalk, disk og kors samt vinløv; endvidere
frakturindskrift, broderet med franske huller: »Bliv
hos os Mester«. Skænket af fru direktør Hansen,
Vinderup.10 2008 deponeret i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. 2) Nyere, af lærred med kniplet
bort. Deponeret på loftet. 3) (Jf. fig. 12), 2013, udført af kirkeværge Lillian G. Jepsen og Anny Ringgård; dugen, der er prydet med en kniplet bort af
skiftevis kors og livstræ, blev taget i brug 2014.
Altertavle (jf. fig. 12), 1905, med maleri af Axel
Hou. Rammen i nyromansk stil er udført efter
tegning af kirkens arkitekt og tager udgangspunkt
i den gyldne alterprydelse i Sahl Kirke (s. 2782).10
Over et nedre tværrektangulært felt er den brede
profilramme foroven rundbuet og krones i midten og hjørnerne af kuppelkronede småbygninger
med tydelige referencer til Sahlaltrets retabel, der
symboliserer Det himmelske Jerusalem. Mellem
disse er bølgebort med palmetornamenter. Ram-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

men er placeret på et postament med skriftfelt med
udskårne reliefversaler, hvorpå er anført Jesu ord
på korset: »Det er fuldbragt« (Joh. 19,30), flankeret
af timeglas og volutornamenter. Selve rammen er
ligesom indskriften forgyldt, mens postamentet er
stafferet i rødbrunt, brunt, gråt og blåligt. Rammen blev skænket af byens kvindekomité. 1980
foresloges tavlen opmalet, dvs. forgyldt, hvilket
skete i forbindelse med restaureringen 1982-84.10
Altermaleri, signeret og dateret i nedre venstre hjørne med sort antikva: »Axel Hou. 1905.«
Olie på lærred, 186×163,5 cm. Fremstillingen af
Kristi korsfæstelse viser i forgrunden den korsfæstede Frelser, fæstnet på et simpelt trækors, der
foroven er udstyret med en hvid skriftseddel
hvorpå »Inri« i sorte versaler. Korsstammen er
nedsat i den hårde klippegrund og støttes af to
kiler. Kristus hænger i strakte arme med hovedet
med himmelvendt blik hældende mod venstre
skulder. Et lysskær ses omkring issen, der bærer
tornekrone; hvidligt lændeklæde med snip ved
højre hofte og mellem benene. Benene er let
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bøjede, idet begge fødder på arkaisk vis med hver
sin nagle er fæstnet til et fodstykke. Korset flankeres af den stående Maria (t.v.) og Johannes, der
begge har bøjede hoveder i sorg og hænderne
samlet i bøn. Hun er iklædt en nonnelignende
dragt med sort hovedklæde, hvidt hagelin og lys

brun kjortel med grønlig kappe, mens han har
hvidlig kjortel og brun kappe over de nøgne fødder. Forgrundens sceneri, der belyses skråt forfra,
er henlagt til et øde klippelandskab. Bagved ses
silhuetten af et byprospekt (Jerusalem) og i det
fjerne en solnedgangshimmel.

Fig. 12. Alterparti, 1905-06, med alterbordspaneler og altertavle med maleri af Axel
Hou (s. 2920, 2921) samt kortæppe, udført 1999-2000 af sognets damer (s. 2925). Foto
Arnold Mikkelsen 2017. – Altar area, 1905-06, with Communion table panels, altarpiece
with painting by Axel Hou, and chancel carpet made in 1999-2000 by ladies of the parish.
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Fig. 13. Altersølv (s. 2923), oblatæske (s. 2923) og alterkande (s. 2924), 1905-06, alt udført af ciselør T. Strøm, København og skænket af lokale beboere. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar plate, wafer box and altar jug, 1905-06,
all made by the chaser T. Strøm, Copenhagen, and donated by local residents.

Altersølvet (fig. 13), 1905-06, omfatter kalk og
disk, hvortil føjer sig oblatæske og alterkande, alt
udført af ciselør T. Strøm, København, der også
leverede dåbstilbehøret (s. 2926). Alterkalk, 1905,
skænket af Chr. Nielsen,Vinderup, 1906. 20,5 cm
høj inkl. indsats med hældetud. Firedelt fod drevet op mod det tilsvarende skaft med knoplignende fortykkelse på midten, prydet med forenklede hjerteornamenter. Halvkugleformet bæger,
der ved mundingsranden er prydet af en laurbær- eller olivenkrans med runde frugter, adskilt
af otte fembladsrosetter med indsatte koraller. På
foden er anført med kursiv: »Skænket Vinderup
Kirke af/ Chr. Nielsen,Vinderup 1906«. Giveren
var baneformand i Vinderup.10 Under foden er
mestermærke for ciselør T. Strøm, Københavnsmærke for 1905 og guardejnstempel for Christian F. Heise. Disk, tværmål 14,5 cm. På den glatte
fane er et forenklet cirkelkors. Under bunden ses
stempler svarende til kalkens.

Oblatæske (jf. fig. 13), 1905-06, højde 6,5 cm,
tværmål 9,5 cm. Svagt hvælvet underdel og kuplet låg, smykket som kalken med laurbær- eller
olivenkrans med frugter og rosetter, prydet med
koraller. Øverst et forenklet cirkelkors som disken. Under bunden og låget er stempler, svarende til kalk og disk samt alterkande. Skænket af
Damekomitéen.10
Sygesæt. 1) (Fig. 14), nyere, antagelig udført af
Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia (jf. tilsvarende
eksempel i Horsens Klosterkirke, o. 1950, DK
Århus 5787). Sættet omfatter kalk, 10 cm høj,
med profileret fod og højt, slankt bæger. Under
foden tre vanskeligt tydbare stempler; disk, 6,5
cm i tværmål; oblatæske, 3 cm høj, 6 cm i tværmål. På kanten »C/I« samt mærke, bestående af
rombe, indskrevet i kvadrat med halvrund øvre
afslutning. Cylinderform med profilering. Alt i
sort læderfutteral med blåt fløjlsfor. 2) Moderne,
af tin, omfattende kalk, 12,5 cm høj, med cirku-
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Fig. 14. Sygesæt, o. 1950, antagelig udført af Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia (s.
2923). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Communion set for the sick, c. 1950, presumably
made at Cohrs Sølvvarefabrik, Fredericia.

lært fodled, lavt skaft og cylinderformet bæger.
Under bunden mærke for Just Andersen, fabrikationsnummer (508902) og lødighedsmærke (93
procent tin); disk, tværmål 9 cm. I bunden indgraveret græsk kors. Under bunden mærker som
kalk samt stempel for Danmark; oblatæske, tværmål 6 cm, højde 2,5 cm. Under bunden stempler

som disk. I grå kuffert, indvendig foret med blåt
fløjl.
Skåle. 1) En porcelænsskål, sort med guldkors
og -kanter, tværmål 15,5 cm, er tidligst nævnt o.
1911, men stammer formentlig fra kirkens ældste
beholdning. Under bunden fabrikationsmærke
fra Den Kongelige Porcelænsfabrik. 2) En offerskål af tin til alteret, 26 cm i tværmål, anskaffedes
1976 i forbindelse med kirkens 70-årsjubilæum
og var finansieret af en arv fra Marie Jensen.9
Under bunden er to mærker for designeren Eik
Norway og for tin. En †ske er nævnt o. 1911.10
Alterkande (jf. fig. 13), 1905-06, ca. 30 cm høj,
med kugleknop på låget. På dens korpus, der har
form som en fladtrykt kugle, er en krans af vindruer og vinløv i drevet arbejde, mens halsen har
udsmykning med latinsk kors. På foden er anført med versaler: »Vinderup Kirke 1906«, adskilt
af firbladet roset. Stempler som på altersølv og
oblatæske. Indvendig forgyldt i 2002. »Skænket
Fig. 15. Alterstager, 1905-06, udført af gørtler Lundkvist og skænket af Jens Chr. Knudsen og hustru (s.
2925). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Altar candlesticks, 1905-06, made by the brazier Lundkvist and donated
by Jens Chr. Knudsen and his wife.

VINDERUP KIRKE

af Jens Christian Knudsen/ Vinderup 1905« med
bidrag fra Damekomitéen.10
Alterstager (fig. 15), 1905-06, 54 cm høje inkl.
lysetorn. Udført af gørtler Lundkvist, København,
og skænket af husejer Jens Chr. Knudsen og hustru, Christine Sørensen, Vinderup.10 Fod på tre
kugler. Lavt profileret fodled, cylinderskaft mellem to kugleled og profileret lyseskål. På foden
givernavnene med skriveskrift: »Skænket af Jens
Christian Knudsen/ Vinderup 1905«; »Skænket
af Christine Sørensen/ Vinderup 1905«.
Syvstage, 1935.21 Af messing, 37,5 cm høj. Af
vanlig type med ottekantet fod, opbygget som et
trinpodium. I ligkapellet.
Messehagler. Kirken har en større beholdning af
messehagler, hvoraf tre ikke længere er i brug (nr.
1-3). Af disse opbevares kirkens ældste *messehagel (nr. 1) i Vinderup Egnshistoriske Arkiv, to
findes på kirkens loft (nr. 2-3), mens tre nyere (nr.
4-6) er i præsteværelset. *1) 1905-06, af rødt fløjl
i skjoldform med rygkors og kantbesætning af
guldgaloner. Hagelen var skænket af Damekomitéen.10 2008 deponeret i Vinderup Egnshistoriske
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Arkiv. 2) Muligvis identisk med den hagel, der
blev anskaffet 1952,10 af rødt fløjl med guldkors
og -besætning; gyldent silkefor. På loftet. 3) Muligvis identisk med det eksemplar, der blev anskaffet 1981.9 Af grønt lærred med korsdekoration i guldbroderier og tilsvarende borter på rygog forside. Gyldent silkefor. 4) Nyere, af beige
lærred. Besætning af guldgaloner, vævede borter
samt broderi i okker og rødbrunt. På ryggen er
en lodret bane og et felt med takker og oprullede
bånd, mens skuldrene har besætning af guldgaloner. Mærke fra Dansk Paramenthandel. Silkefor. 5) 2013, udført af Anette Berthelsen, Anny
Ringgaard og Else Sigaard. Af grøn silke med
broderi og stofmaling i brogede farver. På rygsiden er flammeformationer, på forsiden gyldne
kornaks. 6) 2013, udført af samme som nr. 5. Af
mørkerødt fløjlsvelour med broderier, kniplinger
og applikationer. Rygkors, formet som cirkelkors
i nuancer af blåt, violet og rødligt samt guld. På
forsiden er fembladsrosetter, broderet i guldtråd
med kædesting.
Alterskranke (jf. fig. 11), 1905-06. Af halvrund
form med balustre med skaftringe samt profileringer foroven og forneden. Endestolperne
er særligt udsmykkede med tilspidset knop. Lys,
grågrøn staffering i to nuancer med forgyldning.
Knæfaldet, der 1950 blev forhøjet 15 cm,10 er
betrukket med grågrønt tekstil. Knæleskammel,
nyere, med grå staffering og rødt betræk, udført samtidig med alter- eller kortæppe (jf. fig. 12),
1999-2000, broderet af 12 lokale damer i samråd
med Selskabet for Kirkelig Kunst og efter tegning af arkitekt Bo Linnemann. Nuancer af rødt
med smalle baner af guldtråd.25 Tæppet erstattede
et ældre †tæppe, 1936, ligeledes broderet af sognets damer.26
Døbefont (fig. 16), 1905-06, af lysegrå, finkornet
granit; højde 87,5 cm, 80 cm i tværmål. Udført
af stenhuggerfirmaet Hans og Jørgen Larsen, København.10 Firkantet fod af form som omvendt
terningkapitæl, med hjørneprydelser i form af
menneskehoveder med kugleøjne, tilspidset haFig. 16. Døbefont, 1905-06, i nyromansk stil (s. 2925).
Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Font, 1905-06, in neoRomanesque style.
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Fig. 17. Dåbsfad og -kande (s. 2926), udført af ciselør T. Strøm, København. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Baptismal dish and jug, made by the chaser T. Strøm, Copenhagen.

ge og hår i parallelle bølger, oprullet i krøller;
mellemfaldende, skjoldbuet felt. Afsluttet med
skaftled med kraftig vulst. Kummen er halvkugleformet og har ved mundingsranden bølgebort
med plantestængler og kugleformede frugter eller blade. Fonten stod oprindeligt centralt under
korbuen (jf. fig. 20), men blev 1974 flyttet til buens nordside.9
Dåbsfad (jf. fig. 17), 1905-06, af messing, tværmål
63 cm. Udført af ciselør T. Strøm, København, og
skænket af Damekomitéen sammen med den tilhørende kande.10 I bunden er Kristusmonogram
flankeret af Alfa og Omega. På fanen et forenklet cirkelkors, svarende til altersølvets dekoration.
Under bunden mesterstempel: »T Strøm«.
Dåbskande (jf. fig. 17), 1905-06, af messing,
højde 36,5 cm. Udført af ciselør T. Strøm, København.10 Cirkulær fod, konisk formet korpus
og bred hældetud samt kantet hank.
Prædikestolen (fig. 18), 1905-06, udgør to sider
af en firkant. De fire storfag er indrammet af lisener, der med blomsterstængler over hjerter samt
bølgebort på postamentet gentager alterbordets
udsmykning. Kurven er leddelt af lisener med

dekorationer svarende til alterbordet, blomsterstængler med seksbladet roset i relief. I de enkelte fag er relieffer af de fire stående evangelister
med tilhørende symboler, alt skåret af Lambert
Petersen, København.10 Fra nord mod syd ses:
Mattæus, Markus, Lukas og Johannes. Figurerne
er indsat i trepasbuer med palmetslyng i sviklerne. Stolen er placeret på en kraftigt muret pille
i hjørnet mellem triumfvæggen og sydmuren.
Opgang gennem en rundbuet åbning i triumfvæggen fra præsteværelset ad en trætrappe.
Stolen er siden restaureringen 1982-84 stafferet
i beige og brunlige nuancer med kontrasterende
teglrøde og blågrønne farver. Guld er anvendt
som baggrund for evangelisterne samt på listerne.
På bogstolen står med sorte versaler på flødefarvet bund: »Nec minuere/ nec addere« (hverken
forkorte eller tilføje).
Stolestader (jf. fig. 11, 19), 1905-06. To rækker,
hver på 18 sæder, er opstillet i nord- og sydsiden. Endegavlene har dobbelte, højrektangulære
fyldinger og foroven hjørneknopper; rygpanelerne har tværrektangulære fyldinger. Staffering
i nuancer af gråt og brunligt med rødbrunt og
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Fig. 18. Prædikestol, 1905-06, med evangelistrelieffer, skåret af Lambert Petersen, København (s. 2926). Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Pulpit, 1905-06, with evangelist
reliefs carved by Lambert Petersen, Copenhagen.

blågrønt. Lysegrå hynder. Stoleværket omfattede
oprindeligt 38 sæder,10 dvs. to stader er fjernet.
†Stole. 30 feltstole til opstilling i midtergangen
er registreret o. 1911.10
Bænke. I alt otte nyere bænke er opstillet i
kirken, heraf to på pulpituret og seks i kapellet,
alle med tremmeryg og armlæn. Hvidstafferede.
†Bænke. 12 bænke er registreret o. 1911, de 11
placeret på pulpituret og den 12. i kirkens venterum. 1935 forsynedes bænkene med ryglæn.10
Præstestole. 1) (Jf. fig. 10-11), 1905-06. Armstol
med tre lodrette stave i ryggen og små knopper
foroven. Lysegrå staffering. Stolen var oprindeligt
placeret i korets nordøsthjørne, men står i dag
i ved prædikestolen. 2) (Jf. fig. 11), nyere, med
lysegrå staffering og rødt betræk på sædet, sidstnævnte tilføjet i forbindelse med fornyelsen af
kortæppet og knæleskamlens betræk 1999-2000
(s. 2925).

†Degnestol (jf. fig. 10), 1905-06, placeret foran
nordre stolerække. Fjernet 1974 og erstattet af
bænk.9
Pengebeholdere. Ved indgangen til kirken er opsat to nyere pengeblokke, 22×16,5×8 cm, af lakeret
træ og kasseform. Indskrift med metalversaler på
forsiden: »Til indsamling«. Herunder er placeret
to pengebøsser, 1981, af messing, 19 cm høje og af
klokkeform med overfaldslås og pengesprække i
låget. †Pengeblokke eller -bøsser, antagelig 1905-06.
I kirkens protokol er o. 1911 registreret fire kirkekasser af metal.10
Dørfløje. Kirkens døre er alle grønmalede fyldingsdøre fra kirkens opførelse, dobbeltfløje ved
indgang og i skibet.
Pulpitur (jf. fig. 19), 1905-06. Hen over skibets
vestende er et pulpitur, opmuret mellem nord- og
sydvæggen med tre buer, der bæres af to granitsøjler. Brystningen har flade, stiliserede træbalu-
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stre, stafferet i lysegråt og herover et spinkelt messingrækværk. På pulpituret er placeret kirkens
orgel. Endvidere fandtes her 55 siddepladser.10
Orgel (jf. fig. 19) 1960, med syv stemmer, ét
manual og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa. Disposition: Manual (C-g³): Spidsgambe 8', Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav
2', Nasat 11/3', Oktav 1'. Pedal (C-d¹): Subbas 16'.
Kobling: P+M. På pulpitur, facaden, som er tegnet af arkitekt K. Hansen-Møller, Holstebro, er
placeret i balustraden.27 Spillebord på bagsiden.
Ombygget og udvidet 2004 af Th. Frobenius &
Sønner, Kgs. Lyngby og Horsens til 16 stemmer,
3 transmissioner, to manualer og pedal. Disposition 2004: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte
8', Spidsgamba 4', Blokfløjte 4', Oktav 2', Mixtur III, Trompet 8'. Rygpositiv: Gedakt 8', Principal 4', Rørfløjte 4', Quint 22/3', Fløjte 2', Tertz
13/5', Krumhorn 8', Tremulant. Pedal: Subbas 16',
Principal 8' (Tr.), Rørfløjte 8' (Tr.), Fagot 16',
Trompet 8' (Tr.). Manualomfang C-g3, pedalomfang C-f 1. Svelle for HV. Koblinger: R+H, R+H
16', P+H, P+R. Oprindeligt orgelhus omdannet
til rygpositiv; hovedværk og pedal placeret i tårnrum. Fritstående spillebord.28
†Orgel. 1) 1906, med fire stemmer, ét manual,
bygget af J. P. Andresen & Co., Ringkøbing.27
Pneumatisk aktion.29
Salmenummertavler (jf. fig. 10-11), 1905-06. Fire
tavler med buet overkant, hvori fembladet roset,
og hammerformede siderammer omkring fladbuet felt er placeret på skibets nord- og sydvægge. Grågrøn staffering i to nuancer med teglrødt
skriftfelt. Hængetal af messing. Beholdningen
omfattede oprindeligt kun tre tavler.10
Præsterækketavle, opsat 1976 og finansieret af arv
fra Marie Jensen.9 I enkel profilramme. Skriftfeltet med indskrifter i gyldne versaler er gråt, mens
rammen er stafferet i to nuancer af rødt, hvidt og
lysegrå. Ophængt i skibet over indgangsdøren.
Krucifiks, 1905-06, skænket af gårdejer Chr.
Frederiksen, Bjert.10 Af bronze (Kristusfigur og
skriftseddel) og træ (kors). Kristus, 23 cm høj,
hænger dybt med skrå arme, hovedet med tornekrone og lukkede øjne, hænder mod venstre
skulder. Smalt lændeklæde med knude ved venstre hofte. Fødderne er fæstnet med to nagler.

Glat kors med påhæftet skrifttavle hvorpå »Inri«
med versaler. Korset er sortmalet. Ophængt i
præsteværelset.
Belysning. Kirken har to ens lysekroner og ti trearmede lampetter, anskaffet 1939. Lysekroner (jf.
fig. 11, 19). 1-2) Udført af fabrikant Alfred Priess
og finansieret ved en indsamling i menigheden.11
3 × 6 spiraloprullede lysearme, glat hængekugle,
balusterskaft og ophæng, prydet af et latinsk kors.
I skibet. Beregnet til elektrisk lys. 1975 blev kronerne oppudset og lakeret, men blev uforvarende
beskadiget ved en brand. Siden atter renoveret.30
Lampetter (jf. fig. 19). 1-6) Som ovennævnte udført af Alfred Priess, der også skænkede væglampetterne, tillige med en lampe på prædikestolen
(s.d.).11 Trearmede, med spiraloprullede lysearme.
†Lysekroner. 1-2) (Jf. fig. 20), 1905, udført af ciselør
Strøm.10 To ens hjulkroner i romansk stil med fire
hvide glaskupler og beregnet til gas, var ophængt
i skibet. Skænket af Damekomitéen. Da den ene
krone faldt ned 1939, anskaffedes de nuværende
kroner.11 †Lampetter. 1-5) (Jf. fig. 20), 1905. Udført af ciselør Strøm og beregnet til gasbelysning.
Lampetterne havde volutsmykkede arme og kupler af hvidt glas. Placeret i koret, over skibets indgangsdør og på pulpituret. Beslægtet med †lysekroner skænket af Damekomitéen.
To kandelabre (jf. fig. 11), 1976, af messing med
holdere til tre lys er opstillet i koret.
Tårnur, 1940, udført af Chr. Ørnholms Eftf.
ved Kjeldsen Nielsen, tårnurfabrik, Løkken, og
skænket af en anonym giver som anført på to
messingplaketter med tekst i skriveskrift, fæstnet
til rammen.
Klokke, 1965, omstøbt af †klokke. 96 cm i tvær
mål. Klokken, der er leveret fra firmaet Thubalka
(Aug. Nielsen) i Vejle, men er støbt af John Taylor
& Co., Lougborough, England, som anført med
reliefversaler om halsen. Endvidere er tilsvarende
indskrift på klokkelegemet efter strofe i N. F. S.
Grundtvigs salme, Kirken den er et gammelt hus
(DDS, 323), »Jeg kalder på gammel og på ung,
mest dog på sjælen træt og tung, syg for den evige
hvile«. Ophængt i slyngebom. †Klokke, 1905, leveret af De Smithske Jernstøberier i Ålborg, 71
cm i tværmål.31 Klokkens indskrift blev gentaget
i den nuværende klokke.
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Fig. 19. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Interior looking west.
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Fig. 20. Indre set mod øst. Ældre foto i NM, o. 1930. – Interior looking east, c. 1930.
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Fig. 21. Kirken under opførelse 1905, set fra sydvest. Fotografi i kirken. – The church
during construction, 1905, seen from the south west.
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west.
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VINDERUP CHURCH
Building. The church lies centrally in Vinderup on
Søndergade, the main traffic artery of the station
town. The built-up area grew up after the establishment of the Struer-Skive railway in 1865, at
the point where the lines cross the highway between Holstebro and Skive.
The large churchyard east of the church is separated from it by a brick wall, and the church is
thus only surrounded at close quarters by a forecourt and grass lawns hedged by among other
trees beech. In 1959 the churchyard was expanded with a substantial area east of Kapelvej, ‘the
new churchyard’. In the original churchyard’s
eastern part a mortuary chapel was built in 1916
to drawings by the church’s architect Kristoffer
Varming (fig. 3), and most recently, in 2015,Vinderup Church and Culture Hall was built north
of the church and the parking space.
The church was built in 1905-06 to drawings
by the architect Kristoffer Varming, Copenhagen,
while the practical work was done by craftsmen
from Vinderup, Struer and Skive. Quite in the
spirit of the time, the building was given a historicizing, neo-Romanesque style, which however also copied some Gothic forms. It consists
of a rectangular nave connected to a narrower
chancel terminated on three sides in the east. Between chancel and nave a slightly wider bay was
inserted with a room for the celebrant in the south
and a (former) furnace room in the north. To the
west a tower section in five storeys was built with
flanking outbuildings projecting slightly in relation to the nave. The complex, which measures
30×10 m, was built in red, hand-moulded normal
bricks in cross bond over a granite base of roughhewn stone.The west facade, which because of the
church’s orientation at right angles to Søndergade,
forms the visible side of the building, is for the
same reason emphasized in various ways – among
other things the masonry is decorated here with
various sandstone ornaments.

In the interior the chancel is terminated by
a rounding towards the east, and the interior is
spanned by a dome on straight-edged corner pillars and wide wall ribs. The deep chancel arch is
decorated towards the nave with a stucco mouldings with a cherub’s head with spread wings at
the top, and on the chancel arch wall by a number of stucco rosettes. The nave is covered by a
flat beamed ceiling, and in the western end a gallery was built whose lower part is divided up by
three round-arched arcades on granite columns.
The lower storey of the tower comprises the
church porch, and in the flanking rooms there
are a waiting room (south) and an ascent to the
gallery and the upper storeys.
Furnishings. In all essentials the church has preserved its original furnishings from 1905-06 and
maintains a harmonious, consistent appearance. As
mentioned on p. 2920, large parts of the furnishings were donated by the residents of the town,
not least thanks to a collection by the Ladies’
Committee, as mentioned in the church’s inspection records c. 1911.This funded among other features the altar frame, the altar plate, the baptismal
equipment and several smaller items of furnishing
such as altar candlesticks, altar vessels, crucifix and
chandeliers, to which we can add contributions
for the organ. A number of the later acquisitions
came in connection with the various anniversaries
of the church. For example the 30th anniversary in
1936 was celebrated with a new embroidered altar carpet. In 1939, however, new chandeliers and
lampettes were procured after one of the chandeliers fell down. The installation of the new organ
took place one year after the 50th anniversary in
1957. In 1965 a new bell was also hung up. At the
70th anniversary in 1976 a board listing incumbents was added as well as two candelabra and a
collection bowl of pewter funded by a bequest,
while new poor boxes were set up in 1981 on the
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75th anniversary and a new chasuble was acquired.
At the centenary in 2006 the organ was expanded.
Before this, in 1999-2000, a new altar or chancel

carpet was embroidered by the ladies of the parish.
Later, in 2013, the church was given a new antependium (no. 3) and two new chasubles (nos. 5-6).
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Fig. 1. Kirken i landskabet set fra vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The church in the landscape, seen from the west.

EJSING KIRKE
GINDING HERRED
Ejsing Kirke (»exingh«)1 er i Ribe Oldemoder o. 1380
takseret til fire skilling sølv, svarende til middelansættelsen blandt herredets kirker.2 Kirken var antagelig i
middelalderen bl.a. viet til Skt. Dionysius (værnehelgen), hvis navn sammen med Jomfru Maria og Anna
Selvtredjes fandtes på den middelalderlige †klokke,
støbt 1515 (s. 3057). Desuden er bevaret en senmiddelalderlig figur af helgenen, formentlig fra et sidealter i kirkens sydkapel, det såkaldte Dionysiuskapel (s.
2958 og 3010). 1500 fældede kong Hans dom i en
ejendomstrætte mellem Inger Nielsdatter Gyldenstierne til Landting, Stensballegård og Rydhave (o. 1440o. 1526) og kirkens daværende sognepræst, Jens Chri-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

stensen, samt hans efterkommere, de senere præster i
Ejsing. Sidstnævnte skulle ‘til evig tid (…) have, nyde,
bruge og beholde’ landgildet og herligheden af to
gårde i Gieddelby (Geddal) samt yderligere landgildet
(men ikke herligheden) af gårde i Møgeltved (Møgeltoft) og Tønning. Endvidere skulle præsterne modtage
fri vin og oblater samt afholde en sjælemesse i kirken,
‘helst mest om onsdagen’, for fru Ingers ‘tipoldemor’
(egentlig oldemor), Karen Aags (Karen Henriksdatter
(Eberstein), g.m. Aage Hethesen Puder (†efter 1377))
samt dennes børn og efterkommere.3 Venerationen for
den fjerne formor skyldtes formentlig, at ejendomsretten til sognets hovedgård, Landting, hidrørte fra
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra syd. Foto Sylvest Jensen 1946. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south.
denne og i øvrigt skulle nedarves på spindesiden gennem hen ved 100 år.4 1524-26 svarede Ejsing 30 mark
i landehjælp som herredets højest ansatte på linje med
Sahl Kirke.5
Tilknytningen til Landting afspejledes også i de følgende århundreder af inventar og gravminder, skænket eller udført på initiativ af herregårdens ejere (jf.
s. 2998 og 3059), ligesom en række af disse havde
kirkens tiende i fæste. En sag fra 1650 vidner dog på
daværende tidspunkt om uregelmæssigheder i forvaltningen af kirkens indtægter, hvoraf kirketiende på daværende tidspunkt i seks år havde været bortfæstet af
herregårdens daværende ejer, Holger Rosenkrantz til
Glimminge (†1647) til en unavngiven person. Denne,
der samtidig havde Landting i forpagtning, var siden
bortrømmet. Under misdæderens forvaltning var den
fattige kirke blevet meget forsømt. Samtidig havde
provsten Henrik Lange fordret en tredjedel af beholdningen anvendt til reparation af Sorø Kirke.6 Beslutningen blev dog omgjort, og kirken opnåede fuld
råderet over sine indtægter til en større istandsættelse
både af det ydre og det indre (s. 2970 og 2999). 1655
tilhørte kirketienden Mogens Rosenkrantz (†1695) til

Glimminge og Landting m.v.7 Han bestred samtidig
embedet som kirkeværge fra 1655.8
Ejsing Kirke blev juli 1695 med tilhørende kaldsret
tilskødet Sophie Andersdatter Bille (†1699) til Damsbo
som betaling for tilgodehavender, som kongen skyldte
hendes afdøde mand Mogens Rosenkrantz.9 Hun efterfulgte også kortvarigt sidstnævnte som kirkeværge.
Herefter arvedes kirken af parrets datter, Lene Rosenkrantz, g.m. Christen Seefeld til Stenalt. 1705 blev den
tilskødet hendes bror, Anders Rosenkrantz til Landting.10 I begyndelsen af 1800-tallet, antagelig i tidsrummet 1803/04-10, blev kirketienden bortsolgt fra
Landting og overgik til Ejsingholm (tidligere Nygård),
ejet af Søren Richter. Denne videresolgte sidstnævnte
år sin ejendom til Christen N. Lundsgaard, der siden
påbegyndte bortsalget af tienderne til sognemændene.
Kaldsretten tilhørte endnu på daværende tidspunkt
ejerne, men ville fremover tilfalde kongen.11 Kirken
overgik til selveje 1. febr. 1926.12
Anneksforhold. 1735-1819 var Handbjerg anneks til
kirken (s. 1942). 1819-1920 hørte Ejsing under Sahl
(s. 2742). Siden 2011 i fællespastorat med Handbjerg,
Mejrup og Ryde (s. 1972, 1773 og 3105).

EJSING KIRKE

Sagn. Ifølge overleveringen skulle to jomfruer have
bygget kirkerne i Sahl og Ejsing, den sidstnævnte for
skønheden (‘og den har da også forhen været meget
skøn’), mens den første med sit høje tårn opførtes for
synets skyld (jf. s. 2743).Tårnet i Ejsing blev løftet op af
en kæmpe, der sad på knæ under processen, idet tæerne
var boret ned i jorden. I fordybningen opstod en bundløs sump (en såkaldt ‘bløde’).13 1865 refererer F. Uldall
et sagn, knyttet til den romanske sten i sydmuren med
billeder af seks kvadrater. Disse skulle henvise til seks
agre, der i sin tid skænkedes til kirken. En række marker vest for kirken betegnedes på daværende tidspunkt
som ‘kirkeagrene’, selvom de var i privateje.14 En efterretning fortælles endelig om en af kirkens sognepræster, der plejede at besøge kirken hver højtidsaften. For
at skræmme ham fra denne sædvane lod præstekonen
en af husets karle formumme sig som et spøgelse. Præsten forsøgte tre gange at anråbe den pågældende, men
da han intet svar fik, manede han karlen ned i jorden.15
Om kirkens sidealterfigur af Skt. Dionysius, der dels
havde løst påsatte hænder, dels en fordybning i det hule
hoved, udvikledes en senere mytedannelse (jf. også s.
3011), med hensyn til det førstnævnte motiv, at »en
Munk i sin Tid (har) været skjult i Pillen for at kunne
bevæge den nævnte Haand«, dvs. den højre hånd med
bispehuen.14 Tilsvarende antoges det, at »den katolske
præst har kunnet hælde vand i det (dvs. hovedet) og
faaet det til at svede og græde til bestemte højtider og
dermed betage og bedrage folket«.16
Præsteforhold. Kirkens sognepræst, Knud Christensen
(†1628), fik 1593 forbud mod at prædike på grund af
et brudt ægteskabsløfte til en kvinde, Ingeborg Lauritsdatter. Da han siden trolovede sig med hende, blev
forbuddet ophævet. Dog viste det sig efterfølgende, at
han havde ‘beligget en af sin fars piger’, hvorfor han
dømtes til at bekende sin synd ved et åbent skriftemål
og i øvrigt blev straffet til eksempel for andre.17
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Kirken ligger omtrent midt i det langstrakte sogn,
hvis vestgrænse udgøres af den hen ved 10 km
lange kyststrækning ud mod Venø Bugt. Her
i den vestlige og mest frugtbare del af området
er kirken placeret som omdrejningspunktet i et
trafikalt knudepunkt, hvoraf Gl. Landevej udgør
den gamle hovedfærdselsåre. Kirken, der er beliggende på en forhøjning med fald til alle sider, lå
i ældre tider med frit udsyn mod nord, hvor nu
Ejsing Friskole ligger. Også arealet mod øst var
tidligere ubebygget, men her ligger nu en række
boldbaner og parcelhuskvarteret Østparken, der
er udstykket i nyere tid. Mod vest udfylder en
grusbelagt forplads arealet mellem Gl. Landevej
og kirkegården. Her på pladsen, der førhen var
‘ujævn og forsømt’, men som 1933 blev reguleret og beplantet,18 lå enkelte †bygninger med tilknytning til kirken (fig. 165, jf. ndf.). Sydvest for
kirkepladsen er et mindre areal udlagt til grønt
område i tilknytning til byens seniorboliger, og
mod sydøst ligger siden 1906 præste- og sognegården.19 Den nuværende er opført inden for de
seneste årtier, idet en ældre præstegård på stedet
blev udvidet og moderniseret 1921 og 1954.20
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården, der
1941 blev udvidet med et større areal mod øst,21
hegnes af græsklædte stendiger. Omkring den
udvidede del er diget dog kun stenklædt på den
udvendige side.22 Langs digets indre forløb er
etableret en supplerende beplantning bestående
af bl.a. avnbøg mod syd og egetræer samt hække
af afvekslende sorter mod nord; øst for den yngre
sektion er tillige et grønt og tæt bevokset bælte,
hvoraf en stor del er egetræer.
Til kirkegården, der 1895 var planeret,12 hører
nu fire indgange, hvoraf de tre har gammel hævd,
mens den seneste er fra 2008 og opført østligst
i norddigets udvidelse. Hovedindgangen ligger i
vest og er en muret port med kombineret køreog ganglåge. Porten, der muligvis har en middelalderlig kerne, er opført af munkesten i krydsskifte. Køreporten overdækkes af en rundbue, mens
gangporten er fladbuet. Begge er falsede til begge
Fig. 3. Matrikelkort 1:10.000. Målt af Christian Michael Winther 1798. Tegnet af Freerk Oldenburger
2019. – Cadastral map.
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sider, og sidstnævnte har et ledsagende savskifte
over vestfacadens stik. Øverst, under det teglhængte sadeltag, afsluttes murene af en profileret
gesims, og enderne krones af fladbuede gavlfelter
med toptinder. De ældre indgange i nord og syd
svarer til vestindgangen, men består blot af gangåbninger (fig. 4). De dækkes ligeledes af tegltag,
men 1700 var alle indgangene blytækkede.23 Vestog sydindgangenes gavle blev fornyet 1946.12
Den nyeste indgang er en fodgængerlåge bestående af to murede piller, der er hvidmalede
og teglhængte. Gennem lågen er der forbindelse
til en parkeringsplads nord for kirkegården. Alle
indgangene har hvidmalede trætremmefløje.24
†Hegn og †indgange. 1672 blev tre trælåger
snedkereret til kirkegårdens indgange, og 1687
blev der anskaffet savskåret træ til en tremmelåge.25 1791-92 var portene i så dårlig stand, at
kreaturerne havde fri adgang til kirkegården,26 og
1800 var også digerne nedfaldne. Dermed kunne

kreaturer og svin atter uhindret ‘omvælte de afdødes grave’.27 1811 var kirkeporten brøstfældig,
og den søndre indgang måtte repareres.28
†Kirkerist. Alle kirkegårdens indgange var 1700
forsynet med jernriste.23 De eksisterede endnu o.
1860, hvor der tillige var †drejekors.12
Bygninger på og ved kirkegården. Ligkapellet ved
diget syd for tårnet er opført 1925 (arkitekt Søren Vig-Nielsen, Viborg).29 Den hvidkalkede
murstensbygning med teglhængt sadeltag er rektangulær i grundplanen og nord-sydorienteret.
Flankemurene, der hver gennembrydes af fire
cirkulære vinduer, afsluttes foroven af en dobbelt
falsgesims og i hver ende af hjørnepiller i flugt
med gavlfacaderne. Pillerne har en tilsvarende
gesims, og over nordgavlens dobbeltfalsede og
fladbuede hoveddør er et cementeret reliefkors.
Det indre dækkes af fladt bjælkeloft på svungne
vægkonsoller, gulvet af skiferfliser. I den sydligste
del af bygningen, svarende til et vinduesfag, er

Fig. 4. Søndre kirkegårdsport set fra sydøst (s. 2944). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The southern churchyard gate,
seen from the south west.
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Fig. 5.Ydre set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north east.

toilettet og redskabsrummet ombygget 1986 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm,Thisted).
Nord for kirkegårdsdiget ligger en muret og
hvidkalket graverbygning, opført 1986 (arkitekterne Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted), og i
forbindelse hermed er en oplagsplads.
†Degnehus. Et degnehus blev 1686 opført ‘ved
kirkegårdsdiget’, idet der ikke fandtes noget skolehus ved kirken. Til opførelsen af den formodentlig stråtækte bindingsværksbygning medgik
bl.a. 21 stolper og fem ‘læs tag’.25
†Kirkestald. På pladsen vest for kirkegårdens
hovedindgang lå en kirkestald, der blev nedrevet
o. 1922. Et †tørveskur med plads til redskaber og
med nødtørftsfaciliteter var tillige anbragt her,
men fjernet o. 1926 ved kirkens overgang til elvarme.30 Huset var hvidkalket og tegltækket og
havde tilsyneladende valmtag. Der var tre døre,
men ingen vinduer, og i tørveskuret opbevaredes
kirkens brandsæt.12

Kirkegårdens gange skulle 1893 rettes og gøres
tre alen brede.12 Gangene blev 1950 belagt med
grus ‘op mod fortovet’ (jf. s. 2979).12
†Brønd. Jern til to riste til en brønd på kirkegården blev indkøbt 1663, da de gamle var
‘bortrøvet borgerne’.25 1926 blev gravet endnu
en †brønd, der blev uddybet 1934.12
Mindesten. På pladsen foran kirkegårdens hovedindgang er 1945 rejst en stendysse til minde
om Danmarks befrielse. De fire sten blev fundet
og sorteret fra ved østdigets udflytning og kirkegårdens udvidelse 1941, hvor allerede stenenes fremtidige anvendelse blev udtænkt.30 Dækstenen bærer en indskrift i fordybede versaler:
»9. april 1940 – 5. maj 1945/ Fra fjendevold til
Folkefrihed/ Dersom Herren ikke havde været
med os saa havde de opslugt os levende«, og på
bagsiden: »Rejst 1945«. På de underliggende sten:
»Christian X Danmarks Konge 1912-1947«, og:
»Folk og kirke i fælles virke for sandhed og ret«.
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Fig. 6.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south.

BYGNING
Kirken er opført i romansk tid og bestod oprindeligt
blot af kor og skib. O. 1445 blev sakristiet opført, og
kort herefter formodentlig korhvælvet. Fra o. 1475
stammer våbenhus og tårn efterfulgt af sydkapellet o.
1500. Endelig blev det fire fag lange sideskib eller kapelrække formentlig tilføjet i tiden o. 1515-25. Kirken
er orienteret solret.

Kirkens grundplan, der er sløret som følge af de
mange senere udbygninger, består af et omtrent
kvadratisk kor i øst samt et rektangulært skib vest
herfor. Af skibets nordmur er efter gennembrydningen til sideskibet kun bevaret den øverste del
samt formentlig en rest indkapslet i arkadepillerne. Korets udvendige længde på syv meter svarer
til en tredjedel af skibets, og flankemurenes facader flugter med skibets bagmure.
Materiale og teknik. Murene, der er rejst direkte
på markstensfundamentet uden særskilt sokkel, er
opført i en blanding af groft tildannede marksten

og regulære, fint forarbejdede granitkvadre, bagmurene af rå kamp. På koret ses kontrasten mellem
kvadermaterialet tydeligst, idet hjørnekæderne er
sat af omhyggeligt glattede sten, det øvrige murværk af grovere behandlede kvadre (fig. 18 og
172). Sidstnævnte er kløvede og afrettede, således
at en regulær skiftegang trods alt er opretholdt,
men med brede fuger. På skibets sydfacade øst
for våbenhuset ses dog to tvillingesten kløvet af
samme blok, anvendt uden yderligere forarbejdning (fig. 169). På adskillige af de råt tildannede
sten ses tydelige kilehuller fra stenenes kløvning.
Hullerne er som hovedregel 4-5 cm dybe og sidder oftest med en indbyrdes afstand på 4-6 cm.31
Såfremt kvadrene i de fire nederste skifter på
det i senmiddelalderen tilføjede sideskib er flyttet
ud fra skibets nordside, synes denne at have været
opbygget af finere tildannede sten (s. 2967). Også
de genanvendte bygningssten på skibets senere
omsatte sydvesthjørne og på tårnet har karakter
af regulære kvadre.
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Fig. 7. Tværsnit. 1:150. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1981,
suppleret af Jakob Kieffer-Olsen og Anders C. Christensen, tegnet af
sidstnævnte 2019. – Cross-section.

Tilstedeværelsen af to kvadre med rester af arkadefriser antyder, at bygningens facader til en begyndelse var udsmykkede (fig. 167-68). Stenene
er nu sekundært anvendt i skibets murværk over
syddøren, henholdsvis i våbenhuset og mod det

indre. Førstnævnte fragment, der delvist dækkes
af våbenhusets loft, har en udsmykning bestående
af en rundbue langs kanten og rester af yderligere
én; indbyrdes afstand 23 cm (stenen er 48 cm høj,
buen 24×13 cm). Det andet eksemplar har form

Fig. 8. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1981, suppleret og tegnet af Anders C. Christensen 2019.
Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 9.
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Fig. 9. Romansk kragbånd med ornamentik i skibets sydmur (s. 2949). Foto Anders C. Christensen 2018. – Romanesque cordon with ornamentation in south wall of nave.

som en pyramidestub og synes at være intakt med
to buer langs underkanten (36×95 cm, buerne
20×28 cm, indbyrdes afstand 20 cm). Såfremt stenene stammer fra kirken, kan de tænkes at have

været del af en facadeudsmykning, eventuelt på
trekantgavlene, men rundbuefriserne ville i så
fald stå i modsætning til det ovenfor beskrevne,
grove murværk på kor og skib.

Fig. 10-11. Romansk korbuekragbånd (s. 2949). 10. Kortside, nu skjult i muren. 11. Kortside. Foto Poul Hansen og
Ib Lydholm 1982. – Romanesque cordon. 10. Short side, now hidden in the wall. 11. Short side.
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Fig. 12. Romansk korbuekragbånd genanvendt i skibets sydmur (s. 2949). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque chancel arch cordon re-used in south wall of nave.

Billedkvadre. Som en modsætning til den rå behandling af den overvejende del af byggematerialet findes på kirken flere fint udførte og reliefsmykkede kvadre, hvoraf flere nu sekundært er
indsat i murværket på skibets sydvesthjørne, herunder to romanske gravsten (s. 3065). Også hvad
der må formodes at være det ene af kirkens oprindelige korbuekragbånd er i nyere tid indmuret
som hjørnesten (fig. 9 og 170).32 Den geometrisk
inspirerede ornamentik består af en forsænket frise af seks cirkler, hver med et indskrevet kvadrat
med let indsvejede sider. Den ene kortside smykkes af en dobbeltradet arkadefrise indrammet af
tovsnoet stav, den anden (nu skjult i muren) af et
kors, hvis udformning har ligheder med et processionskors.33 På skibets sydside, i midtvinduets
østkarm, er anvendt en reliefsmykket kvader, der
nu er overkalket (fig. 12). Den i størrelse beskedne
sten måler ca. 27×29 cm og viser en løvelignende
figur. Hovedet med åben flab vender bagud, og
halen med kraftig dusk er stukket mellem bagbenene og smyger sig op over bagparten. Stenen,
hvis dimensioner ligeledes antyder en primær anvendelse som korbuekragsten, er nu indmuret med

kortsiden udad, idet den må formodes at have en
ukendt udsmykning i det mindste på langsiden (jf.
f.eks. Røgen Kirke, DK Århus 3549).
På tårnets sydmur er indmuret en kvader med
cirkulær fordybning (fig. 13) med profileret rand,
og vest herfor er den oprindelige altersten med
relikviegemme genbrugt (s. 3001).

Fig. 13. Kvader med fordybning (s. 2949). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Ashlar with grooving.
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Døre og vinduer. Kirkens romanske sydportal er
endnu i brug, idet åbningen dog er udvidet i nyere
tid, muligvis o. 1851, hvor også våbenhusets vægbænke blev sløjfet (s. 2957).Ved udvidelsen blev en
granitbjælke indskudt mellem karme og overligger. Karmstenene, udhugget af samme granitblok
og begge 198 cm høje, beriges af en kraftig rundstavsprofilering, der oprindeligt stod i forbindelse
med dækstenens samt det mellemliggende skiftes

tilsvarende profilering. Dækstenen er halvcirkelformet med et forsænket og glat tympanonfelt.34
Den retkantede åbnings omtrentlige dimensioner
var oprindeligt ca. 217×110 cm. Mod det indre er
døren udvidet svarende til de ydre forhold.
Den romanske norddør, der med sideskibets
opførelse blev bibeholdt og flyttet ud til dettes nordmur, er nu blændet i flugt med facaden
(jf. fig. 32). Den simpelt udførte portal består af

Fig. 14. Skibets sydportal (s. 2950). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – South portal of nave.

EJSING KIRKE

2951

Fig. 15. Romansk monolitoverligger i våbenhusets indgang (s. 2951). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque monolithic lintel in porch entrance.

to karmsten (henholdsvis 150 og 156 cm høje),
kløvet af samme blok, hvorpå to skifter kvadre,
der krones af en monolitoverligger. Sidstnævnte
er hjørnehugget mod åbningen, men ellers af
uregelmæssig form, og dørhullet måler dermed
210×110 cm, hvilket formentlig nogenlunde afspejler oprindelige forhold. Mod det indre fremstår åbningen som en dyb og retkantet niche, der
dækkes af kraftige bjælker.
Kun et enkelt af kirkens nuværende vinduer,
korets østvindue, er oprindeligt. Karmene er af
groft tilhuggede kvadre med smig, idet den mod
åbningen rundbuede overdækning udgøres af to
sammenstillede kvadre. Sålbænken synes at være
nyere.35 En romansk monolitoverligger, retkantet med rundbuet åbning og rig profilering, er
anvendt som tærskelsten i våbenhuset (fig. 15),36
og på sideskibets nordfacade er mindst to overliggere genanvendt, den ene med rundbuet form (jf.
fig. 32 og 166).37
Kirkens indre domineres af de store, senmiddelalderlige udbygninger. Skibet har dog bevaret
det flade bjælkeloft, mens koret, der ligger et trin
højere, har gotisk hvælv. Over hvælvet er bagmurene af rå kamp endnu dækket af de oprindelige
puds- og kalklag. Korbuen er udvidet og kragbåndene genanvendt andetsteds (jf. ovf.). Bjælkeloftet var indtil 1926, hvor der blev lagt nye
brædder, beklædt med et gipslag, der var opsat
1859 (jf. fig. 62).38

Taggavle. Korets østre trekantgavl er for den
øvre dels vedkommende skalmuret i sengotisk
tid (s. 2958), men er i bagmuren intakt. Materialet er her kløvet kamp, men der kan næppe tales
om regulære skifter. Mindre sten er isprængt og
et tykt lag udglattende mørtel påført. †Taggavlen
mellem kor og skib forsvandt i senmiddelalderen,
mens skibets vestre i samme periode blev genopført i munkesten (s. 2958). I det nedre er dog i
godt 1 m’s højde bevaret en rest af den oprindelige gavl, hvis opbygning svarer til korets.
Senmiddelalderlige tilføjelser og reparationer. I gotisk tid gennemgik kirken flere store istandsættelser og udbygninger, hvoraf flere kan tidsfæstes
ved hjælp af dendrokronologiske undersøgelser (s.
2978). O. 1385 blev den østre halvdel af skibets
tagværk fornyet, mens den vestre del blev udskiftet o. 1450. Sakristiet opførtes o. 1445, og omtrent
samtidig blev korhvælvet opført og korbuen ombygget. O. 1465-70 blev korets tagværk udskiftet.
Ved samme tid, dvs. ved århundredets midte eller
i løbet af de følgende årtier, blev højst sandsynligt
våbenhuset tilføjet. Herefter er formentlig tårnet
opført o. 1475, efterfulgt o. 1500 af kapellet på
sydsiden; de tre sidstnævnte bygningsdele er dog
ikke dateret ad dendrokronologisk vej. Ombygning af korets trekantgavl skete formentlig også o.
1500, og endelig blev det fire fag lange sideskib,
der udvendig fremstår som kapeller med selvstændige sadeltage, formentlig tilføjet o. 1515-25.
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b

a

Fig. 16a-k. Opmålinger. 1:300. a. Plan. b. Opstalt af sydfacade. c. Opstalt af vestfacade. d. Snit af tårn set mod syd.
e. Snit af tårn set mod vest. f. Plan af tårn, klokkestokværk. g. Plan af tårn, mellemstokværk. h. Plan af tårnrum. i.
Snit af sydkapel set mod nord. j. Snit af sydkapel set mod øst. k. Plan af sydkapel, gravkrypt. Målt og tegnet af Poul
Hansen og Ib Lydholm 1981. – a. Plan. b. Elevation, south facade. c. Elevation, west facade. d. Section of tower looking south.
e. Section af tower looking west. f.-h. Plans of tower. i. Section of south chapel looking north. j. Section of south chapel looking
east. k. Plan of south chapel, crypt.
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Fig. 17a-d. Aksonometriske rekonstruktioner af kirkens bygningshistorie. 1:500. a. O. 1200. Kor og skib. b. O. 1445.
Sakristiet er opført. c. O. 1475-1500. Våbenhus, tårn og sydkapel er opført. d. O. 1515-25. Nordre sideskib eller
kapelrække er tilføjet. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Axonometric reconstructions of the construction history of
the church. 1:500. a. C. 1200. Chancel and nave. b. C. 1445. Sacristy built. c. C. 1475-1500. Porch, tower and south chapel
built. d. C. 1515-25. Northern side aisle or row of chapels added.
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Sakristi. Den i grundplan kvadratiske tilbygning
på korets nordside er som nævnt fra o. 1445 (fig.
5). Østfacaden flugter med korets, og tilsvarende
er sydvesthjørnet opført i sammenstødet mellem kor og skib, således at hele korets nordmur
er dækket. Sidstnævntes facade tjener dermed
også som sydvæg i sakristiet, hvor de nedre skifter endnu udgøres af romanske kvadre. Materialet er røde samt gulflammede og gule munkesten
i munkeforbandt over et fundament af kraftige
marksten. Fugerne synes blot at være glattet. De
gule sten er særligt benyttet i trekantgavlen (fig.
20), men i bagmurene mod øst, nord og vest, i
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de åbne huller efter stilladsets stikbomme, ses enkelte steder tillige gulflammede sten.39
Facaderne inddeles af lisener, der mod øst og
vest forbindes af trappefriser kronet af savskifte;
på nordmuren er friserne erstattet af rundbuer,
mens trekantgavlen smykkes af en bred og spidsbuet højblænding. Det bemærkes, at man mod
vest, hvor den synlige facade pga. skibets nordmur er kortere end mod øst, har centreret midtlisenen, således at den er forskudt i forhold til
østmurens ditto (fig. 7-8). Som en konsekvens
heraf er blændingsfelterne smallere og trappefrisen afkortet.

Fig. 18. Koret set fra sydøst (s. 2946). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The chancel seen
from the south east.
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Adgangen til det indre sker fra koret gennem
en fladbuet og til begge sider falset dør, etableret
i forlængelse af tilbygningens opførelse (fig. 19),
mens en sekundær dør i vestmuren er fra 1664,
hvor en forbindelse fra sakristiet og til prædikestolens opgang blev etableret (s. 2970). Rummet,
der overspændes af et krydshvælv, får lys fra nord
og øst gennem to smalle og fladbuede vinduer i
midtlisenerne, indvendig falsede. Hvælvribber og
-kapper er muret med forlæg i hjørner og vægge,
i syd efter udhugning af korets kvadre. Ribberne, hvis profil omtrent svarer til korets, er i udspringet retkantede og halvstenstykke, men løber
brat over i en trekvart rundstav med afrundede
skuldre (fig. 21). De er ikke i forbandt med de
halvstenstykke og puklede kapper, der over loftet
dækkes af et pudslag (jf. fig. 38 og 43).

Fig. 20. Sakristiets trekantgavl set mod nordøst (s. 2955).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pediment in sacristy,
looking north east.

Fig. 19. Dør, o. 1445, mellem kor og sakristi (s. 2956).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Door, c. 1445, between
chancel and sacristy.

Taggavlens kassemur har en fyld bestående af
små marksten i en lys og finkornet kalkmørtel.
Fugebehandlingen er skødesløs, højst en udglatning. Et lodret fremspring i gavlens bagmur markerer udstrækningen af facadens højblænding, og
desuden er der trinvise tilbagetrækninger af murværket på hver side af blændingen og i dennes
top. Sakristiets formodede †kamtakker blev skåret
ned på et ukendt tidspunkt (fig. 20).
Korhvælv. Ved 1400-tallets midte, formentlig o.
1450, blev koret overhvælvet med et krydshvælv
opført af røde munkesten. Hvælvet hviler på
brede hjørnepiller og spidsbuede helstensskjoldbuer. Pillerne er retkantede umiddelbart over
gulvniveau, men affasede under de 18 cm høje
kragbånd, der er udformet som hulkel mellem
retkantede led. Ribberne er nederst retkantede
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og kvartstens, men løber snart over i en treleddet
profil bestående af trekvartrundstav med rundede
skuldre, ganske som sakristiets;40 øverst samles de
i en cirkulær og glat slutsten (jf. fig. 44). Over loftet er hvælvet pudset over, og af de oprindelige,
helstensbrede og svære overribber er nu kun en
nedre rest tilbage, der udspringer af en halvstensforstærkning på hvælvets nedre del.
Den tekniske udførelse af hvælvet og den primære dekoration af disse (jf. s. 2983) svarer ganske nøje til veldaterede eksempler i †Holstebro
og Vestervig kirker, hvor de dér opførte hvælv er
tilskrevet en bygmester ved navn Olaus Petri; set i
lyset af sakristiets nærmest identiske hvælvribber
og omtrent samtidige datering må det overvejes,
om ikke samme bygmester eller en svend med
kendskab til dennes arbejde tillige var virksom
ved dettes opførelse (jf. s. 202 f.).
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En ombygning af korbuen fandt muligvis sted i
forbindelse med korets overhvælving, men et
nøjagtigt tidspunkt kan ikke gives. Blot kan konstateres, at buen langs rundingen på triumfvæggen havde en sengotisk, kalkmalet †udsmykning
(s. 2996). Korbuens rundbuede form blev bibeholdt, idet stikkets vederlag består af et let udkragende rulskifte. Nordvangen blev desuden affaset
en smule, måske af hensyn til synsforholdene.
Våbenhuset ud for skibets syddør er formentlig fra o. 1450, jf. den karakteristiske facadeblænding, der kendes fra en række af områdets våbenhuse, bl.a. Nørre Nissum, Måbjerg, Hjerm
og Navr, sidstnævnte dendrokronologisk dateret
(s. 644, 1740, 2011 og 2407). Materialet er røde
munkesten over en kvadersokkel, der hviler på
et fundament af rå kamp (fig. 22 og 175). Flankemurene afsluttes øverst af et savskifte under

Fig. 21. Sakristiets indre set mod syd (s. 2956). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of sacristy, looking south.
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dobbelt falsgesims, ved hvis underkant omtrent
midt på murene der er et retkantet vindue. Den
spidsbuede dør, hvis oprindelige anslagsfals synes
borthugget, omsluttes af et egnstypisk og rundbuet blændingsfelt, hvis halvstensstik hviler på to
affasede skifter. Øverst i blændingen var en lille
†glug, nu tilmuret i flugt med facaden. Gavlen
var formentlig prydet med †kamtakker, nedskåret
uvist hvornår, idet de glatte kamme nu er af nye
sten. I det indre dækkes rummet af et loft fra o.
1949 tilpasset den forhøjede portal. Langs væggene var formentlig oprindelige(?) og murede
†bænke, omtalt 1851, hvor ‘stenbænken’ ønskedes
erstattet med to løse træbænke af 12 tommers
bredde.41 På samme tid ønskedes et loft anlagt,42
formentlig de egebjælker med fyrreplanker, der
endnu 1906 lå så lavt, at de dækkede portalens
tympanon.43 Loftet fik sin nuværende udformning ved kirkens istandsættelse 1949 (s. 2972).
I sengotisk tid blev korets trekantgavl skalmuret med munkesten i den øvre del, hvori en

blænding i form af et hammerkors blev indsat (fig.
5, jf. f.eks. Rønbjerg s. 2693). Munkestensmurværk langs taglinjen antyder, at gavlen tillige blev
udstyret med †kamtakker.
Skibets vestgavl blev ombygget før tårnets opførelse, jf. fig. 176-77. Materialet er munkesten i
irregulært munkeskifte, hvoraf en del, i hvert fald
i bagmuren, er hårdtbrændte eller endda sintrede;
fugerne er nærmest ubehandlede.
Sydkapellet, der er opført o. 1500, er siden o.
1671 relateret til dyrkelsen af Skt. Dionysius (s.
3010), selvom benævnelsen ‘Dionysiuskapellet’
eller ‘Landtingsfløjen’ jf. kirkens tidligere ejerforhold ikke forekommer før 1766 (s. 2942). Tilbygningen er lig forholdene ved en række kirker
på egnen opført midt for triumfmuren, således at
rummet har åbnet sig mod både kor og skib. Materialet er røde munkesten i uregelmæssigt munkeskifte med to nedre skifter af udflyttede kvadre
på et fundament af rå kamp; i bagmurene er de
oprindelige, ryggede fuger synlige. Flankemurene

Fig. 22.Våbenhuset set fra sydøst (s. 2957). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Porch seen from the south east.
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Fig. 23. Sydkapellet set fra sydvest (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – South chapel seen from the south west.

har øverst et dobbelt savskifte, der på vestsiden
brydes af et rundbuet vindue med dobbelt fals til
begge sider. Et tilsvarende vindue i sydsiden er nu
kombineret med en dør, der første gang er nævnt
1766.44 Der synes ikke at have været noget østvindue. Facadernes murværk er skalmuret, særlig
mod syd hvor krydsskiftet er dominerende. Trekantgavlens tre spidsbuede højblændinger er be-

varet i let beskåret stand, den midterste med en i
facaden blændet og rektangulær †glug, fem skifter
høj og trekvartsten bred; til gengæld er de formodede oprindelige †kamtakker forsvundet (fig.
173). Trekantgavlens blanke bagmur er intakt på
nær spidsen og langs taglinjen. I det indre forbindes rummet med skib og kor gennem en tre sten
bred og spidsbuet arkade, der ligger i forlængelse
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af skibets mur, men bag ved triumfmuren. Denne
blev af praktiske årsager bibeholdt ved kapellets
opførelse, idet korhvælvets sydvestpille og vestre
skjoldbue støtter sig heropad. Mod koret blev
desuden indsat en fladbuet dør, der senere blev
ombygget (s. 2970). Oprindeligt lå gulvet lavere,
vel i niveau med skibets, men ved gravkryptens
anlæggelse 1671 (s. 2970) blev gulvet hævet og en
trappe til koret anlagt. Forbindelsen til skibet blev
afbrudt 1765 med opsættelsen af herskabspulpituret (s. 3047).44 Rummet overspændes af et ottedelt
hvælv med forlæg i væggene, dog er en helstensskjoldbue opført i forbindelse med førnævnte
arkade mod nord. At nordkappen ikke hviler på
arkaden, må skyldes, at hvælvets opførelse blev
fuldført før nedrivningen af skibets sydøsthjørne
og den efterfølgende etablering af arkaden. Ribberne, der ikke er i forbandt med kapperne, er
skiftevis retkantede (diagonalribberne) og affasede

Fig. 25. Tårnet set fra vest (s. 2960). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The tower seen from the west.

og synes blot at hvile på halvstenspiller, der dog
kun er bevaret mod nord. Over loftet dækkes de
svagt puklede kapper af et pudslag, og af overribberne, af den helstensbrede og svære type, er nu
kun bevaret en rest over diagonalribbernes nederste del, hvor de udspringer af kontramuringer i
loftshjørnerne (jf. fig. 179).
Tårnet ved skibets vestende, der formentlig er
opført i 1400-tallets seneste fjerdedel, rejser sig i
fem stokværk over en kvadratisk grundplan, idet
østmuren hviler på skibets vestgavl. Som nedenfor beskrevet var tårnet dog oprindeligt opført i
blot fire stokværk, men blev endnu i middelalderen forhøjet med en etage.
Fundamentet udgøres af store marksten, der
træder tydeligt frem under tårnets frie sider. Her-

Fig. 24. Sydkapellets indre set mod øst (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of south chapel looking east.
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Fig. 26. Tårnet set fra nordvest (s. 2960). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – The tower seen from the north west.

over består materialet for de nederste fem skifters vedkommende, dog seks på nordsiden, af
udflyttede kvadre, der hovedsagelig må stamme
fra skibets vestgavl, og ellers af røde munkesten i
irregulært munkeskifte, opmuret med skarpryg-
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gede fuger; i tårnrummets bagmure er dog anvendt rå kamp i den nedre del. På sydfacaden og
de tilstødende hjørner af øst- og vestfacaderne er
munkestensmurværket skalmuret i nyere tid, jf.
murankrene (s. 2970), men ellers synes især østog nordfacaderne at rumme betydelige dele af
oprindeligt murværk; i østmuren er således åbne
huller for stilladsbomme i seks niveauer.

Fig. 27.Tårnrummet set mod sydvest (s. 2964). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tower
interior looking south west.
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Tårnrummet er afsondret fra skibet ved en indskudsmur omkring en dør, der synes opført 1882,
hvor tårnrummet ønskedes ‘fuldstændig’ adskilt
fra kirken.12 Den smalle og spidsbuede tårnarkade med lige gennemløbende vanger er bevaret
som en niche. Rummet får lys fra vest gennem
et spidsbuet og falset vindue, mod det indre i en
fladbuet niche (fig. 27). Det samtidige krydshvælv
hviler på forlæg i væggene, og kapperne, der har
klokkerebshuller i syd og spygatter i nord og øst,
er ringmurede på nær den vestre, hvis isselinje
er sildebensmuret. Ribberne er forstærket med
svære, helstensbrede overribber, og på oversidens
nedre del er en halvstensforstærkning opmuret
(jf. fig. 28). I sydvesthjørnets murliv blev fra starten inkorporeret en vindeltrappe, der giver adgang til første og andet mellemstokværk, og som
formentlig også oprindeligt førte til det sløjfede
klokkestokværk.45 Kun det indvendige murværk

af munkesten står tilbage i oprindelig form, da
tårnets sydvesthjørne som ovenfor nævnt helt er
ommuret og hele trappeløbet i øvrigt skalmuret.
Trappehuset, der mod tårnets indre træder frem
som en fjerdedel af en cylinder med helstenstyk
mur, er opført i samme teknik som tårnets mure,
men er kun i forbandt med disse i tårnrummets
bagmur; ved overdørens udmunding i første mellemstokværk er trappehuset sekundært i forhold
til tårnvæggen, tydeligst i syd, hvor trappen delvist dækker for det vestligste af to par oprindelige klokkerebshuller (jf. fig. 28). Overdøren er
fladbuet og nordvendt, mens udmundingen over
andet mellemstokværk blot er udformet som en
fladbuet åbning i flugt med tårnets vestvæg.Trappen blev repareret 1667, bl.a. murværket over
den dør, som ‘gik ind i kirken af vindeltrappen’.46
Løsningen med et ‘indbygget’ trappehus i tårnet
er beslægtet med et par lokale eksempler i Fer-

Fig. 28. Tårnets første mellemstokværk set mod sydvest (s. 2965). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – First intermediate
floor of tower looking south west.
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Fig. 29. (†)Glamhuller i tårnets tredje mellemstokværk (s. 2965). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Belfry lights in the
third intermediate floor of the tower.

ring, †Holstebro og Nysogn (Hind Hrd.) kirker
(s. 1489 og 204).
Gulvet i første mellemstokværk udgøres af
hvælvets krumme overside, og fra stokværket er
der adgang til skibets loft gennem en retkantet og
sekundær åbning i skibets vestgavl. Et oprindeligt
vindue i sydmuren blev 1667 udvidet til dørstørrelse, men er nu atter reduceret til vindue.25 Det
fladbuede stik har en let tilspidsning, og åbningen
er falset til begge sider. Indtil o. 1982 var åbningen blændet i flugt med facaden (jf. fig. 28). Den
sekundære dør må formodes at have stået i forbindelse med en †fritrappe ved tårnets sydside.47
Stokværket belyses tillige gennem et fladbuet
vestvindue, udvendig i et spidsbuet spejl, indvendig falset. Som ovenfor nævnt er der i sydmuren
slidser til klokkereb, således at ringning kunne
foretages stående på kirkegården syd for tårnet
(jf. fig. 16d-e og 28). De smalle huller er rektangulære, indbyrdes forskudte og via stejlt stigende

kanaler i murlivet forbundet med tilsvarende,
men lavere siddende facadeåbninger.
Af andet mellemstokværks etageadskillelse er
nu kun de to vestligste bjælker bevaret, og herfra fører en ligeløbstrappe af træ langs sydvæggen
til tredje mellemstokværk, tårnets oprindelige
(†)klokkestokværk. Bjælkelaget hviler her på dybe
tilbagetrækninger i vest og nord, mens sydmuren
er fuldstændig ommuret med normalsten i nyere
tid. Stokværket havde formentlig to (†)glamhuller i både syd- og nordmuren, hvoraf kun sidstnævnte par er bevaret, nu blændet i lysningen.
De spidsbuede åbninger har ydre fals og indre,
fladbuet spejl (fig. 29). Øst- og vestmuren har
hver blot en enkelt åbning svarende til nordsidens, førstnævnte blændet, mens åbningen i vest
nu udfyldes af tårnurets skive (s. 3055).
Tårnforhøjelsen. Intet vides om tårnets oprindelige, øvre afslutning, om den da overhovedet blev
færdiggjort. I så fald blev der kort tid herefter, og
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Fig. 30. Tårnets nordre trekantgavl (s. 2966). Foto Anders C. Christensen 2018. – Northern pediment in the tower.

endnu i middelalderen, påbegyndt en forhøjelse,
hvis bjælkelag i nord hviler på en helstensbred
aflastningsbue opført på ovennævnte tilbagetrækning i tårnets oprindelige klokkestokværk
(jf. fig. 29). Buen, der ikke er i forbandt med
tårnets vægge, udspringer fra hjørnepiller med
vederlag i form af to udkragende skifter. Selve
forhøjelsen, det nuværende klokkestokværk, er ligeledes opført i røde munkesten, idet sydsiden
atter er helt omsat med sten i normalformat.48
Stokværket åbner sig både mod øst og vest gennem to rundbuede glamhuller, ind- og udvendig
falsede. I nord, og som en replik heraf i syd, er
de oprindelige lydhuller, hvoraf dele af stikket
er bevaret, på ukendt tidspunkt omdannet til et
bredt, rundbuet hul med kraftig midtpille; stikket er af munkesten, men pillen er nu helt omsat
med normalsten.49 Den her valgte løsning med
en midtpille i glamhullet kendes fra andre af eg-

nens kirker, f.eks. Måbjerg og Mejrup (s. 1739
og 1783). Over glamhullerne i øst og vest afsluttes facaden af savskifter i tagfodshøjde, mens
nord- og sydfacaden krones af trekantgavle, der
må formodes at have haft †kamtakker eller †tinder, nedskåret på et ukendt tidspunkt. Den ellers
velbevarede nordgavl prydes af seks højblændinger adskilt af tre helstensbrede piller i midten,
mens de to yderste er halvstens (fig. 31). Modsat
andre eksempler på dekorationer med lige antal
højblændinger er de midterste ikke samlet under et fælles stik (jf. f.eks. forbilledet i †Holstebro Kirke samt Mejrup og Navr, s. 193, 1783 og
2408), men svarer derimod snarere til sideskibets
dekoration (s. 2967). Gavlen er muret som kassemur med enkelte bindere og med en fyld bestående af mindre marksten og mørtel. Mod loftet
er de røde munkesten lagt i munkeskifte med
skarpryggede fuger indtil omtrent halv højde,
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Fig. 31. Tårnets nordre trekantgavl (s. 2966). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Northern pediment in the tower.

hvor en tilbagetrækning markerer bunden på to
15 skifter høje glugger, én i hver af midtblændingerne; de afsluttes af trappestik og er nu blændet
i flugt med facaden (fig. 30).50 Sydgavlen, hvis
dekoration består af fem højblændinger, er omsat
gentagne gange, senest 1982; bagmurens materiale består af en blanding af munkesten og normalsten, overvejende i krydsskifte.
Sideskibet, den fire fag lange tilbygning på skibets
nordside, der udvendig fremstår som en kapelrække med selvstændige gavle, blev muligvis opført
o. 1515-25 (jf. s. 2978) i forlængelse af sakristiet
og bindig med dette. Den bemærkelsesværdige og
ganske prangende løsning med de mange gavle er
overordentlig sjælden her i landet, hvor kun få paralleller kan fremdrages (jf. f.eks. Mern Kirke, DK
Præstø 939). Byggeriet blev påbegyndt fra øst og
består i den første fase af tre i grundplanen kvadratiske fag, mens vestfagets er rektangulær, idet

vestmuren flugter med skibets gavl. Byggematerialet er udflyttede kvadre i de nederste fire skifter
og herover røde munkesten opmuret i irregulært
munkeskifte; i bagmuren tillige rå kamp. På vestmuren er dog seks kvaderskifter og på nordvesthjørnet en hjørnekæde af kvadre. I gavlfodshøjde
er atter to skifter kvadre, i vestfaget fire som afsæt for trekantgavlenes murede blændinger, der af
samme årsag kun udfylder den øvre del (fig. 32).
Kvadermaterialet inkluderer mindst to genbrugte
vinduesoverliggere (jf. s. 2950). De afvekslende og
nu nedskårne gavldekorationer består på østfaget
af tre blændinger adskilt af helstensbrede piller, og
på den følgende gavl af otte smalle og jævnbrede
blændinger delt af syv halvstensstave. I tredje fag er
der fire blændinger delt af en helstensmidtpille og
to ydre halvstensstave; vestligst et centreret topfelt
delt af helstenspille. Blændingerne har formentlig haft en øvre, rund- eller spidsbuet afslutning,

2968

GINDING HERRED

og hele gavlrækken må formodes at have været
kronet af †kamtakker og/eller †tinder (fig. 17d).51
Gavldekorationens komposition med et lige antal
højblændinger svarer i udgangspunktet til andre
på egnen, dog uden det ofte forekommende, samlende stik over de midterste blændinger (jf. tårnets
gavldekoration s. 2965).
I det indre står sideskibet i forbindelse med skibet gennem fire rundbuede arkader hvilende på
tre hjørnefalsede piller, hvori der må være rester af
den romanske nordmur. Fagene adskilles af brede,
rundbuede gjordbuer, der i nordvæggen hviler på

svagt fremspringende piller; gjordbuerne understøtter fagenes krydshvælv, hvis kapper har forlæg
i vægge og arkader. En skjoldbue er dog opført
mod sakristiets vestfacade, og i hvælvsviklerne er
der spygatter. Rummet belyses gennem to nordvinduer, et i hvert af de to østligste fag samt et vindue i vestmuren. Åbningerne i nord er rundbuede
med dobbelt, ydre fals og indre smig, mens vestvinduet ligeledes er rundbuet, men med en enkelt,
ydre fals; mod det indre er formen på sidstnævnte
kurvehanksbuet med karme af hulsøm (fig. 180).
I tredje fag er den romanske dør (s. 2950) flyttet

Fig. 32. Sideskibets to vestligste fag (s. 2967). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The two westernmost bays of the side aisle.
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med ud, men er nu blændet i flugt med facaden og
står som dyb, indvendig niche. Taggavlene består
mod loftet af store marksten i en højde svarende
til facadernes kvaderskifter og herover af mindre
marksten isprængt teglmateriale svarende til faca-
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dernes blændingsdekorationer; i hver gavl er en nu
blændet glug (fig. 178).
Med færdiggørelsen af sideskibet blev en skotrende etableret ved en behugning af tårnets nordøstre hjørne.

Fig. 33. Nordre sideskib, set mod øst (s. 2968). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Northern side aisle, looking east.
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Middelalderlige reparationer. Som påvist ved de
dendrokronologiske undersøgelser (s. 2978) udførtes i middelalderen betydelige vedligeholdelsesarbejder af kirkens tagværker: o. 1385 og o.
1450 over skibet og o. 1470-75 over koret.
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. Gennembrydningen af triumfmurens sydside med
tilhørende trappeopgang fra sydkapellet blev
senest etableret o. 1656, da en ny prædikestol
blev anskaffet, eller muligvis før ved den ældre
†prædikestols opsætning (s. 3030). Under alle
omstændigheder er trappen senere end kalkmalerierne fra o. 1500-25 på sydkapellets nordvæg
(s. 2994). Med trappens etablering blev buestikket over kordøren forstyrret, hvilket forårsagede
sætninger i overliggende murværk. Buen blev
endelig undermuret ved istandsættelsen 1982,
efter i en årrække at have været understøttet af
en jernstang.52 Med kryptens anlæggelse 1671 (jf.
ndf.) blev trappeopgangens nederste del dækket
af sydkapellets hævede gulv.
Ved kirkens istandsættelse 1664 (jf. ndf.) blev
en dør brudt igennem sakristiets vestmur, alt udført i røde munkesten.
Krypten under sydkapellet, hvortil der oprindeligt var adgang gennem en rundbuet †dør og
en trappe i skibets sydøsthjørne (jf. fig. 126), er
opført o. 1671 af Mogens Rosenkrantz til Landting (jf. indskriftstavlen, s. 3053). Døren blev sløjfet 1949, hvorefter adgangen blev henlagt til en
åbning i rummets østvæg, hvor der tidligere var
et †vindue.53 Krypten, hvis anlæggelse resulterede i en hævning af sydkapellets gulv, er opført
af røde tegl i munkestensformat, der dækkes af
et tykt pudslag. Loftet udgøres af et tøndehvælv,
der hviler på affasede væg- og hjørnepiller. Fra
hvælvets isselinje udgår mod henholdsvis øst og
vest to stikkapper, hvis grater i det øvre er pudset
op i en højrygget profil. Bredden på de to par
stikkapper er indbyrdes afvekslende, idet det nordre er markant smallere og med spidsbuet form i
modsætning til det rundbuede og bredere søndre
(jf. fig. 7).54 Det indre får lys gennem et rundbuet
vindue i vestmurens søndre fag, mens et tilsvarende vindue i sydmuren er blændet i flugt med
facaden. Det østre †vindue blev sløjfet i forbindelse med de ændrede adgangsforhold (jf. ovf.),

mens tilmuringen af sydvinduet skete før 1909
(jf. note 163).
Krypten under sakristiet er formentlig anlagt o.
1725 jf. de dér anbragte kister (s. 3076). Det i
grundplanen kvadratiske rum måler ca. 3×3 m
og omtrent 2 m fra gulv til loft. Gulv og vægge
er sat i rå kamp, idet bræddeloftet hviler på to
bjælker. I nordmuren er en fladbuet luftskakt.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1654 blev 200 mursten fra Gudum Kloster og
24 tdr. kalk anvendt til reparation af den ‘søndre
korskirke’.25
En større istandsættelse 1664 afspejles i kirkens
ældst kendte regnskaber og omfattede foruden
dele af inventaret (s. 2999) også en udvidelse
af korbuen samt nyt gulv i koret. Som følge af
prædikestolens flytning samme år, og for at lette
adgangen hertil, blev en dør endvidere brudt
igennem sakristiets vestmur (s. 2974). 1692 blev
skibets loftsbrædder omlagt med syv dusin nye
brædder og nogle af de gamle.25 Ved kirkeværgen Mogens Rosenkrantz’ død 1695 stod kirken
under en ikke nærmere specificeret reparation,
hvortil der var indkøbt adskillige materialer.25
1700 var turen kommet til tårnet, hvis søndre
side dette år var brøstfældig. På hjørnet mod
sydvest, dvs. ved tårntrappen, var muren revnet
‘fra øverst og snart til nederst’, og på vestfacaden
måtte ‘formuldede’ sten udskiftes. Kirkens sydside
måtte udbedres ved samme lejlighed.23 Op gennem 1700-tallet var kirken vel vedligeholdt, men
1773 forårsagede en storm atter skader på de udsatte murpartier omkring tårntrappen. Disse blev
af kirkeejeren udbedret året efter, jf. murankrene
på vestfacaden: PHS MAB 1774 (Peder Hansen
til Landting og hustru Marie Anne Bernsdorff)
(fig. 25); kirken blev herefter betegnet som en af
de ‘bedst vedligeholdte i stiftet’.23
Den gode tilstand fortsatte lidt endnu, dog lod
omgivelsernes vedligehold noget tilbage at ønske
(s. 2944). 1799 var kirken endnu i god og forsvarlig stand,27 men 1803 ønskedes gulvet omlagt
enkelte steder, og i vestenden var loftsbrædderne
rådne.55 1809 var flere gulvbrædder og trapper i tårnet rådne, hvilket var til fare for ringeren.56 Tårnet trængte endnu 1811 til indvendig
reparation, igen træværket, hvis dårlige tilstand
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Fig. 34. Trappe til †prædikestol (s. 3030) og kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets nordvæg (s. 2994). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Stairs to †pulpit and wall painting, c. 1500-25, on north wall of the south chapel.
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Fig. 35.Ydre set fra sydøst. Udateret foto M. Mackeprang. – Exterior seen from the south east.

gjorde færdslen usikker.28 1811-12 var tillige
utætheder i skibets og korets tagbeklædning.28
En hovedreparation 1826 er ikke udspecificeret,
blot omtales ‘betydelige’ arbejder. Som afslutning
på disse blev våbenhusets tagbeklædning udskiftet (s. 2978). 1844 blev ‘størstedelen af træværket
under blytaget fornyet’, hvilket må hentyde til
udskiftning af blybrædder.57
En hovedistandsættelse 1929-30 blev ansporet af
kirkens overgang til selveje 1926; allerede dette
år var der indlagt elektricitet og loftet repareret.58
Senere fulgte gulvrenovering og nyt varmeanlæg,
men flest kræfter blev lagt i inventarets istandsættelse (s. 3000). 1941 blev tårnets sydmur grundigt istandsat, og 1949-50 gennemførtes endnu
en istandsættelse, hvis primære sigte var sydkapellet (arkitekt Hansen-Møller, Holstebro). Her
blev facademurværket, der havde slået revner
omkring hjørnerne, repareret, syddøren udvidet
og en ny stentrappe hertil anlagt, idet man plan-

lagde en nyindretning af rummet i form af en
opvarmet mødesal. I forbindelse med de elektriske installationer blev kalkmalerierne i hvælvet
opdaget (s. 2981). Endvidere blev adgangsforholdene til krypten ændret, idet trappen i skibets
sydøsthjørne blev sløjfet og den nuværende ved
tilbygningens østfacade etableret. Selve krypten,
der hidtil havde rummet et antal kistegrave (s.
3068), blev nu omdannet til redskabsrum. Andre
arbejder omfattede en udskiftning af kirkens vinduer samt ændringer i våbenhuset, hvor nyt gulv
blev lagt, loftet hævet, et nyt vindue (i vest?) indsat og varme indlagt. Endelig blev tårnets etageadskillelse ‘ændret’, og klokkestol, glamhuller og
tårntrappe repareret.
En istandsættelse 1962-63 omfattede bl.a. ‘murflader’ og tagbeklædning og desuden reparationer
af tårnets sydside.59
Kirkens istandsættelse 1982 (arkitekterne Poul
Hansen og Ib Lydholm, Thisted) omfattede først
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og fremmest en skalmuring af tårnets sydfacade
samt en del af vestfacaden og desuden indvendige
reparationer af tårnets tømmer. I det indre blev
sydmuren i det ældste klokkestokværk dog helt
nymuret. På skibet blev sydsidens kvadre omsat
i den nedre del, herunder det sydvestre hjørne,
hvori det føromtalte kragbånd blev indmuret (s.
2949).
En istandsættelse 1992 (arkitekterne Olaf Brusch,
Johan Duelund og Ib Lydholm,Thisted) koncentrerede sig især om kirkens ældre inventar (jf. s.
3000), men omfattede også en fornyelse af kirkens elinstallationer og renovering af kirkens varmeanlæg samt kalkning.
Gulve. Gulvbelægningen i kor, skib og sideskib
består af sort- og hvidfarvede cementfliser i skaktern, påstemplet »V. Kornerup Bang, Silkeborg.
Patent« og nedlagt 1908.12 De tidstypiske fliser
genfindes i flere af egnens kirker (f.eks. Navr og
Estvad, s. 1860 og 2624). Under alteret, knæfaldet
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og stolestaderne er der bræddegulv. Stolestadernes gulv blev udskiftet 1929, hvor brædderne fik
et underlag af cement.58
Sakristiets gulv har røde og gulflammede munkesten på fladen, dog blot brædder over krypten.
Sydkapellets gulv består af gule, mønsterlagte
Hasleklinker, og i krypten herunder af mønsterlagte, røde munkesten.
I våbenhuset er der lagt kantstillede normalsten
i sildebensmønster, skiftevis rød- og gulbrændte,
og i tårnrummet er der gule normalsten på fladen.
†Gulve. I kor og skib var der før den nuværende belægning et gulv af røde munkesten, nedlagt
på ukendt tidspunkt (jf. fig. 112). 1668 indkøbtes 800 ‘gulvsten’, vel teglsten, der blev anvendt
‘adskillige steder i kirkegulvet’.25 1803 og 1805
behøvede gulvet reparation, især ved opgangen
til prædikestolen.60 O. 1860 var gulvet ‘overalt’ i
kirken belagt med røde teglsten, men 1889 øn-

Fig. 36.Ydre set fra nordøst. Udateret foto M. Mackeprang. – Exterior seen from the north east.
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Fig. 37. Skibets tagværk set mod nordøst (s. 2975). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing of nave, looking north east.

skede man ‘brændte, gule sten’ og nye fodbrædder under mandestolene.12 De røde sten var
mønsterlagte, og et trin i form af et rulskifte var
anlagt op til koret. Under sakristiets nuværende
gulv fandtes 1929 en ældre stenpikning, muligvis
rummets ældste gulvbelægning.61 1902 blev der
lagt cementgulv i våbenhuset, og 1915 ønskedes
murstensgulv i tårnet.12 1949 blev der lagt nye
gulve i våbenhuset og sydkapellet.
Døre. 1664 blev der i sakristiets vestmur brudt
en fladbuet dør, hvis formål det var at lette adgangen fra sakristiet og til den netop flyttede
prædikestol (jf. s. 2970). Døren, hvis indsættelse
forstyrrede facadelisenen, har anslagsfals mod sakristiet, men er lige gennemløbende mod vest.
En rundbuet †dør mod gravkrypten under sydkapellet blev etableret i skibets sydøsthjørne med
kryptens anlæggelse, men atter sløjfet o. 1949,
hvor adgangen blev henlagt til østsiden. Den øvre
del er bevaret som en knap 50 cm høj niche over
nuværende gulvniveau (jf. fig. 85). 1673 huggede

en murermester et ‘hul i kirkemuren’ til en dør,
hvis nærmere placering ikke er nævnt.25 Måske
er der tale om syddøren i sydkapellet, hvorunder
der 1671 var anlagt en krypt (s. 2970). Denne
er retkantet med dobbeltfalsede vanger i forlængelse af vinduets ditto, men falsene blev siden udmuret på ukendt tidspunkt (jf. fig. 35). 1947 blev
døren ført tilbage til oprindelige forhold.12
Vinduer. Skibets tre sydvinduer kan være fra
tiden o. 1520, idet de har samme form som sideskibets nordvinduer, dvs. rundbuede med dobbeltfals i det ydre samt indre smig. Den indre fals
samt buestikkene er af tegl, mens karmene på
yderste fals består af kvadre, herunder, på midtvinduets østre karm, en formodet og genanvendt
korbuekragsten (jf. s. 2949). Korets sydvindue
svarer til skibets, dog blot med en enkelt ydre
fals. Alle vinduer har småsprossede jernrammer,
formentlig hidrørende fra istandsættelsen 1949
(s. 2972). Vinduerne i skibet var 1852 formindskede i lysningen, idet man dette år ønskede at
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Fig. 38. Sakristiets tagværk, o. 1445, set mod nord (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing of sacristy, c.
1445, looking north.

retablere den oprindelige ‘størrelse og skikkelse,
da den måde, hvorpå tilmuringen er sket, i høj
grad er stødende’. Gendannelsen af den oprindelige form skete 1854.57
1654 blev et vindue ‘ved prædikestolen færdiget og gjort af ny’. Hvilket vindue der er tale om,
er usikkert, ligeledes hvorvidt der er tale om en
ny åbning eller blot ny ramme og rude.25 Korets sydvindue fik 1678 fire nye ruder, og 1685
blev en glarmester betalt for et nyt sydvindue i
sydkapellet.25 Kirkens vinduer var 1812 ‘gode og
nyindsatte’ med bly og glas.28 1861 ønskedes sideskibets to vinduer fornyet i lighed med dem på
sydsiden, og også ‘vinduet i koret’ og i sydkapellet
ønskedes fornyet.62
Tagværker. Kirkens forskellige bygningsafsnit
har i vid udstrækning bevaret deres middelalderlige egetagværker, der alle er dendrokronologisk
daterede (jf. ndf.); nyere reparationer i form af
udskiftninger med fyrretræ forekommer dog i

større eller mindre grad. Kun i sydkapellet, våbenhuset og over tårnet er tagværkerne helt udskiftet i nyere tid, i sidstnævnte tilfælde dog med
anvendelse af mulige oprindelige spærstivere.
Korets egetagværk, hvoraf de to østligste og de
to vestligste spærfag er udskiftet med fyrretræ,63
er fra o. 1470-75. Tagværket består af i alt otte
spærfag med to hanebånd samt korte stivere over
spærfødder. Sidstnævnte hviler på dobbelte murremme, der ligesom spærfødderne og i øvrigt hanebåndene alt overvejende er af fyr. Egespærene
er nummereret med to systemer, et øksehugget
system af smalle streger og et yngre system af lidt
bredere streger i romertal. Oprindelige †krydsbånd er nu forsvundet.
Skibets tagværk, der daterer sig til to faser, består af i alt 24 spærfag, hovedsagelig af savskåret eg, men med enkelte reparationer i fyr (fig.
37).64 Den østlige halvdel er fra o. 1385, resten
fra o. 1450. De to faser adskiller sig ved to sepa-
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Fig. 39. Tagværk, o. 1515-25, over sideskibets andet fag fra øst (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roofing, c.
1515-25, above second bay from east in side aisle.

rate nummereringer samt ved konstruktive afvigelser. Spærfagene i den ældste fase var således
forstærket med lange, skråtstillede †stivere, påbladet spærenes vestsider, og havde oprindelig blot
ét hanebånd; dette er sekundært suppleret med
et nedre hanebånd, og til afløsning for de lange
stivere er der nu korte, lodret stillede og påsømmede stivere. I den yngre fase er der to hanebånd
og korte stivere, førstnævnte fastgjort med hagebladninger på spærenes vestsider, sidstnævnte tappet i spærenes undersider. Nummereringen, der
ikke er fuldstændig bevaret, er på østfasen udført
i et romertalslignende system fra øst og på spærenes vestsider. På yngste fase på tilsvarende vis,
ligeledes fra øst mod vest.
O. 1900 er der mellem 9. og 10. fag fra øst opført en skorstensstol.
Sakristiets tagværk er fra o. 1445 og består af
syv spærfag, gavlfaget inklusive, samt to fag mod
syd, hvis spær understøttes af korets tagværk (fig.

38). Det velbevarede egetagværk med tydelige
savspor har to hanebånd samt krydsbånd i 3.-5.
fag samt det 7. fag fra nord, alle samlet med bladninger på spærenes nordside. Spærene understøttes af korte stivere i spærsko på dobbelte remme.
Nummereringen i form af øksehugne streger er
påført spærenes nordside og starter i syd.
Sideskibets fire fag har hvert sit tagværk bestående af syv regulære spærfag samt to kortere fag
i syd, der understøttes af skibets spær. I modsætning til sakristiets tagværk er alle sammenføjninger og nummereringer udført på spærenes sydsider. Sekundære nummereringer samt sløjfning af
kryds- og skråbånd vidner dog om senere omsætninger. Tagværkernes træ er fældet o. 1515-20
for de tre østfags vedkommende og for vestfagets
vedkommende muligvis lidt senere, o. 1520-25. I
østfaget er alt af eg på nær det nyere gavlfag og et
udskiftet fag i syd, der er af fyr. Spærene holdes
sammen af to hanebånd og understøttes af korte
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Fig. 40. Detalje af tagværk mellem sideskibets andet og tredje fag fra øst (s. 2976). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Detail of roofing between second and third bay from east in side aisle.

stivere, sidstnævnte dog kun mod øst. Spærskoene hviler på dobbelte remme, og mod vest deler
spærene spærsko med det tilstødende tagværk.
Bladninger fra et nedtaget †skråbånd ses i 2.-5.
fag fra nord, gående fra østspærenes øvre del og
ned til vestspærenes nedre del. Nummereringen,
der er udført som trekantede udstemninger, løber
fra nord mod syd og kan følges i et ufuldstændigt
forløb på sydsiderne af både hanebånd og spær.
I andet fag fra øst er der to hanebånd og ingen
spærstivere (fig. 39). Spærskoene deles fremdeles
med de tilstødende tagværk og hviler på dobbelte
remme. Nummereringen starter fra nord og er
udformet som et udstemmet romertalssystem. På
spærene er der bladninger til nu nedtagne †krydsbånd, hvortil hvælvet dog ikke levner plads.
Tredje fag fra øst er stort set identisk med det
foregående, idet der også her er nedtaget †krydsbånd. På flere af spærene er der tillige taphuller til
korte †stivere.

Over det vestligste fag er der korte spærstivere
i vest, og atter er †skråbåndene nedtaget. Her har
de dog kun været opsat på 6. og 7. spærfag fra
nord. Nummereringen på stivere, spær og hanebånd løber fra nord og består af trekantede udstemninger som over sideskibets østligste fag.65
Fyrretræstagværket over sydkapellet består af
otte regulære spærfag med to hanebånd og korte
stivere i spærsko over dobbelt rem samt tre fag,
der hviler på en skråbjælke over skibets spær.
Våbenhusets tagværk består af seks spærfag
med ét hanebånd, alt i fyr; tårnet har syv spærfag
med to hanebånd og stivere, altovervejende af fyr
med enkelte genbrugte egestykker som stivere.
Klokkestolen, der levner plads til to klokker (s.
3055), består af kraftigt egetømmer af forskellig
beskaffenhed og alder. Fra midten af tre nordsydgående remme rejser der sig tre lodrette stolper, hvori klokkebommene er ophængt, og som
i toppen er samlet af en tværgående bjælke. Stol-
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Fig. 41. Blytag på tårnets vestside (s. 2978). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Lead roof on the western side of the tower.

perne støttes på hver side af to skråtstillede stivere
af varierende længde med udgangspunkt i remmene, og stolperne holdes indbyrdes sammen af
krydsbånd. 1690 var 24 karle beskæftiget med at
håndtere klokken, idet ophænget blev repareret.25
Dendrokronologiske undersøgelser. 2015 er der fra
tagværkerne i kor, skib, sakristi samt sideskibets
fire fag udtaget i alt 56 boreprøver, hvoraf 49 er
daterede. Undersøgelserne af korets tagværk viser, at træet til dette er fældet o. 1470-75. Fældningstidspunktet for træet anvendt i skibets tagværk grupperer sig i to faser, hvoraf den ældste
fase omfatter den østlige halvdel af tagværket, der
er fældet o. 1385, den vestlige halvdel o. 1450.
Tagværket over sakristiet er fældet o. 1445, mens
fældningstidspunktet for tagværkerne over sideskibets tre østligste fag er o. 1515-20 og det vestligste fags tagværk o. 1520-25.66
Tagbeklædning. Alle kirkens tage dækkes af blyplader på nær våbenhuset, der siden 1950 er teglhængt. På korets blytag er der på sydsiden plader
med initialerne »BB«, »MI« samt årstallet »1928«,
og tilsvarende plader findes på østsiden af sydkapellet. Initialerne henviser til Bøjle Bøjlesen, Stau

ning og dennes mestersvend (jf. s. 2026). Årstallet
optræder i kirkens Synsprot., hvor en ikke nærmere
udspecificeret og ‘forestående istandsættelse’ er anført. Nordsidens tagflader er senest repareret 1963,
jf. initialer for C. H. Michaelsen, Hvidbjerg, samt
årstal på sakristiets østside og vestfagets vestside.12
På samme tid blev skibets sydside og en del af
sydkapellets vestside omlagt.52 Tårnets østre tagbeklædning (fig. 42) bærer blystøberinitialer for »BB«
svarende til kor og sydkapel, »KB« (Knud Bøjlesen) samt »SM« (Søren Munk, jf. DK Ribe 2679)
og årstallet 1952; reparationen skyldtes store skader efter en februarstorm dette år, hvor flere plader blæste af.12 På tårnets vestside bærer en plade
indskriften »Stoffregen/ Struer/ 2006«. Før disse lå
plader med initialer fra 1963, jf. ovf. (fig. 41).52
Indtil 1950 var våbenhuset dækket af cementtagsten (jf. fig. 35),62 men i ældre tider var taget
dog blytækket. 1700 manglede således enkelte
plader,23 hvilket atter var tilfældet 1811, hvor en
erstatning i form af brædder i stedet var lagt op;
disse var dog på daværende tidspunkt utætte.28
1826 blev blytaget nedtaget og blyet genanvendt
på de øvrige tagflader. Herefter lå der tagsten.12
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Fig. 42. Blytag på tårnet og nordre sideskib (s. 2978). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Lead roof on the tower and on the side aisle.
.

Blytaget har i øvrigt gammel hævd og kendes
fra kirkens ældst bevarede regnskaber, første gang
nævnt 1656. Her udførtes adskillige reparationer, særligt på sideskibet, hvor nye skotrender var
anlagt.25 Yderligere reparationer blev udført forskellige steder på kirken 1661, 1663, 1665, 1676,
1679, 1687, 1692 og 1693.25 1700 manglede sideskibets vestfag to tavler bly på vestsiden, der var
nedblæst, og på østsiden var omtrent halvdelen af
tagfladen på dette tidspunkt tækket med brædder
og havde været det i lang tid.
På skibets loft opbevares en blyplade med initialerne »PHS« samt årstallet 1778 (fig. 181).62
Initialerne henviser formentlig til Peder Hansen
til Landting jf. tårnreparationen fire år tidligere (s.
2970).
Farveholdning. Som hovedregel står den kvadersatte del i blank mur, mens de teglmurede dele af
facader og vinduer er kalkede. Dog er sideskibets
kvadersatte nordvesthjørne (nederste fire skifter) samt gavltrekanternes kvaderskifter kalkede.
Nordportalens tilmuring er i blank mur. †Farve-

holdning. 1861 ønskedes kirkens og våbenhusets
nye lofter malet med lys oliefarve.12
Opvarmning. Kirkens elvarmeanlæg er senest
renoveret 1992. †Opvarmning. Noget tid før 1900
anbragtes en kakkelovn i sideskibsarkadens andet
fag fra vest (jf. fig. 112). 1897 skulle den renses,12
men blev 1929 afløst af et eldrevet varmeværk
med rørovne under stolene.67 1949 blev våbenhuset og sydkapellet tilsluttet varmeanlægget.
Kirkens elektricitet blev indlagt i forlængelse af
overgangen til selveje 1926.68
Fortov. 1894 blev der betalt for en †brolægning
omkring kirken, anlagt i to etaper 1892 og 1894.
Belægningen skulle holde en alens bredde med
godt fald udad og tilstrækkeligt afløb.12 Allerede
1900 ønskedes belægningen udskiftet med et
†betonfortov (ikke udført 1901), halvanden alen
bredt og fire tommer tykt.12 Det var formentlig
samme †‘cementfortov’, der blev istandsat 1932,
og 1938 blev cementbelægningen ved indgangen
fornyet.12 1953 ønskedes betonbelægningen omkring kirken fjernet.12
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Fig. 43. Kalkmalerier i sakristiet og over korbuen (s. 2982 og 2996). 1:50. Akvarel af J. Magnus-Petersen
1897. – Wall paintings in the sacristy and above the chancel arch.

EJSING KIRKE

2981

Fig. 44. Kalkmaleri, o. 1450, på korets hvælvribber (s. 2983). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1450,
on vault ribs in the chancel.

KALKMALERIER
Kirken har en velbevaret, figurativ udsmykning fra senmiddelalderen af korets og sydkapellets hvælvkapper og derudover en mængde
ornamentale dekorationer af bl.a. hvælvribber
og vægge, herunder sakristiets, alt udført i perioden o. 1450-o. 1525. Desuden har der været
en række udsmykninger, hvoraf en del dog kun
kendes fra siden overmalede fragmenter. De formentlig ældste †malerier stammede fra romansk
tid og blev påvist på triumfvæggen, hvor malerierne dog blev erstattet af nye †dekorationer i
løbet af senmiddelalderen. Dekorative †bemalinger fandtes også på korets og sydkapellets vægge.
Af diverse efterreformatoriske udmalinger, også
på skibets vægge, var det vigtigste et våbenskjold
for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille fra o.
1671 eller o. 1695 på skibets østre arkadepille,

tilsyneladende med en †pendant på den anden
arkadepille.
1897 fremdrog J. Magnus-Petersen i korbuen,
på triumfvæggen, på skibets nordvæg, dvs. på arkadepillerne mod sideskibet og i sakristiet, rester
af kalkmalede udsmykninger.52 Ældst var triumf
væggens formodentlig romanske †udsmykning,
der var dækket af yderligere to lag sengotiske
†dekorationer. Fra sengotisk tid var endvidere sakristiets malerier, mens våbenskjoldet på skibets
østlige arkadepille er fra o. 1671 eller o. 1695.
Rester af endnu et †våbenskjold blev fundet på
den midterste arkadepille.69 Triumfvæggens sengotiske †dekoration samt våbenskjoldet blev restaureret af Magnus-Petersen 1899.52
1930 afdækkede Egmont Lind kalkmalerierne
på korets hvælvkapper. Malerierne, der fremkom
i forlængelse af altertavlens nedtagelse og istandsættelse (s. 3004), omfattede to sengotiske faser
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Fig. 45. Kalkmaleri, o. 1500, på sydkapellets hvælvribber (s. 2983). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c.
1500, on vault ribs in the south chapel.

samt en yngre †draperidekoration omkring tavlen og på triumfvæggen,70 hvor der tillige blev
fremdraget fragmenter af sengotiske †motiver.
Ydermere blev der på samme tid, på triumfvæggens nordlige del bag prædikestolens lydhimmel
og over korbuen, af Peter Kr. Andersen påtruffet
rester af tre lag kalkmalede †dekorationer. Udmalingerne, der var dårligt bevarede, blev kun
sporadisk beskrevet og dette kun for det mellemste lags vedkommende, hvor der blev identificeret rester af en †indskrift.71 Korhvælvets malerier blev færdigafdækket og restaureret af Lind
1945.72
Kalkmalerierne i sydkapellet omfattende sengotiske malerier i to faser blev opdaget 1950 og
to år senere restaureret af Egmont Lind.73 Ved
samme lejlighed blev sakristiets malerier, der ef-

ter den første registrering 1897 atter var blevet
overdækket, fremdraget igen, idet de dog først
blev rekonstrueret 1960.52
1992 foretoges en restaurering af korets rankeslyng, våbenskjoldet på skibets nordvæg og
af malerierne i sydkapellet (Robert Smalley og
Hans Frederiksen). Endvidere påvistes rester af
flere †bemalinger på korets og skibets vægge
(Mette K. Jensen).74
1) (Fig. 21 og 43), o. 1445. Ornamental udsmykning af sakristiets hvælvribber i form af en rød
sparredekoration med mørk kontur langs ribbekanten. Hvælvkappernes vederlag markeres af
en rød, tovsnoet bort hvorover sortmalet bånd.
Konturen er rød forneden, sort foroven. Desuden
en vandret bort 120 cm over gulvet langs rummets vægge, udformet som en stiliseret bladranke
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Fig. 46. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets østkappe (s. 2985) og topstykke af altertavle, 1764 (s. 3004). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on the eastern vault severy in the chancel and top section of altarpiece, 1764.

i rødt med mørk kontur; på sydvæggen dog udført som sortmalet rudebort med mellemliggende
cirkelslag i rødt. Dekorationen er i sin nuværende
udformning i vid udstrækning rekonstrueret af
Olaf Hellvik 1960. Bl.a. var østvæggens rankebort
oprindeligt afbrudt under vinduet, idet kontureringen var rullet op og bladranken ‘befriet’. Om
denne foranstaltning var et udtryk for en rumlig
indretning af sakristiet eller blot en accentuering
af vinduet, må stå hen i det uvisse.
2) (Jf. fig. 46, 48-50 og 65), o. 1450. Ornamental udsmykning på korets hvælvribber. De tredelte
ribber er vekselvis røde med sort kantning og
sorte med rød kantning, og i ribbekrydset er
den cirkulære slutsten smykket med en femfliget, hvid blomst i sort kontur. Hvælvvederlaget
er markeret med en smal og rødkantet tovsno-

ning i sort og hvid, indrammet forneden af en
krydsskraveret frise i tynd, sort streg og øverst et
sortmalet bånd. Kragbåndenes retkantede led er
sortmalede, mens hulkelen atter er tovsnoet svarende til ovennævnte, dog med gule og sorte led.
Udsmykningen er udført i forlængelse af hvælvets opførelse (s. 2956), dvs. formentlig o. 1450,
jf. lignende, daterede udsmykninger i kirkerne i
†Holstebro og Vestervig (s. 208, DK Tisted 631).
3) (Fig. 34, 45 og 51-54), o. 1500. Ornamental udsmykning på sydkapellets hvælvribber og de
tilgrænsende flader. Bemalingen udgøres af røde
sparremønstre med sort kontur på diagonalribberne, mens de profilerede tværribber er gråsorte
med sorte, kvaderimiterende ‘fuger’, idet siderne
dog er udsmykket med røde skråbånd svarende
til diagonalribberne. Ribbekrydset prydes af kon-
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Fig. 47. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets østkappe (s. 2985). Foto Egmont Lind 1930.
– Wall painting, c. 1500-25, on eastern severy in the chancel.

centriske cirkelslag, hvori er indskrevet henholdsvis otte og 14 takker, skiftevis røde og gråsorte. I hvælvkappernes top udgår fra ribbekrydset omvendte hjerteformer eller ‘kræmmerhuse’,
hvorfra igen udgår stængler med mindre hjerter
flankeret af bølgende stængler. Langs ribberne
ses spinkle prikblomster, og fra kappevederlagene
skyder krumvoksende bladstængler sig op. Ribbekrydsets karakteristiske hjerteformer er et sær-

ligt kendetegn for den såkaldte ‘Lemviggruppe’,
hvis kalkmalerier findes i en række af områdets
kirker, f.eks. Hygum, Ferring, Dybe og Hjerm (s.
1382, 1498, 1550 og 2027).75
4) (Fig. 44-56), o. 1500-25. Figurative malerier
på korets og sydkapellets hvælvkapper. Heraf viser flertallet motiver fra Det Nye Testamente, dog
ses også enkelte fra Det Gamle Testamente og fra
de apokryfe skrifter. De tilhørende indskrifter er
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Fig. 48. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets sydkappe (s. 2986). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 150025, on southern severy in the chancel.

gengivet med gotiske minuskler, dog med enkelte store initialer.
I korhvælvets østkappe (fig. 46-47), hvor motivet
delvist dækkes af altertavlens topstykke, vises Marias trolovelse med Josef. Foran den centralt placerede
ypperstepræst overrækker Josef (til venstre) ringen
til Maria. Hovedpersonerne flankeres af en uiden-

tificeret skægget mand mod nord og en kvinde
med udslået hår mod syd. Personerne, alle med
glorie, er iført folderige klæder; ypperstepræsten
bærer en tiara med sidebånd. I kappens øverste del
er Lukasoksen gengivet over et skriftbånd med
teksten i gotiske minuskler, dog med stort initial
(jf. efterfølgende skriftbånd): »S(a)n(ctu)s lucas«.
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Fig. 49. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets vestkappe (s. 2987). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 150025, on western severy in the chancel.

Sydkappen (fig. 48) viser Dåben i den østre halvdel, Kristus og synderinden i den vestre; de to motiver adskilles af et højt, spirkronet tårn ved siden
af en lavere bygning, og bag figurerne ses endnu
en bygningsrække. I dåbsscenen står tv. Jesus i
Jordanfloden, kun iklædt lændeklæde. Hovedet

med korsglorie er bøjet let forover og underarmene hævet i en modtagende bevægelse mod
Johannes Døberen, der siddende på flodbredden
th. velsigner Jesus. Over sidstnævnte svæver Helligåndsduen, der ligeledes har korsglorie. I den
vestre del er Jesus placeret ved et veldækket bord,
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Fig. 50. Kalkmaleri, o. 1500-25, på korets nordkappe (s. 2988). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c.
1500-25, on northern severy in the chancel.

hvor han flankeres af to farisæere, og under bordet den knælende synderinde med udslået hår. I
den østre svikkel er rankeværk og i den vestre en
profet med skriftbånd, hvor den identificerende
tekst er forsvundet. I kappens øverste del er Markusløven gengivet på et skriftbånd med teksten:
»S(a)n(ctu)s marcus«.
I den vestre kappe (fig. 49) ses Lazarus’ Opvækkelse. Jesus, klædt i kjortel og med korsglorie, vel-

signer den halvt opstandne og nøgne Lazarus, der
endnu befinder sig i kisten. Jesus flankeres af to
personer på hver side, alle i folderige kjortler og
kapper og med glorie – muligvis Lazarus’ nærmeste familie, yderst tv. og th. hans søstre Marta
og Maria med udslået hår og foldede hænder.
Nærmest Jesus en skægget mand og en kvinde
med hovedlin. Fremstillingen krones af Mattæus
engelen på indskriftsbånd med den identifice-
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Fig. 51. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets øst- og nordkappe (s. 2990 og 2994).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on eastern and western severy
in the south chapel.

rende tekst: »S(a)n(ctu)s matheus«. I sviklerne er
profeter, hvis navne er udviskede.
I nordkappen (fig. 50) er Evas Skabelse gengivet i
den vestre del og Ægteskabets Indstiftelse i den østre.
Som i sydkappens malerier adskilles scenerne af

et højt tårn med lavere bygninger i baggrunden.
Mod vest vokser den nøgne Eva med langt, udslået hår ud af siden på den sovende og ligeledes
nøgne Adam og vender sig imod den velsignende
Gudfader, der har glorie og er klædt i folderig
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Fig. 52. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets øst- og sydkappe (s. 2991). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on eastern and southern severy in the
south chapel.

kjortel med tiara på hovedet. Mod øst ses Adam
og Eva i nøgen figur stående foran Gudfader,
der her er gengivet frontalt. Eva føres frem mod
Adam, der rækker ud og tager hendes hånd. Gud
sammenføjer deres hænder med venstre hånd og

Danmarks Kirker, Ringkøbing

velsigner pagten med den løftede højre. Begge
scener krones af Helligåndsduen med korsglorie,
og øverst er Johannesørnen vist med skriftbånd,
hvorpå dele af teksten dog mangler: »S(a)n(ctu)s
(joha)nnes«. I østre svikkel er rankeværk, i den
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Fig. 53. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets syd- og vestkappe (s. 2991). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on southern and western severy in
the south chapel.

vestre profeten David, jf. skriftbånd med delvist
bevaret tekst: »david pr(o)(phe)t(a)«.
Motiverne i sydkapellet viser i østkappen, nordre
halvdel (fig. 51-52) Joachim og Anna i tæt omfavnelse, formodentlig ved deres møde/genforening

uden for den gyldne port ved tempelpladsen i
Jerusalems østmur, om end denne ikke er vist.76
Begge er vist med glorie, iklædt kjortel og kappe
og med hovedbeklædning i form af henholdsvis
hue og hovedlin. I søndre halvdel Kristus og den
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Fig. 54. Kalkmaleri, o. 1500-25, på sydkapellets vest- og nordkappe (s. 2993). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on western and northern severy in
the south chapel.

vantro Thomas, vist efter Opstandelsen; begge har
glorie. Hovedpersonen står til venstre med stav i
højre hånd. Han bærer en kappe, lukket med en
agraf, og herunder ses hans nøgne overkrop med
sårvunder. Den knælende Thomas er iført kjortel

og kappe og rækker højre hånd frem mod såret i
Kristi side.
Sydkappens (fig. 52-53) figurer viser i østre halv
del Kristus og Maria Magdalena. Fremstillingen
af den opstandne Frelser svarer til østkappens;
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Fig. 55. Kalkmaleri, o. 1500-25, på undersiden af sydkapellets arkade mod kor og skib,
vestlige del (s. 2994). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on
underside of the south chapel‘s arcade towards chancel and nave, western part.

Kristus har korsglorie og krænger igen kappen
åben, og herunder ses hans sårmærkede overkrop.
Højre hånd er udstrakt velsignende mod den glorificerede Maria Magdalena, der knæler med bøjet hoved; hun er iklædt kjortel og kappe og har

udslået hår. Et skriftbånd bærer teksten: »nolli me
ta(n)g(e)r(e)«.77 I sviklen en udvisket og vanskeligt
identificerbar person. Kappens vestre halvdel viser
Kristus og den samaritanske kvinde. Den kappeklædte Jesus med korsglorie står til højre for brønden,
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Fig. 56. Kalkmaleri, o. 1500-25, på undersiden af sydkapellets arkade mod kor og
skib, østlige del (s. 2994). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1500-25, on
underside of the south chapel‘s arcade towards chancel and nave, eastern part.

mens kvinden med kjortel, kappe og hovedlin
øser vand i en høj krukke til venstre. I sviklen ses
en ikke identificeret mandsperson, vist med skægget ansigt i profil og med turbanlignende hovedklædning.

I vestkappen (fig. 53-54) ses mod syd Besøgelsen,
Maria og Elisabeths møde. De to slægtninge har
glorie, er klædt i folderige kapper og står tæt sammen; Maria ses til højre med udslået hår og Elisabeth overfor med hoved- og hagelin. I sviklen en
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mand i trekvartprofil med hætte hvorpå turbanlignende beklædning og fladpuldet hue. I den nordre delkappe Fristelsen i ørkenen. Jesus er vist med
korsglorie og er barfodet; han er iklædt en kappe
og står med højre underarm løftet afvisende mod
Djævelen, der er gengivet som en hund. Denne
sidder på halen med åben flab og sylespidse tænder,
mens den holder en sten i hver pote.78 I sviklen en
mand med oprakte arme, der er iført skaktavlemønstret kjortel og rødlig kappe samt jødehat.
Nordkappens (fig. 51 og 54) flige smykkes mod
vest af Skt. Katharina og ved siden af hende en
ukendt helgeninde, begge med udslået hår, og
førstnævnte med vanligt attribut i form af et
sværd. Kvinden th. holder en cirkulær genstand
på en fod, enten en kalk eller et lågfad (pyxis).
Figuren kunne i førstnævnte tilfælde identificeres
som Skt. Barbara.79 I den østre del ses Paulus og
Peter med henholdsvis sværd og nøgle. Alle har
glorie og er iklædt kjortel og kappe. I sviklerne
to ukendte mandspersoner, den østre med turbanlignende hovedbeklædning under fladpuldet
hue, den vestre tilsyneladende tilsvarende udformet, men kun fragmentarisk bevaret.
Yderligere fire gloriebærende helgeninder findes
på henholdsvis nordvæggen og undersiden af arkaden
mod skib og kor, alle stående og iklædt kjortel
og kappe (fig. 34 og 55-56). Bevaringsgraden for
nordvæggens to figurer er dårlig, idet ansigtskonturerne helt er forsvundet. Dog synes der at
være tale om jomfruhelgeninder med udslået hår,
jf. figurerne på hvælvets nordvestlige kappe. Attributterne, der holdes med begge hænder foran
brystet, kan ikke identificeres. På den nedre del af
væggen et bomærke i form af et ligebenet kors
med fligede ender. Arkadens to helgener er ligeledes ukendte og bærer i modsætning til nordvæggens begge hovedlin. Figuren mod vest holder
tilsyneladende en skål i venstre hånd, mens den
modstående figurs attribut er utydelig. Endelig er
der øverst på østvæggen langs kappevederlagets
underkant en meget fragmentarisk fremstilling
af, hvad der er tolket som Skt. Jørgens kamp mod
dragen (fig. 24 og 51-52). Kampen synes at foregå
foran en bymæssig bebyggelse, gengivet til venstre
for kampscenen, og til højre identificeres en fragmentarisk kvindelig skikkelse, sekundært opmalet.

Til indramning af disse udsmykninger er der
langs hvælvkappernes vederlag malet en bort, der
mod nord i den østre halvdel er udformet som
en tovsnoning med skiftevis røde og krydsskraverede felter i sort kontur, i den vestre halvdel skiftevis sorte og krydsskraverede felter. På de øvrige
vægge ses en krydsskraveret bort med forskudte
og modstillede takker i rød og sort. Her blev
1992 desuden registreret en tilsvarende †bort 33
cm over nuværende gulv, idet vægfladerne herover var udsmykket med jævngamle †malerier,
hvoraf de nævnte helgener på nordvæggen samt
den formodede Skt. Jørgen-fremstilling er en rest.
Hvælvdekorationerne er i sydkapellet i de ‘tomme’ områder suppleret med dobbelte småkviste,
der på nordvæggen og på undersiden af skjoldbuen antager form af egentligt rankeslyng. På korets hvælv er småkvistene fraværende, hvorimod
rankeslyng pryder skjoldbuernes undersider samt
dørvangen mod sydkapellet. †Rankeslyng er endvidere konstateret 1897 på korbuens underside og
triumfvæggen. Et gennemgående træk er tillige
jordsmonnet, der er udformet som små forhøjninger med græslignende bevoksninger.
Teknik og farver. Malerierne er udført på et
tyndt kalklag, der ved påføring af farverne endnu
har været vådt. Farvevalget omfatter brunokker
(dodenkop) i forskellige nuancer samt rød- og
gulokker. Figurer, foldekast og glorier er kontureret med sort streg, enkelte beklædningsgenstande er i hvidt, og desuden er en rød farve anvendt
til kindpletter, læber og enkelte andre motiver.
Værksted, stil og datering. Udsmykningen, der
har lagt navn til en lokal gruppe af kalkmalerier
udført af det såkaldte »Ejsingværksted«, finder
paralleller i nabokirkerne Rønbjerg og Sahl (s.
2702 og 2770) og dateres til tiden o. 1500-25. Et
fællestræk er figurernes forholdsvis grove fysiognomi samt den udprægede brug af okkerfarver i
flere nuancer, herunder den mørke dodenkop til
især Kristusfremstillingerne.
Program. Billedprogrammet – med modstillinger af scener fra Det Gamle og Det Nye Testamente og fra de apokryfe skrifter – er almindeligt
forekommende i tiden,80 men som det er tilfældet også andre steder, har man i Ejsing ikke følt
sig bundet af de gængse bibelske typologier (jf.
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Fig. 57. Kalkmaleri, o. 1671 eller o. 1695, på skibets østre arkadepille (s. 2995). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall
painting, c. 1671 or c. 1695, on the eastern arcade pillar of the nave.

f.eks. DK Odense 3060-79). Sammenstillingen
af motiverne er derfor usædvanlig, f.eks. i korets
søndre og vestre hvælvkapper, hvor evangelistsymbolerne optræder sammen med Kristus og
synderinden og Lazarus’ opvækkelse.81 Overordnet set er dåbens og ægteskabets sakramenter
hovedmotiver i koret, jf. bl.a. dåbsfremstillingen i
syd og nordkappens »Sacramentum magnum«.82
5) (Fig. 57), o. 1671 eller o. 1695. Våbenskjold
for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille på
sydsiden af skibets østre arkadepille, opsat if. en
†indskrift med særlig adresse til sidstnævnte. Det
firdelte skjold viser i heraldisk rækkefølge Rosenkrantz, Bille, Banner og Gyldenstjerne. Dermed
er de fire våbener for parrets fædrene og mødrene
aner kombineret, idet dog våbenet for Mogens’
mor (Gyldenstierne) er placereret i fjerde i stedet
for tredje felt, mens Sophies mor (Rosenkrantz)
i dette felt er erstattet af hendes farmors (Banner).83 Skjoldet krones af fire hjelme med vessel-

horn og bannere samt arme med spejl. Tv. ses en
skjoldholder i skikkelse af en vildmand med kølle,
en fri opmaling fra Magnus-Petersens hånd af en
diminutiv mandsperson, skægløs og med hat på
hovedet. Denne figur kunne være en hentydning
til Billevåbenets vanlige vildmand84 og dermed
yderligere understrege Sophie Billes særlige ophavsret til udsmykningen, muligvis udført i hendes enkestand 1695-99. Endvidere ses et frodigt
rankeslyng, der i rekonstruktionen vokser ud fra
hjelmduskene. Maleriet indrammes nu af et bredt,
vandret bånd men var foroven oprindeligt suppleret af en †frakturindskrift på dansk, latin og
fransk, der dog kun var delvist bevaret ved maleriets fremdragelse 1897: »Erlig oc Velbyrdig
Frue Fr(ue)/ Sophie Bille som var den sidste Rigen(...)/ (…)thri (...) der (…) imod Rigens (…)/
(…) vor Mand(…)/ (...)vitam (…)/ (…) ma vie
(…)«.85 Maleriet fremstår nu hovedsagelig som en
genopmaling fra Magnus-Petersens hånd 1899,
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idet en restaurering skønnedes umulig grundet
dekorationens dårlige tilstand. Af et lignende, men
endnu mere medtaget †våbenskjold på midterste arkadepille er bl.a. ‘nogle spor af det Rosenkrantzske våben’52 påvist (jf. ndf.).
6) (Fig. 142), 1766. Kalkmalet indskrift i kursiv over epitafium (s. 3059) i sydkapellets østvæg:
»Ao 1766 lod Kierche Ejeren/ Niels Pedersön
Lillelund og Hands/ Hustrue Mari-Anna Hansdaatter/ Berendsdorph denne Steen Male og/
Staffere«.
†Kalkmalerier. 1) Romanske(?). På triumfvæggen blev 1897 ‘på en dybere pudsflade’ registreret rester af en fragmentarisk udmaling bestående
af figurer omgivet af blå farve, der blev opfattet
som tilhørende perioden for de ‘ældste kalkmalerier.’ 2) (Jf. fig. 43 og 60) o. 1450-1500. Under et rankeslyng fra o. 1500-25 (jf. ndf.) blev der
på triumfvæggen langs korbuens runding 1897
fremdraget en kalkmalet dekoration i form af en
kantbort eller en art ‘strålekrans’. Udsmykningen,
der blev opmalet 1899, men senere tildækket
igen, var udformet som skiftevis røde og blå takker afsluttet med cirkler, langs kanten en smallere bort i gul og rødbrun.86 3) O. 1475. En ikke
nærmere beskrevet rest af en dekoration af tårnets

Fig. 58. Indridset †årstal (1570) i korets dørsmig (s.
2996). Foto 1993. – Incised date (1570) in the door splay
of the chancel.

hvælvkapper. Formentlig er der tale om en murermesterudmaling i forbindelse med tårnets opførelse.87 4) O. 1500-25. Sengotisk rankeslyng på
korbuens underside og triumfvæggen fremdraget
1897 og af samme type som de ovenfor omtalte i
kor og sydkapel. Endnu en sengotisk dekoration
på triumfvæggen blev påtruffet af Egmont Lind
1930. Denne var dog så fragmentarisk, at der ‘...
kun antydningsvis kunne se ud til at have været
noget figurmaleri’.71 Som nævnt ovenfor blev det
1992 konstateret, at samtlige vægge i sydkapellet
har været bemalet indtil 33 cm over nuværende
gulvniveau, afsluttet af en 10 cm bred bort svarende til den eksisterende bort langs hvælvvederlaget.
5) (Fig. 184-85). Gotiske(?). 1992 blev fragmenter af kalkmalerier fra tre perioder fremdraget på
korets syd- og nordvæg samt på triumfvæggens
søndre halvdel over (†)prædikestolsopgangen.
Heraf blev det inderste og ældste lag opfattet som
tilsyneladende gotisk. Dekorationen var på korets
sydvæg udformet som et vandret bånd i okker
med sort kontur og var udført i højde med vinduets underkant. Over og under båndet var der
rester af udmalinger i rødokker og gult samt sorte
konturstreger. Motivet blev med forsigtighed tolket som nedre afslutning på et billedfelt hvorunder et draperi. På triumfvæggen var foroven en
bort af stiliserede prismer i sort kontur, hver anden delvist udfyldt med okkerfarve. Umiddelbart
over opgangshullets søndre hjørne sås spor af en
mulig korsglorie. Desuden et lidt yngre, tilsyneladende ensfarvet gult lag, og herover et okkerfarvet
lag (fra 1764? jf. ndf.). 6) Renæssancen(?). Rest
af indskrift registreret 1930 på triumfvæggens
nordre del, over prædikestolen bag lydhimmelen.
Den meget fragmentariske tekst, der indrammedes af vandrette sorte bånd, synes at have bestået
af en tolinjet tekst i gotiske minuskler, der muligvis har forløbet hen over korbuen. 7) (Fig. 58),
o. 1570. Muligvis er dele af kirkens kalkmalede
ornamenter suppleret eller optegnet 1570, idet
dette årstal fandtes indridset i vestre smig i korets dør mod sydkapellet samt malet i dette rums
østre hvælvkappes sydlige flig.88 I førstnævnte tilfælde tilsyneladende suppleret af en fragmenteret
indskrift, der ikke kan tydes. 8) (Fig. 59), o. 1671
eller o. 1695 (jf. kalkmaleri nr. 5). Fragmenter af
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Fig. 59. Rest af kalkmalet †våbenskjold på skibets anden arkadepille fra øst (s. 2996).
Foto 1993. – Remains of wall-painted †coat of arms on the second arcade pillar from the east.

et rankeslyng omkring et formodet våbenskjold
hvorover indskrift, afdækket 1992. Overordnet
set formentlig nogenlunde svarende til det af
Magnus-Petersen genfremstillede våben på den
østre arkadepille. De fremdragne rester var malet i
sort, blågråt og dodenkoprødt. Det korresponderende våbenskjold i vest kunne – med tilhørende
indskrift – have vist Mogens Rosenkrantz’ våbener som en pendant til Sophie Billes og ligesom
dette muligvis være udført i hendes enketid (jf. s.
2995). 9) O. 1764. En okkerfarvet ‘rokokodekoration’ konstateret 1930 i korhvælvets ‘topstykke’
og på triumfvæggen over korbuens stik. I koret
havde udsmykningen karakter af en draperidekoration af korets østende, mens triumfvæggens
udmalinger blot karakteriseredes som ‘temmelig
tungt komponeret’.71 Desuden fandtes 1992 rester
af en stort anlagt draperidekoration i hovedsagelig
grå og sorte farver omkring Morten Hemmers

epitafium i sideskibets vestfag (s. 3062, fig. 187).
Dekorationen strakte sig ind over murpillen mellem de to vestligste fag og desuden godt en meter
ind på vestvæggen. Formentlig har også det meste
af hvælvkappen været dækket. Fra samme periode
er formentlig også en dekoration på skibets vestvæg over tårnarkaden (fig. 188). Her blev 1992
konstateret rester af et muligt kalkmalet epitafium(?) eller draperi/mindeskrift(?) i ‘dodenkoprød
farve’ og hvidt. De afdækkede malerifragmenter,
der syntes at have fortsat ned langs arkadens vanger, omfattede en sortmalet, omtrent ulæselig indskrift i fraktur, indsat i en ornamental indramning
med topspir. 10) (Fig. 186) 17-1800-tallet(?). På
sydportalens tympanonfelt blev 1906 registreret
rester af et kalklag hvorpå tynde, sort optrukne
streger, der ikke kunne tolkes. De blev vurderet til
‘højst at være ca. 200 år’ gamle. Under kalklaget
var stenen overstrøget med grå oliefarve.89
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Fig. 60. Interiør mod øst, o. 1900. Ældre foto i NM. – Interior looking east, c. 1900.

INVENTAR
Oversigt. Fra den ældste tid hidrører kirkens alterbord
af uregelmæssigt tildannede granitkvadre med tilhørende helgengrav, der sekundært er indsat i tårnets
sydmur. Endvidere den bemærkelsesværdige romanske
font, der tilhører den jyske arkadetype og finder flere
paralleller i området, men dog adskiller sig fra de øvrige ved kummens figurscener og dekorative motiver
samt ved sin latinske indskrift med dåbs- eller missionsbefalingen. Senmiddelalderlige, dvs. fra o. 1500, er
flere genstande, vigtigst en sidealterfigur af Skt. Dionysius, oprindeligt formentlig opstillet i kirkens sydkapel; desuden alterstagerne, korbuekrucifikset (dog med
yngre sidefigurer, vel fra o. 1760), alterstagerne og en
*pengeblok.
Fra 1600-tallets første halvdel stammer dåbsfad nr. 1,
fontehimlen og en herskabsstol, mens kirkens prædikestol er udført 1656 af den flittige jyske mester, Christen
Jacobsen. Den repræsenterer samtidig hans ældst kendte
og arkivalsk sikrede værk. 1664 blev stolen imidlertid
flyttet fra syd- til nordsiden af skibets første fag. En
erindringstavle fra 1671 blev opsat af Mogens Rosenkrantz i forbindelse med ombygningen af det såkaldte
Dionysiuskapel, der nyindrettedes med en gravkrypt.

Inventaret blev gennemgribende fornyet i 1760’erne i en landlig rokokostil. Udgangspunktet for kirkens
forskønnelse var en testamentarisk gave på 200 rdl. fra
Morten Hemmer (†1763), der var forpagter på Landting (jf. også s. 3062). Hans store planer, som også skulle
omfatte anskaffelsen af en ny altertavle, blev efter hans
død ført ud i livet af kirkepatronen, Niels Pedersen Lillelund, der i øvrigt selv ‘redeligt forbrugte’ egne midler
til nyanskaffelserne,44 som var mærkede med navnetræk for ham og hustruen, Mariane Bernsdorph (Marie
Anne Bernsdorff ). De nytilkomne genstande omfattede altertavlen (1764), stolestader, præste- og degnestol,
et (†)herskabspulpitur (1765) samt en lysekrone (1766)
og en †messehagel (1768). Den omfattende helhedsrenovering med dominerende rokokopræg fortjener
at sammenlignes med Jens Wandborg de Stiernhielms
samtidige nyudsmykninger i Nørlem (1763-74, s. 609)
og Gudum (1767-68, s. 1055), foregrebet af de lidt ældre indretninger, udført på initiativ af Gerhard Hansen
de Lichtenberg i Nørup (1732-37, DK Vejle Amt under
udgivelse) og Jørgen Hvass i Engum (DK Vejle 1952).90
Forinden, 1751, var der anskaffet en præstetavle (nr.
1), der udførtes på foranledning af kirkens daværende
sognepræst, Jens Møller, og samtidig fungerede som et
epitafium for denne. Kalkens fod og en skriftetavle må
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Fig. 61. Interiør mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the east.
ligeledes dateres til 1700-tallet, førstnævnte til o. 175075.
En række inventargenstande fornyedes eller nyanskaffedes i 1800-tallets anden del, herunder altertavlen,
der 1859 fik nye figurmalerier af A. F. Jæger fra Viborg;
o. 1855 anskaffedes en pengebøsse, o. 1862 en dåbskande, o. 1864 et nyt bæger til alterkalken, 1866 en
disk og o. 1875 en alterkande (nr. 1).
I løbet af 1900-tallet har kirken fået flere nyanskaffelser; heraf skal nævnes en klokke (1913, nr. 1), to
lysekroner (1926), en syvstage (1927), alterbordspaneler, hvori den ældre alterbordsforside indsattes, samt
en alterskranke (1930), et kirkeskib (1946), et tårnur
(1955), orglet (1976), et dåbsfad (nr. 2) og en -kande
(1980), en klokke (1992, nr. 2) og et klokkespil (samme
år) samt en oblatæske og en alterkande (nr. 2, 1996).
Endvidere er der i løbet af 1900-tallets anden halvdel
anskaffet i alt fem messehagler.
Farveholdning og istandsættelser. Kirkens historiske inventar står i al væsentlighed med sin ældre farvesætning, der fastlagdes ved en gennemgribende restaurering 1929-30 (s. 2972). Ved denne lejlighed blev bl.a.
altertavlens sekundære farver fra 1859 fjernet og den
oprindelige farveholdning retableret.72 Endvidere fjernedes en lys, ‘grim’ egetræsmaling på stolestaderne, an-

tagelig hidrørende fra samme tidspunkt. Senere istandsættelser, vigtigst 1992 (s. 2973), har ikke ændret ved
det homogene helhedspræg.91
Kirkens ældste regnskaber med tilhørende inventarier fra henholdsvis 1654 og 1683 er bevaret fra tidsrummet 1654-94.25 Før dette tidspunkt var kirken forfalden på grund af uregelmæssigheder i forvaltningen
af dens indtægter, og en større sum til reparation af den
fattige kirke blev derfor påbudt af kongen (s. 2942 og
2970). En statusopgørelse fra 1700 betegnede kirken
som ‘noget ringere end (den) tilforn for nogle år siden
havde været formedelst sagernes mærkelige aftagelse
(dvs. tilbagegang) og forarmelse’. Dog fandtes kirkens
ornamenter alle sømmelige og forsvarlige, ligesom stolene var (vel) ved magt.23
1734 noteredes det i biskop Matthias Anchersens visitatsbog, at kirken var både anselig og forsynet med
adskillige smukke indskrifter.92 Flere af disse (jf. også
gravminder, s. 3059) blev samvittighedsfuldt registreret 1766 i sognepræsten Jens Møllers indberetning til
biskop Bloch. Her præsenteredes også en helt aktuel
status over kirkens talrige nyanskaffelser. Møller nævnte
dog en – sidenhen hårdnakket fastholdt – myte om, at
kirkens prædikestol 1656 skulle være udført i København og oprindeligt være beregnet til Viborg Dom-
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kirke, hvor man dog havde fravalgt den ‘vel lille’ stol
(jf. s. 3029).44 De følgende årtier var lovprisningen af
den veludstyrede og smukke kirke et gennemgående
tema, idet dog vigtige ældre inventargenstande, såsom
Erik Rosenkrantz’ †altertavle fra 1598 og Mogens
Rosenkrantz’ †herskabspulpitur, muligvis fra o. 1671,
blev kasseret. Det blev således allerede 1765 fastslået, at
‘næppe så prægtig en kirke på landet i Nørrejylland skal
findes’,23 ligesom den 1769 karakteriseredes som »en
stor zirlig og besønderlig Bygning« med fremhævelse
af flere inventargenstande.93 Endnu 1791 omtaltes den
som vel vedligeholdt og den smukkeste i hele herredet,
bl.a. prydet med en smuk altertavle, bekostet for kun 30
år siden, og bl.a. med tre rækker lukkede stolestader, et
stort sakristi med skriftestol og en udbygning med en
smuk lukket stol til kirkeejeren.94 I forbindelse med et
ejerskifte 1810 fandtes kirken ganske vist kun i mådelig
stand, men skønnedes at kunne istandsættes med kun få
omkostninger.11 1826 gennemgik den en hovedistandsættelse; det fremgår dog ikke, i hvor høj grad inventaret
blev berørt (s. 2972).12 Synsprotokollens tidligste inventarium er udateret, men må inklusive diverse tilføjelser
være fra o. 1854.12 Ved en istandsættelse o. 1859 fornyedes altertavlens malerier af A. F. Jæger som nævnt,
ligesom stolene overmaledes med egetræsmaling.95

I forbindelse med kirkens renovering 1929-30 flyttedes figurmalerierne på altertavlens sidevinger til
panelerne på alterbordet, mens den ældre, buede †alterskranke fra o. 1880 erstattedes af en ny retkantet.
Endvidere placeredes den senmiddelalderlige Skt. Dionysiusfigur på sin nuværende plads på triumfvæggens
sydside.
En række ældre inventargenstande var før 1958
midlertidigt henlagt på kirkeloftet (englefigurer fra altertavlen, et klokkespil fra det gamle orgel og et panel
med glasruder fra (†)herskabspulpitur). Herfra blev de
sammen med et antal kisteplader flyttet til tårnrummet, som fik status af et lille kirkemuseum.52 Siden
er udvalgte genstande atter anbragt på kirkeloftet. I
forbindelse med den seneste restaurering (1992) gennemførtes en række flytninger af inventargenstande.
Døbefonten blev sat foran korbuens sydside under
fontehimlen på et nyt podium af granit, mens præsteog degnestolen placeredes henholdsvis ud for prædikestolen foran hovedskibets nordre stoleblok og foran
den tilsvarende blok syd herfor. Tilsvarende flyttedes
det tilhørende kartoucheværk over for panelet ved
søndre stoleblok til stolestaderne i sideskibet. Endelig
er præsterækketavlen anbragt på skibets sydvæg efter
en plads på østvæggen af nordre sideskib.

Fig. 62. Helgengrav fra det romanske alterbord (s. 3001). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Reliquary grave from the Romanesque altar.
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Alterbord (jf. fig. 65), formentlig romansk, af uregelmæssigt tildannede granitkvadre, foran hvilket
der på de tre sider er sat panelværk. 100 cm højt,
211×147 (197×93 cm). Nyere gråmalet bordplade af træ, jf. ndf. Fra det oprindelige bord hidrører en helgengrav (fig. 62) af storkornet, lys rødlig
granit. Den firkantede blok, der nu er indsat i
tårnets sydmur, måler ca. 33×30 cm; heri er fordybning i to afsæt, ca. 13×17 cm, ca. 5 cm dyb
og inderst ca. 3,5×3,5 cm, ca. 1 cm dyb. Bordet
dækkes på de tre synlige sider af alterbordspaneler,
1930, udført efter tegning af Peter Kr. Andersen
(jf. alterskranke) med genanvendelse på forsiden
af fire malerier, 1764, fra altertavlens sidefelter (s.
3008). De enkelte højrektangulære felter (fig. 63
og 65), 70×30 cm, olie på træ, der var placeret
i altertavlens to sidefelter, blev indsat på bordets forside i profilrammer, nr. 1-2 hidrørende
fra det nordre sidefelt og nr. 3-4 fra den søndre.
Svarende til det oprindelige stor- og topfelt er
samtlige malerier primitivt udført med forenklede gengivelser, både af figurer og de omgivende
staffageelementer. Fra venstre mod højre ses: 1)
(Fig. 63), Abrahams offer. Den rødklædte patriark
med nøgne arme og ben samt rødgyldent hår
og skæg står i en kontrapost med overkroppen
og højre arm og hånd, hvormed han fatter om
offerkniven, vendt mod venstre mod den formanende engel, vist bag en sky. Underkroppen
er drejet mod højre. Med venstre hånd holder
han den bundne Isak, der ligger på det summarisk angivne offerbål. Jordsmonnet er gulligbrunt
med græsstrå i hvidt. I baggrunden under et træ
står offervædderen. Gengivelsen er en meget forenklet version af Marten de Vos’ gengivelse i Piscatorbibelen, Herborn 1602-04. 2) (Jf. fig. 65),
Jonas og hvalfisken. Den vældige, torskelignende
hval spyr Jonas, der rækker armene i vejret, ud af
sin mund. Foran ses det bølgende hav og bag ved
et brunligt landskab, svarende til det foregående.
Himmelbaggrund med rosa skyer. 3) (Jf. fig. 65),
Korsfæstelsen. Den korsfæstede Frelser hænger
tungt med udstrakte arme på sit kors, en snip af
det blålige lændeklæde flagrer ud i venstre side.
Øverst på korset er et hvidt skriftbånd med »INRI« i versaler. I baggrunden ses to kirkelignende
bygninger med høje, spirprydede tårne. 4) (Jf. fig.

3001

Fig. 63. Abrahams offer. Detalje af alterbordspaneler fra
1764, tidligere indsat i altertavlen (s. 3001). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The Sacrifice of Abraham. Detail
of Communion table panels from 1764, formerly inserted in
the altarpiece.

65), Kristi Opstandelse. Kristus med Dannebrogsmalet sejrsfane stiger diagonalt mod øvre venstre
hjørne fra den kasselignende sarkofag. To vagter
med hellebard og et morgenstjernelignende våben ses til venstre, en tredje soldat, ligeledes med
hellebard, er vist i nedre højre hjørne.
Den arkitektoniske ramme omkring figurerne
er stafferet i blågrønt med forenklede blad- og
blomstermalerier i almuestil. De indre billedrammer er marmormalet i hvidt med rødlige årer.
†Alterbordspaneler. 1903 anbefaledes begge ender
af alteret beklædt med træ.12 Dette gjaldt antagelig også for selve forsiden (fig. 64), der var dækket
af et malet panel med en illusionistisk gengivelse
af et frynset alterklæde, udført i blomster- og
bladdekoreret stof.
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†Sidealterbord. If. en eftermiddelalderlig tradition, tidligst nævnt 1671 (jf. erindringstavle, s. 3053)
og atter 1766/1769, 96 fandtes tidligere et lille muret alter i sydkapellet, der siden 1766 betegnedes
»Dionysii Capell«.Alterbordet lader sig ikke påvise
arkæologisk, idet kapelgulvet hævedes 1671 i
forbindelse med indretningen af gravkrypten for
Mogens Rosenkrantz’ familie (s. 3068). Fjernelsen
af alterbordet skete if. erindringstavlen med samtykke fra domprovsten i Ribe. Samtidig borttoges
»dens Behag, som Kirken hafd’ at raade«, måske
en hentydning til en konkret ejendomsret over
tillagt gods eller pengemidler, knyttet til alteret
siden middelalderen, hvilket vel nu blev tilbageført til kirken (eller til stifteren af alteret og det
dermed forbundne vikarie). På alteret, der antagelig har været placeret ved kapellets østvæg, stod
en baldakintavle med kirkens endnu bevarede
senmiddelalderlige Skt. Dionysiusfigur (s. 3010).
Fjernelsen kan være sket allerede o. 1575 i forbindelse med opsætningen af epitafiet for Axel Rosenkrantz og Berete Knob (s. 3059).
Alterklæder. Nyere, hvid dug af lærred med bred
tungebort i gennembrudt arbejde med kors, indrammet af blomster og vinløv. Alterbryn, syet af

Fig. 65. Altertavle, 1764, skænket af Niels Lillelund
og Marie Anne Bernstorff og 1859 suppleret med
nye malerier af A. F. Jæger (s. 3004). Alterparti med
romansk alterbord, dækket af panelværk fra 1930 og
med indsatte malerier, 1764, tidligere fra altertavlen (s.
3001 og 3008). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1764, donated by Niels Lillelund and Marie Anne
Bernstorff and supplemented in 1859 with new paintings by
A. F. Jæger. Altar area with Romanesque Communion table,
covered with panelling from 1930 and with inserted paintings, 1764, formerly in the altarpiece.

piger i Ejsing Skole til konfirmationssøndag 20.
april 1967. Hvidt lærred med korsstingsbroderi i
gråt med forskellige kristne symboler. †Alterklæder. 1654 fandtes i kirken et gammelt ‘blegbrunt’
og blomstret klæde af kaffa, prydet med et bredt
guldkors.25 1665 indkøbtes 2 alen fløj, 7 alen
lærred og 9 lod sølv- og guldgaloner til et nyt
klæde, nævnt 1683 som et rødt fløjlsforhæng for
alteret.25 1843 anbefaledes ‘forbeklædningen’ for
alteret fornyet i rødt fløjl eller et andet klæde.57
1845 nyanskaffedes et højrødt klæde med kors
af guldgaloner.12 1863 anbefaledes korset fornyet
med et nyt af guldgaloner, mindst 1,5 tommer
bredt (ca. 4 cm). 1903 foreslog man en ny fløjls-

Fig. 64. Illusionistisk malet †alterpanel (s. 3001). Foto Eigil Rothe 1903. – Illusionistically painted †altar panel.
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Fig. 66-67. (†)Figurer, tidligere placeret på altertavle, 1764; i dag deponeret på kirkeloftet (s. 3005). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – (†)Figures, formerly on the altarpiece, 1764; deposited today in the church loft.

beklædning såvel på forsiden som på begge kort
ender, forsynet med et stort guldkors på midten. Istandsættelsen var endnu ikke gennemført
1904.12
Altertavle (fig. 65-75), 1764, skænket af Niels
Lillelund til Landting og hans hustru, Marie
Anne Bernsdorff (jf. initialer og årstal på sidevingerne). Tavlen blev 1859 stafferet og forsynet

med nye figurmalerier af Viborgmaleren A. F. Jæger i stor- og topstykke. Bortset fra topfeltet er
de oprindelige altermalerier placeret andetsteds
i kirken (jf. s. 3001 og 3007). Tavlen er præget
af Peter Kr. Andersens gennemgribende restaurering 1930, der kun blev lettere retoucheret 1992.
Den arkitektonisk opbyggede tavle, der er rigt
smykket med udskæringer i rokokostil, har et

Fig. 68. (†)Figurer, tidligere placeret på altertavle, 1764; i dag deponeret på kirkeloftet
(s. 3005). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – (†)Figures, formerly on the altarpiece, 1764;
deposited today in the church loft.
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Fig. 69-72. Illusionistisk malede evangelistfigurer på altertavlens frisøjler, fra venstre mod højre ses Mattæus, Markus, Lukas og Johannes (s. 3006). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Illusionistically painted evangelist figures on free columns of altarpiece. Left to right Matthew, Mark, Luke and John.

tredelt, knækket storstykke med tilhørende postament, opbygget med fremskudt midtparti og
skrå sidefelter samt plant topstykke. Korintiske,
glatte frisøjler på høje postamenter med kartoucher indfatter stor- og sidefelterne, idet de
sidstnævntes malerier har udskåret rammeværk
med rocailler. Sidevingerne med uregelmæssig
kontur har en tilsvarende udsmykning. I midten
er skjolde, ophængt i bånd med kvaster, forsynet
med donatorernes navnetræk og giveråret, vist
henholdsvis til venstre og højre: »NL« (for Niels
Lillelund) og »MB« (for Marie Anne Bernsdorff) samt »17« og »64«. Det lave postament
tredeles ligesom storstykket med fremskudte led,
dekoreret med muslingeskalskartoucher, over
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sammensat profilliste. Det rocailleindrammede
topstykke har form som en uregelmæssig trekant,
der øverst krones af en stråleformation over
et tværovalt felt med Jahves navn, ligeledes i
stråleglorie, alt indrammet af en skybræmme
med kerubhoveder. Nederst et tværrektangulært
billedfelt, der ligeledes er af en uregelmæssig,
tværrektangulær form. Yderst på kronfrisen og
på topstykket var formentlig tidligere placeret i
alt fire større og tre mindre (†)englefigurer (jf.
fig. 66-68 og 190). Af de førstnævnte er to vist
stående med Dommedagsbasun(er), 56 cm høje
og to siddende, ca. 54 cm høje, mens de mindre,
der alle er ca. 42 cm høje, mangler hænderne.
Samtlige figurer er henlagt på kirkens loft.
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Fig. 73. Topfelt, 1764 (s. 3006, jf. fig. 46). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Top panel,
1764 (cf. fig. 46).

Staffering. Det arkitektoniske rammeværk er broget med dominans af lyse farver, dog med kontraster i cinnoberrødt, grønt og blåt samt lasering
i samme farver, dels på sølv, dels på hvidt. Hertil
kommer sort og forgyldning og en rig anvendelse
af marmorering i rødt og blåt på hvid grund, både
på de vandrette profillister og på sidevingernes og
topstykkets baggrundsflader. På de fire søjler, der
har mørkeblå skafter som en rekonstruktion af
den mørkeblå lasering på sølv, er der i guld malet
monokrome og forenklede gengivelser af evangelisterne med deres respektive symbolvæsener, fra
venstre mod højre henholdsvis Mattæus, Markus,
Lukas og Johannes (fig. 69-72). De deponerede figurer har lys grålig karnationsfarve med rødt på
læber og kinder, samt gulligt hår, vinger og klædebånd. Et nedhængende flag ved den bevarede
basun har påmalet et Dannebrogsflag på blå grund.
Altermalerier (fig. 73-75), udført henholdsvis 1764
(topfelt) og 1859 (stor- og sidefelter) i olie, henholdsvis på træ (topfelt), lærred (storfelt) og zink
(sidefelter).Topfeltet (fig. 73), 1764, af uregelmæssig
tværoval form; ca. 46×63,5 cm. Maleriet gengi-

ver Moses og Aron. De to brødre er vist stående i
et summarisk gengivet landskab mod en himmel
med fordrevne rosafarvede skyer. Den rødklædte
Moses står tv. med horn og stråleglorie omkring
hovedet; hår og skæg er rødbrunt. I venstre hånd
holder han en stav, mens han støtter Lovens Tavler
ved sin højre side. Nøgne fødder.Ypperstepræsten
Aron er iklædt sin blålige embedsdragt med tilhørende hovedbeklædning og et brystpanser, smykket med 12 ædelstene; farveaccenter i rødt, sort og
hvidt. Med højre hånd støtter han sin blomstrende
stav, mens han med venstre fatter om en kande (til
salvingsolie) i stedet for det mere vanlige attribut,
et røgelseskar. 1859-1930 var feltet dækket af et
sekundært topfelt ((†)altermalerier nr. 2). Storfeltet
(jf. fig. 65), 1859; 178×82 cm. Maleriet gengiver
Korsfæstelsen. Den lidende Frelser hænger tungt
i de strakte arme, idet hovedet med tornekrone
hælder mod højre skulder. Det hvidlige lændeklæde er fæstnet med nedhængende snipper ved
begge hofter. Venstre ben ligger over højre. Det
skråt placerede kors står i et landskab med udblik
til en by (Jerusalem) med tårn-, spir- og kuppel-
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prydede bygninger. I forgrundens grønsvær ses tv.
en klippeformation, formentlig en hentydning til
Golgatabjerget. Aftenhimlen er malet i flere nuancer af rødt. Lige over Kristi hoved er en lysåbning
i skyerne, mens en anden rødlig åbning, hvori et
himmellegeme med en smal lysstribe (en nymåne
(?)) ses th. Fremstillingen er antagelig udført efter
et grafisk forlæg. En beslægtet, men ikke nøjagtig
identisk udgave af selve korset genfindes i Antonis
van Dycks Korsfæstelsesmaleri fra o. 1619 (Louvre, S. Michielskerk, Ghent) (med Maria, Maria
Magdalene og Johannes), stukket af Bernard Lens
II (1686-1725). Sidefelter (jf. fig. 65), 1859; ca.
Fig. 75. (†)Topfelt med gengivelse af de tre teologiske
dyder, Tro, Håb og Kærlighed, udført 1859 af A. F. Jæger (s. 3008). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – (†)Top
panel showing the three theological virtues, Faith, Hope and
Charity, done in 1859 by A. F. Jæger.

73×35 cm. I de uregelmæssigt formede, højrektangulære felter ses halvfigursfremstillinger på sort
baggrund af De fire Evangelister, hver udstyret med
deres respektive symboler. I nordre felt ses henholdsvis Mattæus over Markus, mens det søndre
felt viser Lukas over Johannes. Figurerne følger
nøje evangelistmalerierne fra o. 1850, tidligere opsat på prædikestolen i Borbjerg (s.1892-94), men
er mere primitivt udført. I felterne under de enkelte evangelister er der 1930 malet roser på blålig
grund som erstatning for tidligere indskrifter (jf.
ndf.).
(†)Altermalerier. 1) Storfelt (fig. 74), 1764, Nadveren; ca. 190×95 cm, olie på træ. Scenen er som
vanligt henlagt til et interiør med en lysekrone
og et flisegulv, vist i primitiv aperspektivisk gengivelse. Ved bordet ses i midten den rosaklædte
Jesus med kalken og lysglorie om hovedet. Ved
hans højre side er den skægløse Johannes, mens
de øvrige 11 apostle er bænket til begge sider,
Judas dog placeret på den modsatte side af bordet
og udstyret med sin pengepung. Foran bordet,
der er dækket med brød og et fad med et lam,
Fig. 74. (†)Storfelt med Nadveren, 1764, tidligere indsat i altertavle (s. 3007). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– (†)Panel showing The Last Supper, 1764, earlier in the
altarpiece.
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ses tv. en kande. Hele sceneriet indrammes foroven af et rødmalet draperi, mens feltet forneden har grønmalede rocailler, der formentlig har
fulgt den oprindelige indramning af feltet. Siden
1930 ophængt på skibets sydvæg.72 2) Sidefelter,
1764, jf. alterbord. 3) Topfelt (fig. 75), 1859, udført af A. F. Jæger. 46×63,5 cm; olie på zink. Tre
stående kvinder, der forestiller de tre teologiske
dyder, Tro, Håb og Kærlighed, har alle gyldenbrunt
hår og er iklædt hvide, fodlange klædninger med
kapper, henholdsvis i blåt, grønt og rosa. Yderst
tv. står Troen med tildækket hoved; hun fatter
om en opslået bog (Bibelen). I midten ses Håbet med anker og yderst th. Kærligheden med
et hjerte og en blomstrende liljekvist. Nedtaget
efter 1930 (jf. fig. 60).72 I sakristiet.
Indskrifter. Både postament- og kronfriserne har
kursivindskrifter i guld på sort baggrund, opmalet 1930 efter de ældre skriftsteder, der henviste til
de oprindelige maleriers motiver. Dog er øverste
linje med det »under et Nadverbillede meget drastiske Vers« (jf. ndf.) af Peter Kr. Andersen erstattet med et nyt skriftsted: »See det Guds Lam, som
bærer Verdens Synd. Joh: I, v. 29«. Herunder ses:
»Hvo som æder mit Kiöd, og dricher mit blod
haver et ævigt liv/ Og Jeg skal opvæche ham
paa dend yderste dag. Joh: 6V: 54« (Joh. 6,54).
Under nordre sidefelt står: »Ligesom Jonas var/
3 dage og 3 Nætter i Hval/fiskens bug, Saa Skal
Mennis/ kens Søn være 3 dage og 3 nætter i/
jordens bug. Mtth:12, v:40« (Matt.12,40); under
det søndre står: »Jeg er opstandelsen, og Livet,/
Hvo som troer paa mig om/ Hand end döer
skal Hand dog leve/ Joh: II V: 25« (Joh. 11,25).
Kronfrisen har tre skriftsteder, over det oprindelige nadverbillede: »Du förte dit folck som faar
ved Mose og Aarons haand/ Psalm 77 v. 21« (Sl.
77,21). Til venstre, tidligere over Abrahams offer,
står: »Abraham tvilede icke paa Guds/ forjættelse
men blev styrcket i troen. Rom: 4 v:20« (Rom.
4,20). Til højre, over maleriet af Korsfæstelsen,
ses: »Christus elskte os og gav sig selv/ hen for
os til en gave og slagt offer/ Eph: 5 v: 2« (Ef.
5,2). På bagsiden af storstykket er påskrift i skriveskrift og versaler ved konservator Peter Kr. Andersen, Nationalmuseet og årstallet 1930. Her er
også opremset de genstande, som blev restaureret

ved denne lejlighed, foruden altertavlen, prædikestolen, herskabsstolen, Christian Rosenkrantz
og Morten Hemmers epitafier, krucifiksgruppen,
præstetavlen samt stolestaderne og de tilhørende
låger. Bag på nordre sidevinge læses i skriveskrift:
»Altaret Malet og Stafferet i Juli 1859 af A. F. Jæger, Maler i Viborg«.
†Indskrifter. På postamentets midtfelt fandtes
en indskrift i kursiv, fjernet 1930: »Æder Mine
Venner, Dricher og bliver druchne mine Elskelige. Cant .5, v:1« (Højs. 5,1). Under sidefelternes
evangelistbilleder var de tilhørende navneindskrifter malet i mørk skriveskrift på lys grund.
Den ‘ny, velstafferede og forgyldte’ tavle blev
allerede fremhævet 1766 i præsteindberetningen
til biskop Bloch.44 1858 anbefaledes altertavlen
opmalet, idet de ‘dårlige og anstødelige malerier
på samme erstattes af andre, udført af en duelig
maler’.12 De nye malerier fra 1859, udført af Viborgmaleren A. F. Jæger (jf. indskrift), blev o. 1862
betegnet som ‘meget smukt malede’.12 1930 blev
altertavlen gennemgribende istandsat af Peter Kr.
Andersen. Ved denne lejlighed blev storstykkets
oprindelige malerier udtaget, idet sidefelterne
genanvendtes på alterbordsforsiden, mens storfeltet, der if. konservatoren var »lykkedes meget
daarligere for Maleren end de mindre Billeder i
Sidefelterne«, opsattes andetsteds i kirken.72 Hele
det ydre farvelag, der i al væsentlighed var en
gentagelse af det oprindelige lag, blev ligeledes
fjernet, mens tavlens snedkerarbejde blev adskilt
og nysamlet. De fire større (†)englefigurer fra
topstykket genanvendtes midlertidigt på skillevæggen i herskabsstolen.72 Tavlen blev 1962 efterset og sprøjtet for orm. 1971 foreslog man dog
den ormeangrebne bagklædning udskiftet med
en ny, særligt imprægneret.12 1992 erstattedes en
ormeangrebet fodplanke forneden på bagsiden
med en ny træplade, mens der foretoges en enkel
farveretouchering og afrensning.91
Fig. 76. Erindringstavle, 1671 (s. 3053) og den i dennes
tekst omtalte figur af Skt. Dionysius (s. 3010), opsat
på triumfvæggens sydvestside. Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Memorial tablet, 1671, and the figure mentioned in
its text, St. Dionysius, set up on the south west side of the
chancel arch wall.
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†Altertavle, 1598, forsynet med årstal, navn og
våbenskjold for Erik Rosenkrantz og hans hustru, Maren Juel.25 1665 betaltes 20 rdlr. for ‘at lade (altertavlen) forbedre og ganske af ny male’.25
Øverst fandtes Mogens Rosenkrantz og hustru
Sophie Billes navnetræk, antagelig som markering af deres bidrag til arbejdets udførelse.97 If.
Søren Abildgaards beretning fra 1772-73 (Abildgaard VIII, 141) fandtes endnu den nederste del,
dvs. postamentet, af tavlen, om end det var ‘bortkastet’. Dette var forsynet med det førstnævnte
årstal fra 1598 samt de tilhørende våbenskjolde.
*Altertavle. 1560 fik Erik Rosenkrantz til Land
ting af kongen skænket en af de (alter)tavler, der
fandtes i kirken i Ore (Voer) Kloster til sin sognekirke, ‘dog ikke af de skønneste’.98 Det er antagelig den tavle, der 1651 overførtes til Rønbjerg
Kirke (s. 2714).
Sidealterfigur (fig. 76-78 og 183), o. 1500, 93,5
cm høj, inklusive en sekundær (1930) ottekantet
sokkel (33×18 cm, 5,5 cm høj).
Figuren, hvis isse er borthugget, men tidligere
synes at have båret en hovedprydelse (mitra),99
forestiller bispehelgenen Skt. Dionysius, iklædt
liturgisk dragt med messeskjorte hvorover dalmatika (ærmekjortel) og messehagel; ved hals og
skuldre bæres et klæde (amictus eller humerale),
over højre arm en stola og på fødderne spidssnudede sko. I overensstemmelse med sit martyrium,
hvorunder helgenen, der var biskop af Paris, blev
halshugget,100 holder han hjerneskallen, kronet af
mitraen i højre hånd, mens han med den venstre
antagelig har fattet om den nu forsvundne bispestav.101 Hans fysiognomi med »det karakterfulde,
fedladne, gammelmandsansigt«102 er individualiseret med nedadvendt blik, fuger under øjnene
og i de kødfulde kinder samt dobbelthage. Begge
hænder er tilsat. En senere tradition ville vide,
at den højre hånd øjensynligt kunne bevæges,
hvilket dog mere sandsynligt er en fejltydning af,
at hænderne er skåret af separate træstykker og
derefter fastnaglede.103 En tilsvarende nyere mytedannelse tog udgangspunkt i en påstand om, at
hovedet var hult, og der var et hul i issen, beregnet til at påfyldning af vand, hvilket kunne fremkalde både tårer og sved fra figuren (jf. s. 2943).
Dette kan dog ikke bekræftes.

Fig. 77. Skt. Dionysius, o. 1500. Antagelig tidligere sidealterfigur fra Dionysiuskapellet (s. 3010). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – St. Dionysius, c. 1500. Probably
a former side altar figure from the Dionysius Chapel.
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Stafferingen, der blev restaureret 1930, omfatter en blågrå underkjortel hvorover en rød overklædning. Bispehuen er sort med hvidlige detaljer
ligesom hovedklædet. Naturlige karnationsfarver
med røde læber samt sorte og brune detaljer.
Alterfiguren med et tilhørende †alterskab (jf.
ndf.) kan oprindeligt have været placeret inde i
Dionysiuskapellet, vel på et sidealterbord ved dettes østvæg, hvor epitafiet for Axel Rosenkrantz og
Berete Knob antagelig opsattes o. 1575 (s. 3059).
Dette kan have givet anledning til nedtagningen
både af alterbord og -figur. Figuren med eller
uden det tilhørende »Foderal«,99 dvs. et †alterskab,
udformet som et baldakin- eller tabernakelalter, har måske før 1671 været indsat i den efterreformatoriske †prædikestolsniche i triumfvæggens sydside, hvortil en vindeltrappe fra kapellet
førte op (s. 2970), idet figuren vel har kunnet ses
i åbningen mod skibet, således at »den Munck
af Træ (stod) og luret«. Selve nichens øvre del er
stadig synlig (jf. fig. 61 og 85). Denne placering
har antagelig givet anledning til en senere myte
om, at de tidligere katolske præster har »stiget op«
bag helgenfiguren for at bevæge hænderne og
yderligere ved at hælde vand i hovedet har kunnet
få den til at svede og græde (jf. ovf. og s. 2943).
Ved biskop Mattias Anchersens visitats 1734 påbød denne dog over for sognepræsten, at billedet
bevaredes som en antikvitet.44 Muligvis efter dette
tidspunkt blev figuren nyopmalet, jf. ndf. Placeringen i nichen synes endnu at have været aktuel
i de følgende godt 150 år. Som en kuriositet blev
den detaljeret omtalt både 1766, 1769 og 1772.104
Sidstnævnte år nævnede Søren Abildgaard helgenfigurens dragt (»(en) Munke habit«) og dennes
staffering (»bleg rødagtig yder Kiole, neden sees
en blaa under Kiole«); endvidere noterede han det
manglende attribut i venstre hånd (»efter sigende
(…) et Scepter (maaske rettere en Biskop=Stav«).
1799 aftegnedes den (fig. 183) af en anonym indberetter, der noterede, hvordan bispehuen var taget
af figurens hoved, ‘så han nu bestandig må stå med
huen i hånden’(!).105 O. 186212 og 186514 nævntes
den endnu som opsat i den lille niche på pillen ved
opgangen til kapellet. Før 1905 fotograferedes den
(fig. 78) af Ivar Hertzsprung, placeret på gulvet i
kapellet(?) foran en væg. 1930 afrensedes figuren
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Fig. 78. Ældre fotografi, før 1905, af Skt. Dionysius (s.
3010). Foto Ivar Hertzsprung. Nationalmuseet. – Older
photograph, pre-1905, of the St. Dionysius figure.

for de sekundære farvelag, vel fra 1700-tallet (jf.
Peter Kr. Andersen). Samtidig suppleredes fragmentet af postamentet med en ny plade, for at der
kunne være frisk træ til at skrue den fast på dens
nuværende placering under erindringstavlen (jf. s.
3053) på triumfvæggen syd for korbuen.72

3012

GINDING HERRED

Fig. 79. Altersølv, omfattende kalk med ældre fod (o. 1839) og bæger (o. 1864) (s. 3012), oblatæske (1996) (s. 3013),
alterkande nr. 2 (1996) (s. 3014) og ske nr. 1 (s. 3014). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate comprising chalice
with older foot (c. 1839) and bowl (c. 1864), wafer box (1996), altar jug no. 2 (1996) and spoon no. 1.

Altersølv (jf. fig. 79), omfattende nyere kalk og
disk, begge fra 1800-tallet. Kalk, sammensat af
ældre fod, antagelig fra o. 1839, og bæger fra o.
1864 (jf. ndf.). 26,5 cm høj. Cirkulær fod med 12
buetunger, der rejser sig stejlt mod skaftledet med
pæreformet del, prydet med godronnering; hvorover vulst. Herpå et højt, slankt bæger i nygotik,
der at dømme efter Synsprotokollen antagelig er
udført o. 1864, da det d.å. noteredes, at kalken
skulle forhøjes og forgyldes.12 Bægeret, der må
have erstattet et ældre †bæger, har prismedannede
sider. Derimod er kalkfodens tilkomst ikke arkivalsk dokumenteret. På den lodrette standkant er
fire stempler, tre ovale, der ikke lader sig nærmere identificere, samt indskudt mellem to af disse
et mærke (jf. fig. 192) for Holstebrosølvsmeden
Mathias Lind (virksom 1854-1920), der kan ha-

ve udført den nævnte reparation af den ældre
kalk, som kan være tysk importarbejde.106 Disk
(fig. 80), forgyldt o. 1866 (jf. ndf.), 14 cm i tværmål. Glat, bortset fra cirkelkors på fanen. Under
bund er stempel for Christian Redelich Boserup fra Skive, virksom 1831-70,107 samt indridset ejermærke i antikva. Det nærmere tidspunkt
for altersølvets anskaffelse kan ikke afgøres med
sikkerhed. Oplysninger om, at både kalk og disk
istandsattes 1839, kan principielt enten hentyde
til det nuværende sæt (kalkens fod og disken) eller til det kasserede altersølv.12 Forhøjningen og
forgyldningen af kalkens bæger 186412 hentyder
formentlig til bægerets tilkomst, mens disken blev
indvendig forgyldt (og ikke nyudført(?)) 1866.12
†Altersølv. Alterkalk og -disk. 1654 registreredes
i inventariet en gammel forgyldt kalk og disk af
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Fig. 80. Disk, o. 1866 (s. 3012). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Paten, c. 1866.

sølv, vel svarende til sættet, der omtaltes 1683.25
Som nævnt kan det ikke afgøres, hvorvidt oplysninger i Synsprotokollen om reparationer 1839 og
angivelsen af vægt 1854 på henholdsvis kalk og
disk på 31 og 5 lod refererer til det ældre eller det
yngre sæt.12
Oblatæske (jf. fig. 79), 1996, udført af guldsmed
John Rimer, Mårup, if. mærker under låg og bund.
9 cm høj, 9,5 cm i tværmål. Prismedannet, lav cylindrisk underdel med indadbuget profil hvorpå
svagt hvælvet låg. På toppen opretstående kors.
Under låg og bund er med skriveskrift og versaler anført: »Rimer/ haandarbejde/ Måløv Danmark/ Rimer 925 S/ Ejsing kirke 1996«. Under
låg: »Rimer/ Danmark 925 S«. Jf. alterkande nr. 2.
†Oblatæske, anskaffet 1860, vel identisk med den
hvidmalede blikbrødæske, der nævnes o. 1862.12
Sygesæt (fig. 81), nyere, beslægtet med sæt fra
Sahl Kirke (s. 2860) og Horsens Klosterkirke (DK
Århus 5787). Omfattende kalk, 10,4 cm høj; under bund er fire mærker, henholdsvis »F« i kursiv,

et diagonalt delt mærke i kvadrat med bogstaverne »C« (eller »O«) og »I« samt en firebladet
roset. Disk, 6,5 cm i tværmål, og oblatæske, 2,5
cm høj og 5,5 cm i tværmål. Æsken er cylinderformet med rillede sider. I læderfutteral med blåt
fløjlsfor.

Fig. 81. Nyere sygesæt (s. 3013). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Recent Communion
set for the sick.
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Alterkander. 1) (Fig. 83), o. 1875, af tin. 26 cm
høj, med slankt, buget korpus, svungen hank og
hvælvet låg med topkors. Under bunden er indprikket ejermærkning. Ikke i brug. 2) (Jf. fig. 79),
1996, udført af guldsmed John Rimer, Mårup if.
mærker under låg og bund (jf. oblatæske). 26 cm
høj, med lav profileret fod, pæreformet korpus
med prismatisk udformede sider og tilsvarende
hvælvet låg med topkors; enkel, buet hank. †Alterkande. 1844 anskaffedes ‘en smuk alterkande’ af
glas, der dog umiddelbart efter måtte kasseres, da
den havde en revne ved hanken.57 Erstattet af en
ny samme år.12 O. 1862 fandtes en sort glaskande.12
Skeer. 1) (Jf. fig. 79), o. 1900, 17,5 cm lang med
spinkelt skaft og ovalt perforeret skeblad. Under
skaft mestermærke »SB« i firkantet ramme, måske
for S. Bastiansen, Fredericia, virksom 1901-37. 2)
1935, 15 cm lang. Formet som en øseske med
stavværksdekoreret skaft, foroven med cirkelkors.
Københavnsmærke for 1935 og guardejnstempel
for Johs. Siggaard.
Alterstager 1) (Fig. 82), o. 1500, 39,5 cm høj
(fraregnet lysetorn). Lav profileret fod i to afsæt,

Fig. 82. Alterstager nr. 1, o. 1500 (s. 3014). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks no. 1, c. 1500.

Fig. 83. Alterkande nr.1, o. 1875 (s. 3014). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altar jug no, 1, c. 1875.

hvilende på tre små fødder; cylinderskaft, tredelt
af to flade skiveled og lav lyseskål af samme form
som foden.
Stagerne er tidligst registreret i kirkens inventarfortegnelse fra 1683, men optræder påfaldende
nok ikke i det foregående inventarium fra 1654.25
De kan derfor være tilkommet efter dette tidspunkt. Til stagerne hørte o. 1862 to †lysattrapper
til olie af blik, der anvendtes i stedet for (stearin-)lys. En grøn †flaske til lampeolie omtaltes i
samme forbindelse.12
2) Af træ med sort staffering, 42 cm høje. Antagelig identisk med to sortmalede træstager, foræret 1862 i forbindelse med Søren Haubroes død
(jf. støbejernskors nr. 3), søn af J. F. C. Haubroe på
Nygård.12
3) Nyere, af messing, 24,5 cm høj, med cirkulær fod, slankt balusterskaft og midtdelt, profileret
lyseskål. Måske identisk med en af de små †messingstager, nævnt o. 1862 (jf. ndf.).
†Alterstager. I 1654-inventariet er anført en lysestage af kobber,25 der kan være identisk med en
gammel, defekt messinglysestage, nævnt sammen
med de ovennævnte o. 1854. Denne havde dog
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mistet et stykke af den øverste kant og var derfor
ikke i brug.12 O. 1862 nævntes to små †messingstager.12
Trestage i skønvirkestil, 49,5 cm høj. Fra det
flade skaft udgår bånd, der danner postament for
lyseskålene.
Syvstage, 1927, skænket af KFUM og KFUK;108
43 cm høj, af form som en Titusstage med ottekantet fod i tre afsæt og skaft- og lysearme med
palmet- og kugledekorerede led. På fodens nedre
led er graveret med versaler i tværoval ramme:
»Erstad/ Aarhus« for det århusianske gørtlerfirma
G. Erstad-Pedersen samt giveroplysninger.
Bibel. Et eksemplar af Frederik IV’s bibel (efter
den af Hans Svane udarbejdede udgave fra 1647),
udsendt i anledning af reformationsjubilæet 1717,
blev 1966 taget i anvendelse. If. notat på bindets
inderside ved lokalhistorikeren Anders Kjellerup
blev bibelen fundet på loftet på Ejsinggård, der
indtil 1819 fungerede som præstegård. Bibelen er
indbundet sammen med to sider med forordninger om strandingsgods, forfattet på engelsk.
†Alterbøger. Kirkens beholdning talte 1654 flere
bøger; heriblandt var to bibler (Frederik II’s bi-
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bel (1589) og Christian IV’s ‘lille’ (antagelig Hans
Poulsen Resens udgave (1607)), et gammelt graduale og en tilsvarende salmebog samt en ny og
en gammel ‘ubrugelig’ alterbog. 1656 erhvervedes en ny bibel fra København, antagelig Hans
Svanes udgave (1647), der direkte nævnes 1683,
samt en ny salmebog til degnen.25
Messehagler. Kirken ejer i alt fem messehagler,
alle nyere. 1) 1965, af rødt fløjl med rygkors og
besætninger af guldgaloner. Mærke for Selskabet
for Kirkelig Kunst. 2) Af lilla uld med besætning
af smalle guldgaloner, der danner kors på ryg- og
forside. Gyldent silkefor. Mærke for Danish Art
Weaving, Tylstrup. 3) Af grøn uld af tilsvarende
udformning. 4) Af hvid uld, svarende til nr. 2-3,
dog med baner af vævede bånd i gyldent og rustfarvet. 5) Af turkisgrønt silkelærred med besætning af brede guldgaloner, der på ryggen er dannet som et Jerusalemskors.
†Messehagler. 1663 anskaffedes en ny messehagel af ‘stakket’ (dvs. kort) rødt fløjl med blåt
lærredsfor; hagelen var desuden forsynet med et
sølvkrucifiks og guldgaloner. Måske identisk med
en gammel hagel, nævnt 1683, af ‘filimut’ fløjl,

Fig. 84. Detalje af alterskranke, 1930 (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail
of altar rail, 1930.
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dvs. af brungult fløjl (af farve som vissent løv, fra
fransk ‘feuille morte’). En ny messehagel af rødt
fløjl er omtalt samme år.25 En messehagel, skænket 1768 af Niels Lillelund til Landting, omtaltes
som endnu værende i brug 1957.108 Dens nuværende placering kendes ikke. En hagel af rødt
fløjl fik 1845 påsat et kors, vel af guldgaloner.12 O.
1862 er omtalt en rød fløjlshagel, forsynet med to
kors af guldbrokade.12 1863 forsynedes hagelen
med guldgaloner og et bredere kors (rygkors(?))
af samme materiale.12
Alterskranke (jf. fig. 61 og 84), 1930, udført efter tegning af Peter Kr. Andersen.72 Den tresidede
skranke har fladt, udskåret balusterværk, udført
efter forbillede i skriftestol nr. 1. På forsiden er
markeret et ovalt skriftfelt. Profileret håndliste og
knæfald, beklædt med brunt læder, svarende til
knæleskammel. Stafferingen er harmoniseret efter
alteret med gråhvidt og blågråt, malet i gittermønster med smårosetter i krydsene. Skriftfeltet
med hvid kursiv på grålig bund gengiver Peder
Jensen Roskildes salme fra o. 1610 (fig. 84) i N. F. S.
Grundtvigs bearbejdning fra 1832: »Mæt min Siæl,
o Jesus Sød/ med dit Legem, Livets Brød, etc.«.109
†Alterskranker. 1) Skænket 1742 af Morten
Hemmer, forpagter på Landting. 1766 omtalt
som ‘et jernsprinkelværk’.25 Vel identisk med det
o. 1862 omtalte jernstakit med syv messingkugler ovenpå.12 Skranken har antagelig haft et lige
forløb tværs over koret, jf. mærker i korets nordog sydvæg. 2) (Jf. fig. 112), 1864,12 af hesteskoform med spinkle, drejede balustre og knæfald
med læderbetrukne hynder. En udvidelse og ændring til en rund form anbefaledes allerede året
forinden.
†Knæleskammel. 1843-44 planlagdes fornyelsen af beklædningen på skamlen i rødt fløjl eller klæde.57 1845 var skamlen beklædt med rødt
klæde.12
Døbefont (fig. 85-92 og 193-195), romansk, af
lys rødlig granit. 88 cm høj, kummens tværmål
udgør 67 cm. I bunden cirkulært afløbshul, 5 cm
i tværmål. Fonten tilhører den særlige arkadetype, der navnlig er udbredt i Sydøst- og Sønderjylland, og udmærker sig både ved sin latinske
indskrift, der gengiver dåbsordene, og ved sin
rige figurudsmykning i lavt relief.

Fig. 85. Døbefont, romansk (s. 3016) og fontehimmel,
o. 1625 (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Font,
Romanesque, and font canopy, c. 1625.

Den firsidede fod har form som en pyramidestub med skrå sider (sidelængde 41 cm), hvori er
trapezformede billedfelter med til dels vanskeligt
identificerbare plante- og dyre(?)-motiver. Mod
øst (jf. fig. 86-87) ses en s-formet plantestængel (eller orm), hvis ender afsluttes med tredelte
bladduske. I nord (jf. fig. 87-88) er en vindrueklaselignende dekoration, flankeret af blade eller
fugle(?) med udbredte vinger, efterfulgt mod vest
(jf. fig. 88-89) af en ottebladet roset, indrammet
af krumme figurer (solen, flankeret af to månesegl (?)), mens der i syd (jf. fig. 89-90) ses en sammensat halvcirkulær figur, hvortil 2×2 sideblade
slutter sig. Et lavt, cylinderformet skaftled danner
overgang til kummen, der ligeledes forneden har
et tilsvarende led.110
Den svagt hvælvede, halvkugleformede kumme,
som øverst ved mundingsranden har en kraftig
rundstav hvorunder en indridset indskrift (jf. ndf.)
er inddelt i ni arkadefelter med figurmotiver. De
fladbuede arkader hviler på spinkle søjler med
markerede baser og kapitæler; i sviklerne er skiftevis palmetter og kors. Motiverne, som her beskrives fra øst via nord og vest mod syd, svarende til
indskriften, hentyder til Synd og Nåde eller Frelse
med symbolske allusioner til arvesynden, der kom
til verden ved Adam og Evas ulydighed (jf. nr. 1)
og sonedes ved Kristi offerdød (jf. nr. 2)111 og til de
gode og onde kræfters kamp om sjælen, vist som
en hjort eller fugl (psychomachia, jf. nr. 4, 6 og 9). 1)
(Jf. fig. 86). Syndefaldet. Adam og Eva står på hver
side af Paradisets træ, vist med korte grene, afsluttet med spidsblade. Om stammen snor slangen
sig med et æble i munden, som den rækker mod
skikkelsen tv., her Eva. Denne er ligesom Adam
overfor vist nøgen med hænderne dækkende skødet. Hendes bryster er antydet. 2) (Jf. fig. 86-87).
Korslammet. Dyret, der er vendt mod venstre, har
spidse ører og en halvåben mund, hvorfra en lang
tunge hænger. Korset bæres på dets ryg, mens den
påfaldende lange hale med en duskformet afslutning snor sig mellem benene. 3) (Jf. fig. 87). En ottebladet roset, sammensat af fire store og fire små
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spidsblade. 4) (Jf. fig. 88). En duelignende fugl, formentlig symbol på sjælen, sidder på en gren foran
et træ med hjertelignende blade. 5) (Jf. fig. 88).
Ottebladet roset eller blomst med rundede blade.
6) – 8) (Jf. fig. 89). I tre indholdsmæssigt sammenhængende felter vises en hjort (nr. 6), der forfølges
af en glubsk hund med en lang tunge ud ad munden (nr. 7), mens jagten afsluttes af en djævel (nr.
8) med vildt strittende hår, en hammer eller økse i
højre hånd, markeret rumpe og fuglelignende ben.
9) (Jf. fig. 86 og 90). Sidste felt viser et stav- eller
processionskors, hvorpå sidder en fugl, endnu en
hentydning til den frelste sjæl og syndernes soning
gennem Kristi offerdød.112

Fig. 87-90. Døbefont, romansk (s. 3016). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. 87. Vist mod nordøst. 88. Vist mod
nordvest. 89. Vist mod sydvest 90. Vist mod sydøst. –
Font, Romanesque. 87. Shown towards the north east. 88.
Shown towards the north west.89. Shown towards the south
west.90. Shown towards the south east.

Indskriften, der over en spinkel rundstav kroner
arkadefelternes billedfortælling, er indridset med
en blanding af versaler og romanske majuskler og
gengiver som nævnt dåbs- eller missionsbefalingen med den trinitariske formel (Matt. 28,19);
indledning og afslutning samt adskillelse mellem de enkelte led er angivet med kors. Teksten

Fig. 86. Døbefont, romansk, vist mod øst (s. 3016). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Font, Romanesque, shown towards the east.
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Fig. 91. Billedfrise på den romanske døbefont, vist udfoldet (s. 3016). 1:20. Laveret tegning
1897 af J. Magnus-Petersen. – Frieze on the Romanesque font, shown unfolded.

begynder på østsiden (jf. fig. 86): »†IN NOMINE PATRIS † ET FILII † ET † SPIRITUS †
SANCTI« (I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn). Bogstavet ‘E’ er konsekvent lukket,
hvilket først bliver mere udbredt i sten- og me-

talarbejder fra 1100-tallets slutning (jf. Sahlalteret,
s. 2838). En indholdsmæssig beslægtet indskrift,
der ligeledes hentyder til selve dåbshandlingen,
findes i øvrigt på fonten i Øster Hornum Kirke
(Hornum Hrd., Aalborg Amt).113
Som nævnt tilhører Ejsingfonten en stor gruppe af arkadefonte, hvoraf en række, dog uden figurmotiver, findes i den nordvestlige del af Ribe
Stift, således i Fovsing, Sevel (s. 2341 og 3189) og
Sønder Lem (Bølling Hrd.), alle dog med rankeslyng over arkaderækken og for sidstnævntes
vedkommende halvkugleformet base.Variationer
over det fælles tema findes endvidere, som påvist
af M. Mackeprang, i en lille gruppe, der formentlig er udgået fra samme værksted, heriblandt fontene i Bøvling (s. 838) og Staby (Ulfborg Hrd.).114
Tidligt omtalt 1766 som placeret på nordsiden af altergulvet,44 antagelig samme sted (‘tæt
ved korbuen på langhusets nordside’), hvor Ul
dall omtalte den 1865 (jf. også fig. 193) og her
bl.a. noterede, at den på daværende tidspunkt var
oversmurt med oliefarve, så den lignede en kakkelovnsplade(!).115 Fonten blev senere afrenset og
Fig. 92. Romansk døbefont med gengivelse af fodens
fire relieffer (s. 3016). 1:20. Laveret tegning af J. Magnus-Petersen 1897. – Romanesque font showing the four
reliefs of the foot.
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Fig. 93. Dåbsfad nr. 1, muligvis identisk med det, der
tidligst nævnes 1654 (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Baptismal dish no, 1, possibly identical to the one
mentioned earliest in 1654.

flyttet, først til en placering i midtgangen noget
vest for korbuen,116 og siden, 1992, til sin nuværende placering i skibets sydøstende foran korbuen.
Dåbsfade. 1) (Fig. 93), muligvis identisk med
kirkens ældre dåbsfad, tidligst nævnt 1654 og
1683 (‘et stort messingbækken i fonten’)25 samt

3021

atter o. 1854.12 52,5 cm i tværmål og med en
dybde på 9 cm. Glat og med en smal fane. Placeret i en nyere indsats.
2 (Jf. fig. 94), 1980, af sølv med lueforgyldning,
udført af Helga og Bent Exner.52 39,5 cm i tværmål. Enkelt udbanket fad, der udgør et udsnit af
en kugleform. Under bunden er giverindskrift
anført med versaler: »Skænket Ejsing Kirke af
Marie og Jeppe Hyldgaard«.
Dåbskander. 1) (Fig. 96), af tin, antagelig identisk
med kande, der anskaffedes 1862, dog med materialebetegnelse ‘messing’.12 39 cm høj, af vanlig
form som klassisk amfora og med svungen hank.
2) (Jf. fig. 94), 1980, udført af Helga og Bent Exner.52 Af messing, 22 cm høj. På siden cirkelkors
i relief. Under bunden står med versaler: »Exner/
1980«.
Fontehimmel (fig. 85 og 95), o. 1625, af eg. Den
sekssidede himmel, der blev gennemgribende restaureret 1974,117 er ca. 95 cm høj, idet den nedre
diameter udgør ca. 90 cm. Over en glat frise, der
foroven afsluttes med en tandsnitsgesims, rejser
den baldakinagtige overbygning sig med bøjler
ved hjørnerne.Ved baldakinens fod er trekantede,
volutsvungne og delvist rekonstruerede topstykker, formet som renæssancekartoucher med rosetter og diamantbosser. Ved frisens hjørner har i
øvrigt været påsatte †englehoveder; øverst afslut-

Fig. 94. Dåbsfad nr. 2 og tilhørende dåbskande nr. 2, begge udført 1980 af Helga og
Bent Exner (s. 3021). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish no. 2 and related
baptismal jug no. 2, both made in 1980 by Helga and Bent Exner.
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Fig. 95. Fontehimlen, vist før restaureringen (s. 3021).
Foto Pernille Bronée 1973. – Font canopy, shown before
restoration.

tet med volutter. Under en roset på himlen hænger en delvist beskadiget Helligåndsdue, fæstnet
med ståltråd. Ophænget udgøres af en leddelt
jernstang med indsatte trækugler, tidligere anvendt ved lysekrone nr. 1 (jf. fig. 60).
Stafferingen er rekonstrueret ud fra bevarede
partier af den sekundære bemaling, formentlig
hidrørende fra inventarets renovering i 1700-tallets tredje fjerdedel. Frisen har grå bundfarve med
svagt rosa blomster med grønt løv over en fornyet arkitrav med marmorering. Herudover dominerer mellemblåt, rødt og gråhvidt med gyldne
bladdekorationer på baldakinens fyldinger. Ved
undersøgelser 1971 og 1973 konstateredes rester af en oprindelig staffering på kridtgrund. På
frisen var en gylden frakturindskrift på blågrå
bund, gavlene var blågrå og tæt bemalet med en
blegrød ornamentik. Bøjlerne på baldakinen var
blågrå med hvid ornamentik, mens fyldinger tilsyneladende havde en rødlig marmorering på en
lysere rød bundfarve.118
Himlen har oprindeligt været ophængt over
fonten ved korets nordvesthjørne, idet der dog

1664 udførtes en ny kæde til dens ophæng samtidig med den gennemgribende ændring af koret
og prædikestolen (s. 2998 og 3030).25 En bærekrog hertil blev udhugget ved restaureringen af
korets kalkmalerier 1930 (s. 2981).119 Selve himlen var dog allerede fjernet på dette tidspunkt,
først oplagt på loftet af kirkens †tørvehus, nedrevet o. 1926 (s. 2941) og siden placeret i tårnrummet, hvor dog et par udskårne englehoveder og
udskårne topstykkeornamenter fjernedes.72 1974
udførtes en vidtgående snedker- og farvemæssig
istandsættelse med delvis rekonstruktion af manglende detaljer.119 Himlen ophængtes på sin nuværende plads, idet den dog først forenedes med
fonten i forbindelse med restaureringen 1992.
†Dåbshåndklæde. Anskaffet 1854.12
Korbuekrucifiks (fig. 97), o. 1500, ophængt på
yngre korstræ, monteret på tværbjælke med naivt
skårne sidefigurer, antagelig ligesom de førnævnte dele hidrørende fra kirkens renovering 176465 (jf. altertavle, herskabspulpitur).

Fig. 96. Dåbskande nr. 1, 1862 (s. 3021). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Baptismal jug no. 1, 1862.
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Fig. 97. Korbuekrucifiks, o. 1500, opsat på nyere korstræ og med sidefigurer, antagelig fra 1764-65 (s. 3022). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Chancel arch crucifix, c. 1500, set up on more recent cross and with side figures, probably from
1764-65.

Kristusfiguren, der er ca. 125 cm høj, hænger i
skrånende, påbladede arme med hovedet sænket
mod højre. Halvlangt hår, der med en lok hænger foran højre skulder, og kort fuldskæg; snoet
tornekrone med påsatte (sekundære(?)) pigge.
Kroppen, der har en svag forskydning af venstre
hofte, har markerede ribben. Lændeklædet er
bundet med en nedfaldende snip ved højre hofte.
Benene er næsten strakte, højre ben ligger over
det venstre. Korstræet, ca. 185 cm højt, har bølget
forløb med profilindrammede endeplader. Der er
ikke vist nogen glorie bag Kristi hoved. Skrift
sedlen er oprullet i begge ender.
De to lavstammede sidefigurer, ca. 90 cm høje,
er groft skåret og har store lighedspunkter med
figurskulpturerne på altertavlen og herskabspulpituret (s. 3005 og 3047). De stående figurer
er vendt henholdsvis mod venstre og højre. De
ovale ansigter har skematisk skårne øjne, næse og

mund; skulderlangt hår. Begge er klædt i fodlange
kjortler med bånd, bundet om midjen, og holder hver især med deres store, kluntet udformede
hænder en indskrifttavle med skriftsted (jf. ndf.) i
en uregelmæssig indramning, formet som en rokokokartouche. Figurerne, der ikke er individualiserede, skal formentlig forestille engle, men blev
tidligere (bl.a. i præsteindberetningen fra 1766)
med udgangspunkt i de anførte skriftsteder identificeret med Johannes og Paulus.44 Begge er placeret på en tværbjælke (trabes), ca. 296 cm, med
markeret profil foroven og forneden og skråt afskårne ender.
Stafferingen blev undersøgt og restaurereret
1930, idet man rensede og reparerede en bemaling, der formentlig var samtidig med altertavlen og herskabspulpituret. Ved denne lejlighed
påvistes alene på Kristusfiguren ubetydelige rester af en middelalderlig staffering.72 Frelseren og

192*

3024

GINDING HERRED

de to sidefigurer har en lys kødfarvet karnation
med røde kinder og brunt hår og skæg (førstnævnte). Tornekronen er grøn, de påsatte pigge
sorte. Strimer af blod er angivet ved de forskellige sårmærker og flyder også ned over ansigtet
fra tornekronen. Kristi lændeklæde er rødt med
gyldne foldegrater. Sidefigurerne er iklædt gråblå
kjortler med gyldne bælter. Selve korstræet og
tværbjælken er brunlig med sekundær sort ådring. Endemedaljonerne har rødmarmorererede
profilrammer og her indenfor primitivt udførte
evangelistsymboler (øverst Markusløven, tv. og th.
Mattæusenglen og Lukasoksen, nederst Johannesørnen). Skriftsedlen har gyldne versaler på rød
bund. De to engles skrifttavler har gylden kursivindskrift på sort grund. Til venstre ses en tekst
fra Paulus’ brev til hebræerne: »Brødre! betragter/ dend Apostel og yp/ perste Præst Som Vi/
bekiende Christum/ Jesum Ebr. 3, v 1« (Hebr.
3,1). Pendantens tekst er fra Johannes’ første brev:
»Denne er dend/ Sande Gud og/ det ævige Liv/
1 Joh: 5 v: 20« (1 Joh. 5,20).
Tidligst nævnt 1766 over korbuen,44 hvor gruppen endnu fandtes frem til o. 1900, da den blev
nedtaget og henlagt på orgelpulpituret, idet man
dog allerede 1877 havde anbefalet alt fjernet, da
det ‘borttager udsigten til altertavlen’.12 I forbindelse med nyrestaureringen ved Peter Kr. Andersen 1930 opsat på nordvæggen over den tilmurede
dør.
Prædikestol (fig. 98-111), med skåret årstal »1656«,
if. kirkens regnskaber udført af billedskæreren
(‘billedsnedker’) Christen Jacobsen.120 Stolen blev
1664 flyttet fra en placering ved triumfvæggens
sydside til en tilsvarende plads i nord.
Den rigt udskårne stol i fantasifuld bruskbarok
med tilhørende himmel og en antagelig lidt yngre opgang (o. 1664, jf. ndf.) er udført i flere forskellige træsorter, dvs. foruden egetræ af forskellig art, bl.a. hvidt lindetræ, pæretræ og ibenholt.
Bortset fra enkelte, stafferede detaljer står værket
i træets naturlige farvetoner.
Kurven udgør fem sider af en ottekant. De højrektangulære storfag indrammes af toskanske søjler med snoede skafter, inden for hvilke er høj
ovale nichefelter med figurer, opsat på konsoller
(jf. figurudsmykning s. 3027). Felterne er indfattet

i dobbelte flammelister og omkranses af udskåret
ornamentik i fladsnit. Over hver af de indsatte
figurer er de respektive navne anført med versaler, regnet fra venstre mod højre: »S, Mat/ hevs«,
»S. Mar/ cvs«, »Salva/ tor/ Mun/ di«; nederst i
samme felt står: »An/ no/ 16/ 56«. Herefter følger: »S. Lv/ cas« og »S. Ioh(a)nnes«. Søjlerne hviler på fremskudte postamenter, prydet med seks
forskellige hoveder; de mellemfaldende frisefelter
har tilsvarende rammer med flammelister i indfatninger med tungeborter. Under postamentfremspringene er yderligere seks hoveder hvorimellem hængestykker, dannet som kartoucher
med bruskværksornamentik. I frisen over de
snoede søjler er volutbøjler med englehoveder
hvorimellem tværrektangulære felter i flammelister, svarende til fodstykket. Den fremspringende
kronliste har dekorativ frise i gennembrudt arbejde, der dog i feltet over Kristusgengivelsen er
udfyldt af et figurrelief. Nyere bogpult, der dog
antagelig er yngre end den o. 1912 anskaffede
†pult.12 Opsat på triumfvæggens nordvestside.
Underbaldakinen af svungen form med ribber hviler på en syvkantet konsol hvorunder en liggende
løvefigur, indmuret i triumfvæggen. Lydhimlen
er syvsidet, om end underdelt i otte panelfelter.
Den kraftige gesims er adskilt af fremspringende
volutkonsoller hvorunder hængekugler. Disse
udgør fodstykker for i alt syv englefigurer. Indimellem er frisefelter, øverst kronet af kymation;
hængestykker med bruskværkskartoucher. Topstykker med fladt udskårne volutter og kartoucher. På himlens underside er Helligåndsdue i en
skykrans. De enkelte hvælvfag har kerubhoveder
med store vinger, skåret i intarsia. Både himlen
og kurven rummer i øvrigt en rigdom af dekorative motiver, der ikke skal opregnes her. Opgangen
med tilhørende kuglekronet mægler er antagelig
udført efter stolens flytning 1664 og tilpasset placeringen i nord. De to trapezformede opgangsfag
er adskilt af jonisk hermelignende pilaster med
indknebent led under kapitælet, dekoreret skaft
og fodstykke med to tungeled, der minder om
Fig. 98. Prædikestol, udført 1656 af Christen Jacobsen
(s. 3024). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, built in
1656 by Christen Jacobsen.
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‘fødder’. Yderst i hver side er i fladsnit en dekoration, der minder om et lodret stillet dukatmønster. På frisen herover enkelte ornamenter i fladsnit, udført i mørkt farvet træ på lysere baggrund.
Håndlisten har udsmykning med pærestav, mens
hængestykket omfatter en bruskværkskartouche;
heri indgår som centralt motiv et maskehoved,
der spiser af en vindrueklase. Nyere håndliste ved
væggen. Lyseplade, af messing, formentlig identisk
med den 1656 anskaffede ‘lampet’.25
Figurudsmykningen på kurven og himlen omfatter en varieret motivverden, både med bibelske eller kristne temaer og med fantasihoveder,
til dels i en grotesk udformning. Kurvens felter
viser de fire evangelister og Kristus som Verdens
Frelser, alle gengivet stående og evangelisterne
udstyret med opslåede bøger og skriveredskaber
samt de tilhørende symbolvæsener. Fra venstre
mod højre ses, svarende til de førnævnte indskrifter: 1) Skt. Mattæus, der som de øvrige figurer har stort hoved og hænder, ledsages ved
sin venstre side af englen, der holder blækhuset.
Klædedragtens folder er bevæget med en opsmækket flig ved benene. 2) Skt. Markus med løven ved sin højre side. 3) Kristus vist som Salvator
Mundi. Højre hånd er løftet til velsignelse, mens
han med den venstre holder den korsprydede
verdenskugle. På konsollen under figuren ses den
sammenrullede slange som Ondskabens symbol,
der overvindes af Frelseren. Som et supplerende
allegorisk motiv med særlig betoning af Kristi
offerrolle ses i øvrigt i frisen over denne figur
en fremstilling af pelikanen, der hakker sit bryst
til blods for at nære sine unger. 4) Skt. Lukas, vist
med oksen ved sin venstre side og 5) Skt. Johannes. Ørnen ved hans højre side holder blækhuset
i sit næb. På postamentet og de tilhørende hængestykker ses i alt 12 maskehoveder, både kvinder
og mænd; heraf er navnlig de nederste hoveder,
der alle er vist som skaldede mænd, særligt groteske (fig. 100-111). En tolkning af disse som de
fortabte sjæle med nedadvendt blik over for de
Fig. 99. Detalje af prædikestol, 1656, med nordligste fag samt opgang, antagelig o. 1664 (s. 3024). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pulpit, 1656, with
northernmost bay and steps, probably c. 1664.
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frelste, vist ovenover og med blikket rettet direkte mod beskueren, er nævnt af Niels Bundgaard
(1947).121 Sidstnævnte række kunne også generelt henvise til laster eller repræsentanter for synd
og ondskab ligesom bærefiguren, vist som en bistert brølende løve. Hovederne på de respektive
søjlepostamenter og på hængestykkerne nedenfor beskrives her, regnet fra venstre eller nord
mod højre eller syd: 1) (Fig. 100), hjelmprydet
mand med fipskæg; hjelmen har volutoprullede
‘øreklapper’. Herunder en tungerækkende mand
(fig. 103). 2) (Fig. 101), mand med bladdekoreret
hovedbeklædning. Herunder hjelmprydet mand
med hageskæg og vredladent ansigtsudtryk (fig.
104). 3) (Fig. 103), kvinde med hovedklæde og
plisseret brystdug. Herunder mand, der rækker
tunge og rynker brynene (fig. 105). 4) (Fig. 106),
kvinde med plisseret hovedtøj og brystklæde.
Herunder grimasserende person (fig. 109). 5)
(Fig. 107), skægget mand med bladdekoreret hovedtøj. Groteske hængekinder, der er trukket ud
som nedhængende hudflapper. Mand, der bider
i et æble (fig. 110) nedenunder. 6) (Fig. 108),
‘bladmand’, fra hvis mund udgår en lang tvedelt
tunge, der er oprullet i volutter. Herunder mand
med langt, næsten orientaliserende overskæg
og fremskudt underlæbe (fig. 111). Ved kurvens
kronfrise er ensartede kerubhoveder med krydsede vinger. Endelig prydes himlen af stående,
nøgne putti eller engle, der skiftevis holder en
palmegren og blæser i dommedagsbasun (bortset
fra nr. 2 fra venstre).
Staffering. Værket fremtræder med en broget
helhedsvirkning, dog inden for en begrænset farveskala med nuancer af brunt, sort og hvidt, idet
de forskellige træsorter, der til dels er indfarvet,
er kontrasteret med partier i mørkt og lyst. En
række af sorte partier imiterer ibenholt, men er
bejsede. Som påpeget ved restaureringen 1930 er
den hvide farve på figurer og hoveder sekundær,
idet det hvide lindetræ, der var anvendt, må have
stået udækket bortset fra supplerende, malede detaljer i sort og rødt. Til den visuelle variation hører også, at dele fremstår polerede eller lakerede
over for mere matte partier.
Prædikestolen må betegnes som et særpræget
arbejde inden for den hjemlige bruskbarok og
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Fig. 100-05. Detaljer af søjlepostamenter og af hængestykker på prædikestolskurv, 1656 (s. 3027). 100. Maskehoved
nr. 1. 101. Maskehoved nr. 2. 102. Maskehoved nr. 3. 103.Vrængemaske nr. 1. 104.Vrængemaske nr. 2. 105.Vrængemaske nr. 3. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of column pedestals and of pendants on pulpit body, 1656. 100.
Mask head no. 1.101. Mask head no. 2.102. Mask head no. 3. 103. Grimacing mask no. 1. 104. Grimacing mask no. 2.
105. Grimacing mask no. 3.

en vigtig repræsentant for renæssancens og barokkens overvejende monokrome og ubemalede
træskærerarbejde (jf. bl.a. værker af Mikkel van
Groningen og Jens Asmussen samt af Hans Dreier,
Hans Gudewerdt den Yngre, Henrik Werner og
Abel Schrøder den Yngre). Navnlig gennem anvendelsen af flere forskellige træsorter foregriber
eksemplet hovedværket inden for denne genre,

Peder Jensen Koldings nu (2018) ødelagte prædikestol i Horsens Vor Frelsers Kirke fra 1670 (DK
Århus 5521).122
Værkets mester, Christen Jacobsen (1622-1708)
og hans virksomhed i nord-, nordvest- og midtjylland er udførligt beskrevet 1990 af Merete
Bergild og Jens Jensen (Bergild).123 Ejsingprædikestolen fremhæves her som billedskærerens
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Fig. 106-11. Detaljer af søjlepostamenter og af hængestykker på prædikestolskurv, 1656 (s. 3027). 106. Maskehoved
nr. 4. 107. Maskehoved nr. 5. 108. Maskehoved nr. 6. 109.Vrængemaske nr. 4. 110.Vrængemaske nr. 5. 111.Vrængemaske nr. 6. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of column pedestals and of pendants on pulpit body, 1656. 106.
Mask head no. 4.107. Mask head no. 5.108. Mask head no. 6. 109. Grimacing mask no. 4. 110. Grimacing mask no. 5.
111. Grimacing mask no. 6.

ældst kendte og bevarede samt arkivalsk sikrede,
mens det seneste dokumenterede værk, døbefonten og fontelukket i Viborg Domkirke fra 169497, gik tabt ved kirkens brand 1726. Erindringen
om dette værk kan være baggrunden for etableringen af en senere myte om, at prædikestolen i
Ejsing, som i øvrigt skulle være udført i København, oprindeligt var beregnet til Viborg Dom-

kirke, hvor man dog på grund af den beskedne
størrelse til det store rum fravalgte værket. Myten
er tidligst nævnt 1766 i præsteindberetningen til
biskop Bloch; heraf fremgår også, at stolen herfra
blev skænket til Mogens Rosenkrantz, der lod
den opsætte ved nordsiden af ‘korportalen’ (dvs.
korbuen), jf. også ndf.44 Blandt mesterens øvrige
tilskrevne prædikestole, der dog er mere end 20
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år yngre end hovedværket i Ejsing, skal nævnes
stolene i Tårup Kirke (o. 1682, Fjends Hrd., Viborg Amt) og Grønbæk (1686, Lysgård Hrd.,
Viborg Amt) samt lydhimlene i Janderup (1675,
DK Tisted 457) og Romlund (1685, Nørlyng
Hrd.,Vejle Amt). Ingen af disse kan dog måle sig
med prædikestolen i Ejsing, hverken hvad angår
anvendelsen af forskellige materialer eller med
hensyn til rigdommen af dekorative motiver.
Stolens tilblivelse er veldokumenteret i kirkens
regnskaber. Christen Jacobsen modtog 1656 67,5
daler ‘på egen kost og løn’ for at udføre stolen
med »himle (himmel) och Lampett« (jf. s. 3027).
Han anvendte til dels sine egne materialer, nemlig hvidt lindetræ og noget træ, ‘som er sort i sig
selv’ (vel ibenholt), foruden materiale til at ‘gøre
træ sort med’ (vel en form for bejdsning). Endvidere hentedes træ, både fra Viborg og Holstebro,
heriblandt pæretræ, norsk egetræ og andet egetræ,
der blev brugt til englene på himlen, foruden et
stykke panel af egefjæl ved trappen (hertil(?)) eller snarere til tårntrappen, hvis istandsættelse også
nævnes samme år (s. 2970), fabrikeret af egefjæl.
Til sammenføjningen anvendtes 100 svenske søm,
to læs ‘brunsviger’-søm og 74 nye søm, fabrikeret af smeden sammen med fire hængsler og otte
stabler til himlen, en skrue til †døren (vel ved opgangen fra sydkapellet) og jern til (fæstnelse) af
løven under stolen. En murermester hjalp særskilt
med at opsætte stolen og nedtage den gamle prædikestol (jf. ndf.).25 Samtidig opsattes en †skammel
i stolen. 1664 blev stolen nedtaget i forbindelse
med kirkens hovedistandsættelse, da både korbuen og altergulvet blev forhøjet (s. 2970). Hvorvidt flytningen også har haft sammenhæng med
forberedelserne til nyindretningen af sydkapellet
til Mogens Rosenkrantz’ begravelse, der dog først
etableredes 1671, er muligt, men ikke dokumenteret arkivalsk. Ved ændringen blev stolen flyttet
til korets nordside og indmuret i en pille (korbuens nordpille), idet en dør til præsten etableredes
gennem sakristiet (s. 2970). Ændringen indebar, at
både stolen og den tilhørende himmel blev nedtaget, og loftet, hvori sidstnævnte hang, blev ‘opbrækket’. Samtidig medførte den udgifter til en
smed, der fabrikerede kæder til himlens ophæng
sammen med en tilsvarende til fontehimlen (s.d.)

og den nye dørfløj (s.d.). Fire skamler under prædikestolen blev ligeledes nedbrudt og genopsat (s.
3034).25 Det er dog påfaldende, at regnskaberne
ikke nævner udførelsen af en ny trappe, der må
have været opsat med adgang fra nordre sideskib.
Den nye placering i nord skønnedes dog senere
ubekvem. 1803 blev det henstillet, at prædikestolen blev flyttet til sydsiden ved de øverste af
mandsstolene, da den står på et ‘ubekvemt sted’,
hvor der mangler lys, så præsten på mørke vinterdage ikke kunne se at oplæse ‘det nødvendige og
befalede såsom anordninger osv.’ Desuden stod
den foran en pille (1. pille mellem midt- og sideskib), hvilket forhindrede en stor del af tilhørerne
i både at se og høre præsten.124
1844 anbefaledes det, at prædikestolen ‘ovenpå’,
dvs. på håndlisten, blev beklædt med rødt fløjl.57
O. 1862 blev håndlisten omtalt som forsynet med
hvide frynser.12 Samtidig foreslog man, at stolen
ferniseredes af ‘en dygtig maler’.12 O. 1912 anskaffedes en læsepult.12 1930 blev stolen gennemgribende restaureret.72 I den forbindelse foretoges en
række snedkermæssige forbedringer, bl.a. nyskæring af dekorative lister, udskiftning af to snoede
søjler (nr. 1 og 6) samt reparation af forskellige
figurer, herunder nye penne på samtlige evangelister samt begge hænder og en bog på Markusfiguren foruden et par englevinger, basuner og
palmegrene på lydhimlens putti. Med hensyn til
stafferingen blev en yngre kridtet, hvid bemaling
afrenset til fordel for en ældre (men næppe oprindelig), mere gullighvid farve på figurer og hoveder. Til gengæld blev postamenthovederne nymalet. 1992 imprægneredes både stolen og lydhimlen
efter borebilleangreb, mens fladerne rensedes.98
†Prædikestol. Stolen, der 1656 erstattedes af den
nuværende prædikestol, har antagelig ligesom
denne i sin første opsætning stået i sydsiden (jf.
ovf.). Efter nedtagningen opbevaredes den, dog
uden den tilhørende himmel, endnu 1683 i sakristiet.25 1704 foræredes stolen til Fovsing Kirke
(s. 2343). I den forbindelse karakteriseredes den
som ‘gammel’ og smykket med ‘maling og billedhuggerværk’. Som nævnt umiddelbart før dens
kassation o. 1880 var den udført i ‘dårlig, senere
renæssancestil’, idet snitværket endog omtaltes
som ‘meget tarveligt’.
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Fig. 112. Indre, set mod øst, bl.a. med altertavle, 1764 (s. 3004) og †alterskranke, o. 1880 (s. 3016). Foto Hans Kjær
mellem 1898 og 1908. I NM. – Interior towards east, including the altarpiece, 1764 and †altar rail, c. 1880.

Stolestader (fig. 61, 112-14 og 131), for hovedpartens vedkommende udført 1764,23 dog med
bibeholdelse af enkelte, ældre dele, til dels allerede
fra 1500-tallet, jf. ndf.12 Yderligere fornyet 192930, dog i vid udstrækning med bibeholdelse af
ældre gavle, døre og paneler, de ældste dele muligvis genbrugt fra andre tidligere inventarstykker
(jf. ndf.), om end hovedparten stammer fra 1764.
Kirkens stole omfatter i alt tre blokke med lukkede sæder, heraf to blokke i skibet, der dog er delt
ved den nord-sydgående tværgang ud for indgangen fra våbenhuset, og én blok i nordre sideskib.
Heraf har skibets to blokke henholdsvis 11 + seks
stader og nordre sideskib 11 tilsvarende. Som det
fremgik af farveundersøgelser i forbindelse med
restaureringen 1930, iagttoges farvespor, der havde
karakter af en gotisk eller tidlig renæssancebemaling (Peter Kr. Andersen), hvilket bekræfter sto-

leværkets heterogene karakter. Stolene har gavle
med skårne, muslingeprydede topstykker, antagelig fra kirkens rokokorenovering, idet de to forreste stole i nord og syd har ovalt topstykke med
bladværksornament. En (†) gavl af samme type
findes på loftet. For- og bagpaneler har højrektangulære fyldingspaneler hvorpå for de bagestes vedkommende bølgeskårede topfriser. Tidligere (jf.
fig. 60 og 112) var også forpanelerne af skibets to
stoleblokke kronet af udskårne rokokokartoucher.
Heraf er det oprindelige over skibets nordblok
placeret over forpanelet i nordre sideskib (fig. 33
og 116), mens det sydvendte er henlagt i sakristiet.
Stafferingen, der renoveredes 1930 og 1992, er
præget af inventarets rokokobemaling, formentlig
fra 1764, og fremtræder med grå bundfarve samt
detaljer i hvidt, rosa, rødt, gult, blåt og sort. Dog
er rammestykker omkring de tre øverste stole i
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hovedskibets nord- og sydside grønligt stafferede.
Samtlige døre i hovedskibet og nordre sideskib
har nummerering fra 1-20 med hvide tal på sort
baggrund, indsat i en rocaille, malet afvekslende i rosa, blå og gul, jf. bl.a. stolebemalingen i
Handbjerg Kirke, der dog antagelig er fra 1792 (s.
1978). Fyldingsfelternes kvartstaf er hvidlig. De
tre forreste stole i hovedskibets nord- og sydblok
har en afvigende udsmykning. De to øverste stole
har mod midtskibet i rammer med viltre rokokokartoucher emblemmalerier (fig. 113-14), dog uden
de normalt tilhørende epigrammer, skriftsteder

eller overskrifter. 1) (Fig. 113). Et hjerte, placeret på et fodstykke (eller alter), bearbejdes af en
hammer. Motivet illustrerer Jer. 23,29 eller Gudsordets straffende slag imod det genstridige menneskehjerte. Udført efter forlæg i den populære
samling af emblemer, Daniel Cramers Emblemata
sacra (1624 og 1674), I, 1, der i øvrigt er anvendt
i en række jyske eksempler, således i Galtrup
Kirke (1699, DK Tisted 938), Vroue (1703-10,
Fjends Hrd., Viborg Amt), Viborg Sønder Sogns
Kirke (1734-36, Viborg Amt), Nørup (o. 1737
(DK Vejle under udgivelse), Horsens Klosterkirke

Fig. 113. Stolestadegavl med tilhørende låge i skibets nordrække, 1764, med emblemmaleri efter Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674) (s. 3032). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Pew gable with related gate in the northern row of the nave, 1764, with
emblem painting after Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674).

EJSING KIRKE

(DK Århus 5838f.), Engum (o. 1759-60, DK Vejle
1970) og Klarup (1765, Fleskum Hrd., Aalborg
Amt).125 Første stol i midtskibets nordrække. 2)
(Fig. 114). Hjerte, der synes såret af en torn og
helbredes af en lægende medicin eller olie, der
flyder fra et horn som en hentydning til Guds
hjælp i nød. Motivet, der henviser til Hos. 6,1, er
udført efter forlæg i Cramers værk (I, 12). Første
stol i midtskibets sydrække.Tilsvarende opbyggelige og moraliserende emblemmalerier, om end
ikke identiske, findes på prædikestolen i nabokirken Hjerm (1770, s.2052 f.), tilskrevet J. Baltzar
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Reinat, der var en elev af det jyske emblemmaleris hovednavn, Mogens Christian Thrane (16971764). De to emblemmalerier i Ejsing er dog ligesom de øvrige rokokomalerier i kirken udført
af en mere ukyndig hånd. De to emblemer står
på en grårød baggrund og indrammes af en rød
profilliste. Lågerne på de to efterfølgende stolestader i midtskibets nord- og sydside har malerier
af skyformationer, til dels afskallet, på en blå himmelbaggrund, indfattet i rød profilramme.Tilsvarende malerier findes på for- og bagpanelerne af
alle tre stoleblokke.

Fig. 114. Stolestadegavl med tilhørende låge i skibets sydrække, 1764, med emblemmaleri efter Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674) (s. 3032). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pew gable with related gate in the southern row of the nave, 1764, with
emblem painting after Daniel Cramer, Emblemata sacra (1624/1674).
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1764 lod kirkeejeren, Niels Lillelund til Landting, udføre nye lukkede stole,23 om end som
nævnt med genanvendelse af enkelte, ældre dele.
1766 omfattede beholdningen, ganske svarende
til i dag, 11 nye lukkede stole på hver side af
midtgangen. Endvidere seks nye mandsstole på
hver side, alle lukkede og nummererede.44 Stolene omtaltes (1791) som alle forsynede med
bænke og fodskamler.26 Antallet af stole i begge
kirkeskibe udgjorde o. 1862 samme antal som
1766 (og i dag), i alt 45, hver med pladser til ti
personer.12 Stolestaderne nymaledes 1880, måske
med den egetræsstaffering, der fjernedes 1930.12
1920 planlagdes en istandsættelse efter foreliggende, udarbejdede tegninger.12 Istandsættelsen synes dog endnu ikke gennemført 1926, da
man først dette år fik Kirkeministeriets tilladelse
til en ombygning eller fornyelse af stoleværket
efter at have indhentet nye tegninger.12 Denne
gennemførtes 1929-30.72 1930 fremdroges den
ældre rokokostaffering. Endvidere konstateredes
på panelfyldinger langs tværgangen fra våbenhusdøren til nordre sideskib rester af †dekoration

med ‘nærmest (…) Karakter af gotisk eller tidlig
Renaissancemaleri’ (Peter Kr. Andersen). Antagelig er enkelte, ældre dele fra de †stolestader eller
andet kirkeinventar genbrugt til stolene fra 1764.
1992 udbedredes bemalingen med laserende
grå og grøn strygefarve på gavle og døre.98
†Stolestader. I forbindelse med hovedistandsættelsen 1664 nedbrød man fire skamler (dvs. stolestader) under prædikestolen og genopsatte disse
et andet sted, vel i sydsiden (jf. s. 3030). Samtidig
tilføjedes en ny skammel. 1673 udførte en tømrer
reparationer af stolene, der betegnedes som lukkede, dvs. med døre. 1681 forsynedes to kvindestole (i nordrækken) med nye sæder.25
Præste- og skriftestole (fig. 115-18). Kirken rummer i alt tre sæder til præsten. Heraf er den antagelig ældste (nr. 1) indrettet til betjening af flere
personer samtidig,126 mens nr. 2, der formentlig
er fra 1764, dvs. samtidig med altertavlen, stolestaderne og degnestolen, kun har kunnet rumme
en enkelt person. Antagelig har denne og dens
pendant, degnestolen, været placeret i koret, mens
nr. 1 som i dag fandtes i sakristiet. Endelig har

Fig. 115. Skriftestol nr. 1, 1700-tallets begyndelse (s. 3035). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Confessional no. 1, beginning of 1700s.
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Fig. 116. Prydgavl over forpanelet i nordre sideskib, tidligere over forpanelet på skibets nordblok (s. 3031). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Ornamental gable above the front panel in the northern side aisle, formerly above the front panel
on the northern block of the nave.

præsten siden begyndelsen af 1900-tallet en højrygget stol i koret (nr. 3). 1) (Fig. 115 og 131), antagelig 1700-tallets begyndelse, jf. den tilsvarende
skriftestol i Sahl (s. 2874). Stolen har et bredt, højrygget sæde med halvcirkulært afsluttede gavle og
en tresidet skranke med fladt udskårne balustre,
der er kopieret i alterskranken fra 1930 (s. 3016).
Placeret på et podium, hvorpå de skriftende har
knælet. En spinkel tandsnitsprofil forløber øverst
på ryggen og sidegavlenes inderside. Stolen står
med en egetræsbemaling. Dog er der på ryggen
afdækket et tværovalt felt i sort, smykket med et
rimet vers i otte strofer, angivet med hvid kursiv:
»O Herre! Jeg fremtræder
Her til din Skrifte Stoel,
Og om Afløsning græder
For dig ald Naadens Soel!
Ach: Lad mig faae at høre:
Din Synd er Soened, Gach:
Saa skal min Mund udføre
Din Lof med tusind Tach.«

Feltet hidrører fra en ældre staffering, der oprindeligt var indsat i en dekorativ ramme under den
sekundære egetræsmaling, som konstateret ved
restaureringen 1930.72 Skriftestolen er i øvrigt
tidligst nævnt i kilderne o. 1862 på sin placering
i sakristiet.12 2) (Fig. 117), antagelig fra 1764. En

lukket stol med selvstændige gavlprydelser, alt i
alt udformet som en nøje pendant til den tidligere degnestol (jf. ndf.). Gavlene er prydet med
illusionistisk udførte piller, hver placeret på høje
postamenter og sat på et fælles fodstykke. Kapitælerne er dannet som muslingeskalslignende rocailler med bladværk. Topstykkerne er ligeledes
udført som uregelmæssige kartoucher med bladværk. På dørfløjen er hammerfylding. Forpanelet
har højrektangulære spejlfyldinger. Stafferingen,
der restaureredes 1930, har en grønlig, laserende
bundfarve med gråmarmorering af postamenter
og fodstykke, lys rødlig marmorering af pillebaserne og bemaling i øvrigt med rødt, gult, blåt
og hvidt. Midt i topstykkerne er en lyserød rose
med grønt løv på blå baggrund, mens døren har
figurmaleri af en skriftescene på blå baggrund. På
et primitivt udformet, ikke-perspektivisk gulv er
vist en skriftescene, hvor præsten i sit sæde formaner en bodfærdig skriftesøgende, en mand i blå
frakke og hvide strømper, der knæler foran ham,
jf. tilsvarende scene på degnestolen. Se også paralleller i Kippinge (1680, DK Maribo 1238), Lynge
(1681, DK Sorø 298) og Gammelstrup (o. 1702,
Fjends Hrd.,Viborg Amt).127 Præstestolen og dens
pendant omtales o. 1862 som placeret ved siden
af alterbordet, vel i korets nordøst- og sydøsthjør-
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ner.12 1863 anbefaledes den førstnævnte anbragt i
sakristiet, hvilket dog tilsyneladende ikke realiseredes, mens degnestolen skulle placeres foran de
øverste mandsstole i hovedskibets sydside.12 Ved
flytningen blev de to stole imidlertid ombyttet,
som det fremgik af restaureringsberetningen fra
1930.72 Ved undersøgelsen, hvor en egetræsstaffering fjernedes, påvistes ældre staffering, hvilket
kunne tyde på, at stolen var sammensat af ældre
dele fra andet inventar (jf. også ndf.). På præstestolen afdækkedes rester af en Korsfæstelsesfremstilling. 1992 istandsat for rådskader sammen med
degnestolen (s.d.). Ved samme lejlighed flyttedes
begge dele til en samlet opstilling foran hoved-

skibets nordlige blok. Præstestolen er dog stadig
urigtigt anbragt som den sydligste og forsynet
med indvendig reol samt kasser til kirkesangerens
behov.98 3) Nyere læderpolstret armstol, placeret
i koret.
Degnestol (fig. 118), antagelig 1764 som præstestol nr. 2. Af ganske samme udformning og staffering som denne, dog med et tilsvarende, primitivt udført maleri på døren af degnen, stående
med en opslået bog. Han er iklædt grå dragt med
knæbukser, hvid krave med nedfaldende flipper,
grå knæstrømper og sort frakke samt sko.
Tidligst nævnt (‘kirkesangerens stol’) o. 1862
ved alterbordet, vel i korets sydøsthjørne. 1863

Fig. 117. Skriftestol nr. 2, antagelig fra 1764 (s. 3035). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Confessional no. 2, presumably from 1764.
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foreslået flyttet ned i kirken foran de øverste
mandsstole.12 Ved flytningen ombyttedes dog
denne og præstestolen (jf. ovf.), således at sidstnævnte i funktion som degnestol anbragtes foran
mandsstolene i skibets sydside, mens degnestolen placeredes foran nordre sideskibs stolerække.
Ved restaureringen 193072 påvistes på formentlig genbrugte ældre paneler en †staffering med
engle, dog placeret omvendt. Endvidere rester af
dekoration i guld og rødt m.m. 1992 blev maleriet af den syngende degn udbedret, mens stolen
som pendanten placeredes foran de nordre stole i
midtskibet. Dog er degnestolen – stadig ukorrekt
– anbragt nordligst.98
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Herskabsstol (fig. 119-22), o. 1625 med anvendelse af både ældre og yngre dele. En lukket stol for
familien på Ejsinggård (også betegnet »Nygaardsstolen«128) er udformet som en afskærmet, rektangulær, firesidet struktur med en overbygning, forsynet med rammeværk til vinduer og prydgavle.
Gavlpartiet mod vest er prydet af joniske hermer,
udformet henholdsvis som en kvinde (tv.) med
langt hår og en mand med fipskæg. Skafterne
har frugtophæng, der afsluttes med en kvast (tv.)
over for en vindrueklase. Topstykket, der synes at
mangle de øvre partier, har Jesusmonogrammer.
Tilsvarende hermer, henholdsvis to mænd og to
kvinder, smykker den nuværende langside i syd;

Fig. 118. Degnestol, antagelig fra 1764 (s. 3036). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Parish clerk’s chair, presumably from 1764.
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skafterne udgøres her af krumknægte. Hermerne
er placeret på høje postamenter og krones af omløbende tandsnit, der over et glat frisefelt gentages i et tilsvarende led øverst. Mellem disse led
er henholdsvis høje og lave, glatte profilfyldinger.

Døren er todelt, øverst med et rundbuet arkadefelt med en rundbue, hvilende på kannelerede
pilastre. Bueslaget har attisk slyngbånd og bort
med buetunger; i sviklerne seksbladede rosetter
og blade. Midt på feltet er placeret et løvehoved,

Fig. 119. Herskabsstol, o. 1625 med både ældre og yngre dele (s. 3037). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Family pew,
c. 1625, with both older and younger parts.
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måske hidrørende fra en anden †inventargenstand(?). Herunder er en tværrektangulær profilfylding, svarende til langsiden. Indvendig (fig. 120
og 122) har den nordvendte side højrektangulære
fyldinger hvorover tandsnit. I øst er der tre groft
tildannede paneler, mens den sydvendte side, der
har to sæder og boghylde, adskilt af en tværstillet
gavl, synes sammenflikket af dele fra forskellige
genstande, bl.a. en fylding med dukatmønstret
bueslag og svikkelrosetter, båret af pilastre med
diamantbosser, måske fra †stolestade. Selve indgangsdøren har på indersiden to fag, firedelt af
diagonalt stillede profillister (fig. 120). Over selve
stolen er placeret en muligvis sekundær overbygning med tre vinduesåbninger på langsiden.
To sammensatte prydgavle kroner både kort- og
langsiden. Ældst og antagelig samtidig med stolen er mod vest et gavlstykke, der dog er kortere
end den bagvedliggende opbygning. Stykket har
to volut- og rosetprydede led, kronet af drejede
topspir. Mod syd er et mere enkelt skåret gavl
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stykke med volutter, foran hvilken der er sat en
selvstændig og efter alt at dømme yngre prydgavl,
smykket med et kronet spejlmonogram, hvori
bogstaverne: »AMB« indgår (muligvis for Anne
Margrethe Billeschou (†1782), der havde sin grav
netop i nordre sideskibs østende (s. 3048)). Feltet
støttes af havfruelignende småfigurer med haler,
formet som viltert akantusbladværk. Gavlen prydes af tilsvarende topspir som kortsiden. På den
østvendte kortside har der også været topspir, antagelig identiske med de to eksemplarer, der er
henlagt på kirkens loft. Hele stolen er sat på et
fodstykke, der prydes af et attisk slyngbånd.
Stafferingen, der ‘nødtørftigt’ restaureredes
1930,72 er broget med dominans af grå eller blå
bemaling henholdsvis på stolens nedre og øvre
dele; hertil kommer rødt, hvidt, gulligt, grønt
og brunt på dekorative detaljer. Fyldingsfelterne,
topspirene og postamenterne står med hvid og
blå marmorbemaling, mens det nyere gavlstykke
i syd er helt hvidstafferet.

Fig. 120. Interiør mod nordøst af herskabsstol, o. 1625 med dørfløj (s. 3039). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Interior towards the north east of family pew, c. 1625, with door
panel.
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Fig. 121. Nordre sideskib, vist mod øst med herskabsstol (s. 3037) og præsterækketavle nr. 1 (s. 3051). Foto Peter Kr. Andersen 1930. – Northern side aisle, shown towards
the east with family pew and board listing incumbents no. 1.

Stolen har i hvert fald siden o. 1862 stået i
nordre sideskibs nordøsthjørne, med indgang fra
vest og langside mod syd. Den omstændighed, at
ydersiden af nord- og østgavlene ikke er bearbejdede, tyder også på, at den fra første færd har
været placeret i et hjørne. Overbygningen kan
med hensyn til den sydvendte gavl være suppleret i 1700-tallet. 1992 blev stolen imprægneret og
delvist farveudbedret.98
Bænke, muligvis fra 1851 (s. 2958), er opstillet i
våbenhuset og kapellet; gråstafferede.

Løse stole. Et antal bøgetræsstole med fletsæder
og foldestole med stofsæder er opstillet både i
skibet og i kapellet.
†Skamler. To skamler i våbenhuset er omtalt o.
1862.12
Skabe. To skabe, et ældre og et nyere, er opstillet i sakristiet, henholdsvis til kirkens tekstiler
og altersølv. Heraf er det førstnævnte antagelig
identisk med 1) ‘Et ulåst skab i sakristiet til altertøjet’, nævnt 185412 og atter 1930, som gammelt
med ældre staffering under den daværende ege-
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Fig. 122. Interiør mod sydøst af herskabsstol, o. 1625, med genbrugt panel fra †stolestade, gavl
stykke og indsatte hylder eller sæder (s. 3037). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior towards the
south east of family pew, c. 1625, with re-used panel from †pew, gable end and inserted shelves or seats.
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træsmaling.72 I dag stafferet i gråblåt og placeret
ved sakristiets vestvæg. 2) Pengeskab, 1968,12 ved
sydvæggen.
†Skab. 1654 istandsattes et skab. 1686 omtales
udgifter til ‘kirkebøgernes skuffer’, vel til et skab,
hvori de nævnte opbevaredes.25
Pengebeholdere. Kirken har en række eksempler,
heraf en senmiddelalderlig *pengeblok, i dag i
Nationalmuseet, og to moderne kasser af træ til
indsamling. Endvidere en ældre bøsse, der dog
ikke længere er i brug. Pengeblokke. 1) (Fig. 123),
o. 1500, af eg, 121 cm høj med affasede hjørner
og jernbeslag. *Blokken har en jernplade med
pengeslids foroven og på forsiden en låge med

Fig. 124. Pengebøsse, antagelig o. 1855 (s. 3042). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Money box, presumably c.
1855.

Fig. 123. *Pengeblok, o. 1500 (s. 3042). Foto Roberto
Fortuna 2018. – *Poor box, c. 1500.

to hængsler og krampe til en hængelås. Langs lågens lodrette forkant er desuden en profilering,
ligesom der forneden ses en dekoration af udskårne korsblomster mellem rundstave. Blokken
er stafferet med nyere rødbrun farve. 1909 var
den henlagt på loftet over tårnrummet.129 Afgivet
til Nationalmuseet 1917 som depositum (inv.nr.
D 9324), idet den året forinden blev konserveret. 2-3) O. 1999.12 To omtrent identiske blokke
af lyst træ, udformet som enkle, firkantede kasser med afrundede hjørner og pengeslids i top.
Placeret i våbenhuset ved øst- og vestvæggen.
Den sidstnævnte har dog indskrift i reliefversaler
på forsiden: »Ydre Mission«. †Pengeblok. Nævnt
1999 sammen med nr. 1-2.12 Pengebøsse (fig. 124),
af messing, antagelig identisk med eksemplar anskaffet 1855 og placeret ved indgangen sammen
med en †pendant.12 Af form som keglestub med
overfaldslåg med pengeslids i toppen og krampe
til hængelås. I skab i sakristi. †Pengetavler. To små
‘almissetavler’ er omtalt 1683.25 †Klingpunge. En
pung anbefaledes fornyet 1848 og 1851.57 O.
1854 registreredes en ‘fattigtavle’, antagelig identisk med den sidstnævnte, af sort fløjl med en
metalbjælde.12
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Dørfløje. 1) (Jf. fig. 19 og 21), 1600-tallet, mellem
kor og sakristi. Den fladbuede og jernbundne fløj
består af tre egeplanker holdt sammen af to indfældede revler på bagsiden, hvor der yderligere er to
nyere gangjern. På forsiden er plankernes sammenføjning dækket af to lodrette jernbånd, der holdes
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fast af syv pånittede og vandrette bånd, hvoraf det
ene er fragmenteret. Omtrent midt på døren er
et nyt håndtag samt et kvadratisk, muligvis nyere
låseskilt med nøgle. På bagsiden en låsekasse af
træ, der er fastgjort med tre smalle jernbånd. Træværket er gråmalet, de af jern smedede dele sort-

Fig. 125. Dør mellem kor og sydkapel (s. 2960) med dørfløj nr. 3 (s. 3046). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Door between chancel and south chapel with door leaf no. 3.
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Fig. 126-27. 126. †Nedgang til gravkrypt under sydkapellet med dørfløj nr. 3 (s. 3046), o. 1900.
Ældre foto i NM. 127. (Th.). Skibets sydøsthjørne med (†)pulpitur, 1765, for Niels Pedersen
Lillelund og hustru (s. 3047), erindringstavle, 1671 (s. 3053) og senmiddelalderlig Skt. Dionysiusfigur (s. 3010). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 126. Descent to crypt beneath the south chapel
with door leaf no. 3. 127. (Right).The south east corner of the nave with (†)gallery, 1765, for Niels Pedersen Lillelund and his wife, memorial tablet, 1671, and Late Medieval St. Dionysius figure.
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malede. 1654 blev lås og nøgler til sakristidøren
repareret.25 2) (Jf. fig. 21 og 33), 1664(?), mellem
sakristi og sideskib. Fladbuet dør bestående af tre
planker af eg(?), der er samlet med to gangjern på
forsiden. Kvadratisk nøgleskilt og låsekasse af jern
på bagsiden. Den grå bemaling af træværket og
den sorte af smedejernsdelene svarer til kordørens.
Muligvis er dørens bestanddele identiske med de
tre egeplanker, der 1664 blev anvendt til fremstillingen af en ny vestdør i sakristiet. 1692 blev der
indkøbt to hængsler til samme dør.25 3) (Fig. 34
og 125), 1671. Jernbunden og fladbuet egetræsfløj
bestående af tre planker, hvoraf den midterste er

bredest. På bagsiden er plankerne holdt sammen
af to vandrette og en diagonal revle, hvis nagler
er synlige på forsiden. Her strækker sig i hele fløjens bredde to gangjern, der suppleres af svungne
og oprullede beslag med gravering, der i enderne
er udformet som fugle- og dyrehoveder. Midt på
forsiden navnetrækket »M R K S B«, de sammentrukne initialer for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille, idet ‘R’ dannes af den lodrette streg i ‘B’
og ‘K’, kombineret med den øverste del af ‘B’ og
den nedre skråstreg fra ‘K’. Under navnetrækket en
dørring, hvorimod nøglehullets †låseskilt mangler;
på bagsiden en låsekasse af jern. Den lakerede dør-

Fig. 128. Bagvæg mod syd, detalje af (†)herskabspulpitur, 1765 (s. 3047). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Back wall
towards the south, detail of (†)family pew, 1765.

EJSING KIRKE

fløj sidder mellem koret og sydkapellet i en bejset
fyrretræsindfatning fra 1949, hvortil den blev flyttet fra gravkælderens oprindelige †norddør (jf. fig.
126). 4) (Jf. fig. 27), 1800-tallet(?), i tårntrappens
underdør. Fladbuet dør udført af tre egeplanker,
den midterste bredest; på forsiden holdt sammen
af to gangjern med oprullede ender, på bagsiden
to nyere profilrevler. Spidsovalt låseskilt og sekundært, gennembrudt beslag til øsken og hængelås.
Bemaling svarende til sakristiets døre.
†Dørfløje. 1850 blev anskaffet en ny dørfløj til
våbenhuset.57 1861 ønskedes i ‘indgangen’ en ny,
dobbeltfløjet fyldingsdør, der skulle åbne udad.12
Pulpitur (jf. fig. 131-32), o. 1800. Pulpituret, der
siden 1912 anvendes som orgelpulpitur, er opsat
i skibets vestende og bæres af seks piller; heraf
er de to midterste mod skibet fritstående og har
markeret entasis samt glatte kapitæler og baser.
Brystningen har en række tværrektangulære fyldingspaneler, hvis midterste fire (af oprindeligt
12) fag udfyldes af den nuværende orgelfacade.
Gråstafferet med blålig marmorering af fyldingerne. Restaureret 1930.72
(†)Herskabspulpitur (fig. 127-30), 1765, indrettet
af Niels Pedersen Lillelund til Landting, Rybjerg
og Nygaard og hustruen Marie Anne Hansdatter
Bernsdorff. Pulpiturstolen, der er indsat i skibets
sydøsthjørne i væggen, idet en arkade adskiller
kirkerummet fra sydkapellet, det såkaldte Dionysiuskapel. Opbygningen er formet som et afskildret rum med tre (oprindeligt fire) vægge og en
prydfacade mod kirken (jf. fig. 131-32). Opbygningen har oprindeligt haft et †bræddeloft og en
skillevæg i vest. I rummets bagvæg mod kapellet
er der i langsiden indsat to vinduer med svejfet
overkant, mens indgangsdøren mod øst har en
fyldingsdør (fig. 128-29). Den nordvendte skueside har ligeledes fire vinduesåbninger, adskilt af
opstandere med rocailler og ophængte bånd med
kvaster og blomster. Brystværket under vinduerne
har fire højrektangulære fyldinger af uregelmæssig kontur, indfattet i rocailleværk, ligesom en tilsvarende ornamentik ses på de smalle felter under vinduernes sålbænke, adskilt af snoede stave,
dog med en krydsende palmegren og rosenkvist
i tredje felt fra øst. Nederst en rigt profileret gesims. Pulpiturets overbygning er tilsvarende ud-
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skåret med en profileret krongesims og fantasifulde rocailler samt bladværk omkring tre tværovale
felter, et større i midten og to mindre i siderne.
Øverst en topfigur, opstillet på en konsol. Figuren
har halvlangt hår og står med en opslået bog i
venstre,hånd, mens den højre antagelig har holdt
om en †stav. Iklædt knælang kjortel, samlet i midjen med et bælte, mens ben og fødder er nøgne.
Figuren kan muligvis identificeres med evangelisten Johannes, hvoraf et skriftsted er anført i feltet
umiddelbart under. Jf. også korbuekrucifiksets sidefigurer (s. 3023). Den brogede staffering i rødt,
blåt, grønt og gyldent samt hvidt og sort har stået

Fig. 129. Indgangsdør fra Skt. Dionysiuskapellet; detalje af (†)herskabspulpitur, 1765 (s. 3047). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Entrance door from St. Dionysius
Chapel; detail of (†)family pew, 1765.

3048

GINDING HERRED

uovermalet siden tilblivelsen. En turkisblå bundfarve dækker brystværket, der mellem de malede
felter har roser og bladværk, mens overbygningen
har hvid grund. Postament- og krongesimsen samt
topfigurens konsol er marmorerede henholdsvis i
gråligt og hvidt samt grønt og blåt. Selve figuren
har brunt hår, rødlig dragt med gyldne detaljer
samt lys rødlig karnationsfarve.
Figurmalerier og indskrifter. Brystværkets malerier
har fremstillinger fra profeten Elias’ liv, som er angivet med skriftsteder i gylden kursiv på sort bund
i fire tværovale felter herunder. Fra øst mod vest
ses: 1) Elias næres af ravnene i ørkenen. Den skæggede profet, der er vist i et landskab, har fuldskæg
og er iklædt hvid dragt og rødlig kappe. Han rækker venstre arm mod to sorte fugle, der bringer
ham mad. I baggrundens venstre side er vist et
træ. Herunder skriftsted: »1 Reg:/Cap.17« (jf. 1
Kong. 17, 4-6). 2) Elias’ drøm under flugten. Profeten, nu med rødlig dragt og blå kappe, ligger i et
landskab med hovedet hvilende på venstre arm.
Ved siden en kande med vand og et rundt brød. I
venstre side ses Herrens engel i hvid dragt og rød
kappe, mens et træ th. måske illuderer gyvelbu-

Fig. 131. Interiør mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Interior towards the west.

sken, nævnt i beretningen. Det tilhørende skriftsted er: »1 Reg:/Cap.19« (jf. 1 Kong. 19,4-7). 3)
Elias formaner kong Akab af Samaria. Elias, nu med
blå kjortel og rød kappe, står i dialog med kong
Akab foran dennes palads. Kongen bærer krone
og et antikiserende harnisk med folderig kåbe.
Skriftstedet henviser til: »1 Reg:/Cap. 21« (jf. 1
Kong. 21,20-22). 4) Elias’ himmelfart. Øverst er vist
den rødklædte profet i en ildvogn med ildheste
foran på vej mod himlen. I et landskab herunder
står Elisa med løftede arme og rækker op efter
Elias’ kappe, der er faldet af ham. Det tilhørende
skriftsted er: »2 Reg:/Cap.2« (jf. 2 Kong. 2,11-14).
På pulpiturets øvre del er initialer for giverne
og giveråret, malet i gylden kursiv på rød bund:
»NPL« for Niels Pedersen Lillelund og »MAB«
Marie Anne (Mariane) Bernsdorff. Endvidere:
»17/65«. På det centrale skriftfelt er skriftsted i
gylden kursiv på sort bund: »Thi Saa haver Gud
elsket Verden/ at hand haver givet sin Søn dend

Fig. 130. Malerier på brystværket af (†)herskabspulpitur, 1765, for Niels Lillelund og hustru (s. 3047). Detalje af
fig. 127. Fra venstre mod højre ses følgende: Profeten Elias næres af ravnene i ørkenen (nr. 1, s. 3057); Elias’ drøm
under flugten (nr. 2, s. 3047); Elias formaner kong Akab af Samaria (nr. 3, s. 3048); Elias’ himmelfart (nr. 4, s. 3048).
Detalje af fig. 127. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Painted decorations upon the facade of (†)family pew. From left to right
are represented: 1) The prophet Elijah, fed by ravens in the wilderness; 2) Elijah’s dream: 3) Elijah admonishes King Ahab; 4)
Elijah’s departure on a chariot of fire.
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Eenbaarne, at hver dend som troer paa Ham,/
icke Skal fortabes, men have det/ ævige liv.
Joh:3v.16« (Joh. 3,16). De primitive malerier er
antagelig udført efter grafiske forlæg, om end disse
vanskeligt lader sig sikkert eftervise.130 Identiteten
af såvel maler som billedskærer, der også har udført
altertavle, sidefigurer på korbuekrucifiks, stolestader samt skrifte- og degnestol (s.d.), kendes ikke.
Pulpituret blev 1930 nødtørftigt istandsat, idet
den oprindelige og endnu bevarede staffering afrensedes.72 1992 blev den tidligere bagklædning,
der midlertidig havde været opsat i tårnrummet,
genopsat og stafferingen på ny afrenset.98
†Herskabspulpitur. 1600-tallets sidste fjerdedel. I
det såkaldte Dionysiuskapel ved skibets sydside
var tidligere indrettet et pulpitur eller herskabsstol til Mogens Rosenkrantz (†1695), der 1671
etablerede sin begravelse i krypten herunder (s.
3068). If. præsteindberetningen 1766 havde han
her sin stol med ‘magelig plads til at spadsere på
efter sædvane under prædikenen’. Indgangen var
gennem døren i sydsiden af kapellet.44
Orgel (jf. fig. 131), 1976, med ti stemmer, to
manualer og pedal, bygget af Marcussen & Søn,
Aabenraa. Disposition: Hovedværk: Rørfløjte 8',
Principal 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelleværk: Gedakt 8', Rørfløjte 4', Principal 2', Quint
11/3'. Pedal: Subbas 16', Gedakt 8'. Kopler: SV-HV,
HV-P, SV-P. Manualomfang: C-g3, pedalomfang
C-f 1. Orglet er tegnet af Poul Hansen & Ib Lydholm. Facaden er stafferet i to nuancer af gråt. På
vestpulpituret. Facaden er indfældet i pulpiturbrystningen, og spillebordet er anbragt i orgelhusets søndre gavl.
†Orgel (fig. 132), 1912, med fem stemmer, bygget af »Chr. Winther, Orgelfabriker, København
og Aarhus«.131 Disposition: Bordun 16' (fra Fs),
Principal 8', Gedakt 8', Salicional 8', Octav 4'.
Koppel M 4'-M. Tutti. Pneumatisk aktion, keglevindlade. Facaden, der var sammenbygget med
pulpiturbrystningen, bestod af tre rundbuede pibefelter: et stort midtfelt og to mindre sidefelter.
Klingende og stumme prospektpiber af sølvbronzeret zink. På samtidigt pulpitur i skibets vestende, med spillebord i orgelhusets søndre gavl.132 På
loftet er henlagt et par tulipanlignende topspir,
der kan stamme fra den †orgelfacade (jf. fig. 190).

Salmenummertavler. 1) (Jf. fig. 112), o. 1900. Enkel tavle med buet overkant; sortstafferet med
stifter til hængetal. Et eksemplar opbevares i
sakristiet. Tavlen udgør formentlig del af større
beholdning, hvis antal dog ikke er specificeret
i Synsprotokollen.12 2) (Jf. fig. 61), 1970. Tre ens,
højrektangulære tavler i glat ramme med buet
overkant og topstykke med korsprydet roset er
ophængt i skibets øst- og vestende. Gråbrun
ramme med rød kant og roset; sort midtfelt. Beregnet til hængetal i messing. Af en beholdning
på seks, anskaffet 1970,12 er der i dag kun ophængt tre.
(†)Salmenummertavler, o. 1850. Fire sortmalede
tavler med buet overkant og beregnet til påskrift
med kridt er deponeret på loftet (jf. fig. 112).
Præsterækketavler. 1) (Fig. 133), opsat 1751 af
kirkens sognepræst Jens Müller (Møller) og hans
hustru, Maren Rasborg.
Tavlen er udformet som et epitafium med højrektangulært skriftfelt, der også nævner sognepræstens hustru, samt side-, top- og hængestykker. Skriftfelt og topstykke er indsat i en rigt profileret ramme, idet topstykket er formet som en
knækket gavl, smykket med kuglespir. Sidevinger
og hængestykke er udskåret med gennembrudt
bladværk og blomster, idet der nederst er indsat
et tværovalt felt. Stafferingen, der omfatter skriftfelter med hvid kursiv på sort bund, er enkel med
gråmarmorering af rammeværket, blåt, hvidt og
rødt samt gulligt. De udskårne dele er illusionistisk malet som reliefudskæringer.
Indskrifterne omfatter øverst en givertekst og
-år. I hovedfeltet er angivet en fortegnelse over
kirkens præster efter reformationen, indledt med
navnet (men ikke virketid) på en præst, aktiv både
før og efter systemskiftet, Jens Christensen, kannik i Ribe. Det bemærkes dog, at oplysninger om
kirkens sognepræster i 1500-tallets anden halvdel
og begyndelsen af 1600-tallet er mangelfulde.133
Data for tavlens giver, Jens Møller, er til gengæld
detaljeret angivet, og tavlen fungerer derfor også
som et epitafium for denne. Møller var *31. maj
1701 på Holmsland som søn af Niels Müller (‘den
første sognepræst på landet, hvis formænd alene
var kapellaner under domprovsten (i Ribe)’). Kaldet til sognepræst i Ejsing 22. maj 1730, hvilket
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Fig. 132. Indre mod vest med †orgel, 1912 (s. 3050) og epitafium nr. 2 for Christian Rosenkrantz, 1666 (s. 3061), opsat på skibets nordvæg. Ældre foto i Nationalmuseet. – Interior
towards the west with †organ, 1912 and sepulchral tablet no. 2 for Christian Rosenkrantz, 1666,
set up on the north wall of the nave.

konfirmeredes af Christian VI 24. marts 1731
med kaldelse også for Handbjerg Kirke 14. okt.
1735, med yderligere konfirmering 2. feb. 1746.
†1782 (28. juni), 81 år gammel.
Tavlen, der er omtalt allerede 1766 af sin ophavsmand Jens Møller,44 var tidligere ophængt på
østvæggen af sideskibet (jf. fig. 121). 1930 istand-

sattes den, idet to præstenavne (nr. 9-10) tilføjedes.12 1992 imprægneredes tavlen mod borebiller,
og tavlen flyttedes til sin nuværende placering på
sydvæggen.98
2) O. 1920. Tavle for præster i Sahl og Ejsing
1819-1920 samt for kapellaner for samme i tidsrummet 1906-20. Yderligere for sognepræster i
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Fig. 133. Præsterækketavle nr. 1, opsat 1751 af Jens Møller og Maren Rasborg (s. 3050). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Board listing incumbents no. 1, set up in 1751 by Jens Møller and Maren
Rasborg.

Ejsing fra 1920. Rektangulær tavle i profilramme.
Mørkegrå bund med påskrift i hvid antikva, ramme bemalet med olivenbrunt og rødt. I sakristi.
3) Moderne. Enkel, rektangulær tavle i smal
profilramme. Skriftfeltet er mørkegråt med indskrift i hvid antikva for præster og til dels kapellaner i dobbeltpastoratet Sahl-Ejsing i tidsrummet

1819-1920 (1906-20). Endvidere for sognepræster i Ejsing fra 1920. På nordvæggen af sideskibets første fag.
Skriftetavle (jf. fig. 149), 1700-tallet. Af lyst træ,
rektangulær med afskårne hjørner; 21×25 cm.
Ophængt i blændet dørniche i nordre sideskib.
1930 endnu nævnt i sakristiet.72
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Erindringstavle (fig. 76 og 134), 1671, af kalksten, 128,5×73 cm. Opsat på initiativ af Mogens
Rosenkrantz og Sophie Bille, hvis navnetræk og
våbenskjolde ses nederst på tavlen. Indskrift i rimede strofer, hugget i fordybede versaler:
»Dette Capel som mand her seer:
I Pavedom har været:
Hvor Dionysius med fleer.
Paa sin Maneêr hâr læret.
Af hannem hafver det sit Nafn,
Til en ældgammel Minde
Nu brugs det til bedre Gafn
Sligt er ei meer’at finde.
Til Kiende Tegn var her af Steen
Et lidet Altar muret.
Der stod foruden Kiød oc Been,
Den Munch af Træ oc luret.
Mand tog det bort med dens Behag,
Som Kirken hafd’at raade:
Domproustens som i denne sag,
Samtyckte uden Baade.
Sligt dref den ædle dansche Heldt,
Mogens Rosenkrantz til Veie.
At naar Hand blef af Døden feldt,
Hand dette Sted kund’ eye
Hand lod her under Kirkens Tag,
Sit Hvilested beramme:
Paa sin og sinis Velbehag,
Den æld-urgammel Stamme.
Anno 1671
Mons Ros
Fru Sop=
enkrants
hia Bilde«

Mellem parrets navne er våbenskjolde for Rosenkrantz (tv.) og Bille.
Tavlen er stafferet i sort, rødt, hvidt og gult,
idet selve indskriften står i gullighvidt, mens de
to våbenskjolde viser de heraldiske farver. Rammen er rødfarvet. Stenen blev 1930 renset og opmalet. På triumfvæggens sydside ved Dionysius
kapellet.
Belysning. Kirken har fem lysekroner, henholdsvis fra 1766 (nr. 1), 1926 (nr. 2-3) og nyere. Desuden 18 lampetter, henholdsvis med én, to og tre
arme. Elektricitet installeredes 1926.134
Lysekroner. 1) (Fig. 135-36), 1766, skænket af
Niels Lillelund og hustru Marie Anne Bernsdorff. Lysekronen har syv spiralsvungne lysearme
med muslingeskalsformede lyseskåle; endvidere
et tilsvarende antal pyntearme. Stor hængekugle, afsluttet med mindre knop; selve kuglen

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 134. Erindringstavle, 1671 af Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille i forbindelse med indretning af
parrets gravkrypt (s. 3068, jf. fig. 78 og 127). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Commemorative tablet, 1671,by
Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille in connection with
the establishment of the couple’s burial crypt (cf. figs. 78 and
127).

er prydet med cirkulært indskriftfelt i rokokokartouche med givernes initialer og giveråret:
»NL«« og »MB« samt »1766«. Kuglen er i øvrigt
prydet med indgraverede rocailler, blomster og
blade foroven og forneden. Tredelt skaft med
vaseformet led mellem to flade skiveled og øverst
en fladtrykt kugle. Øverst en fugl med udbredte
vinger. Ophængt i nyere kæde i sideskibets andet
fag fra øst. Som vist på ældre fotografi o. 1900
(fig. 112), tidligere forrest i midtskibet og ophængt i kæde med kugleformede led, svarende til
ophæng for fontehimmel (jf. s. 3022).
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Fig. 135. Lysekrone nr. 1, 1766, skænket af Niels Lillelund og hustru (s. 3053). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Chandelier no. 1, 1766, donated by Niels Lillelund and his wife.

2-3) (Jf. fig. 61 og 131), 1926, to ens kroner,
udført af bronzestøber og gørtler G. C. ErstadPetersen, Århus.136 To gange seks spiralsvungne
lysearme; glat hængekugle med tilspidset knop og
sammensat balusterskaft, afsluttet i ring. Ophængt
i kæder i midtskibet.
4-5) (Jf. fig. 33), nyere, med fem svungne lysearme og glat hængekugle med spinkelt dråbeformet led forneden. Ophængt i kæder i sideskibets
første og tredje fag.
Fig. 136. Hængekugle med giverinitialer og -år, 1766.
Detalje af lysekrone nr. 1 (s. 3053). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pendant sphere with donors’ initials and
date, 1766. Detail of chandelier no. 1.
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Fig. 137. Kirkeskib, 1946, skænket af Jesper Hyldgaard og hustru (s. 3055). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church
ship, 1946, donated by Jesper Hyldgaard and wife.

Lampetter. Nyere lampetter, med henholdsvis
én, to og tre spiralsvungne arme er opsat i koret,
midtskibet, sideskibet og våbenhuset. En PHlampe er desuden i sidstnævnte rum.
Kirkeskib (fig. 137), 1946, betegnet »Pax« og
skænket af gårdejer Jeppe Hyldgaard og hustru
Marie, Ejsing.135 Tremastet fregat, der også er udstyret med skorsten og ophængte redningsbåde.
Grøn under vandlinjen og sort over; kanondækket markeret af et hvidt bånd med røde kanter.
Navnet er anført med sorte versaler i agterstavnen.
†Hatteknager. To dobbelte knager til ophængning
over mandsstolene anbefaledes anskaffet 1863.
†Ligbårer. 1654 fandtes en gammel ligbåre, der
istandsattes 1656 med ‘et sidetræ’.25 En båre, denne eller en ny, er omtalt o. 1854.12

Tårnur. 1955 blev der i tredje mellemstokværks vestre glamhul opsat et tårnur, leveret af A.
Kjeldsen-Nielsen og skænket af gårdejer Lyder
Bach og hustru.136
Klokker. 1) (Fig. 138), 1913, omstøbt af †klokke
nr. 2 af Skive Metal- og Jernstøberi. 88 cm i diameter. Klokken følger nøje form og udsmykning
af den ældre klokke fra 1831, idet dens navnebetegnelse efter Jomfru Maria allerede var anført på
†klokke nr. 1 fra 1515. Om halsen er en firelinjet
indskrift i reliefversaler over en bort med sløjfeophængte ranker: »Omstøbt paa Ejsing Sogns
Beboeres Gud til Ære. Kirkken(!) til Ciir. Maria
hedder jeg./ I Randers er jeg støbt af P. Mejlstrup
i Aaret 1831./ Omstøbt af A/S Skive Jern & Metalstøberi. Aaret 1913.« Midt på klokkelegemet er
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Fig. 138-39. 138. Klokke nr. 1, 1913, omstøbt af †klokke nr. 2 af Skive Metal- og Jernstøberi (s. 3055). 139. Klokke
nr. 2, 1992, støbt af Petit & Fritsen, Holland (s. 3056). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 138. Bell no. 1, 1913, recast
from †bell no. 2 by Skive Metal- og Jernstøberi. 139. Bell no. 2, 1992, cast by Petit & Fritsen, Holland.

to reliefmedaljoner med portrætter henholdsvis
af Martin Luther og en person, vist i profil med
markerede bakkenbarter og højtsiddende kravetøj, antagelig et portræt af Frederik VI. Oprindeligt ophængt i vuggebom, der 1992 er ændret til
slyngebom. I tårnets nederste stokværk.
2) (Fig. 139), 1992, støbt af firmaet Petit & Fritsen, Holland og leveret af firmaet KEVEST A/S,
Odense. 95 cm i tværmål. Om halsen er indskrift
i reliefversaler mellem to borter, henholdsvis med
volutoprullede bladranker og nedadvendte kor-

sornamenter: »Støbt til Ejsing Kirke i året 1992
af Petit & Fritsen i Holland«. På selve legemet er
firelinjet vers: »Jeg løfter min røst/ til tak og til
trøst/ Jeg kalder til kirke/ fra hverdagens virke«.
Ophængt i slyngebom ved siden af nr. 1.
Klokkespil (fig. 140), 1992, støbt, som klokke nr.
2, af Petit og Fritsen og leveret af firmaet KEVEST A/S, Odense. I alt 20 klokker inklusive
ovennævnte, der også anvendes som ringeklokke.
Klokkespillet spilles automatisk med computerstyring og kan også spilles manuelt fra et MIDI-
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Fig. 140. Klokkespil, 1992, støbt af Petit & Fritsen (s. 3056). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Carillon, 1992, cast by
Petit & Fritsen.

keyboard.137 Automatikken blev fornyet 2010
af Thubalka. Klokkernes diametre spænder fra
35-84 cm og tæller en tonerække fra A1, H1, cis2
-g3. Klokkerne er ophængt i stålbjælker nord for
klokkestolen med klokke nr. 1 og 2.
†Klokker. 1) (Jf. fig. 183), 1515. Klokken, der
1766 omtaltes som så stor, at den ikke kunne
ringes af mindre end tre til fire karle,44 havde
omløbende indskrift i gotiske minuskler med
punkter som skilletegn. Heraf findes afskrifter af
Peder Hansen Resen (o. 1680) og Søren Abildgaard (1772) samt af en unavngiven antikvar
(1799, jf. fig. 183),138 dog med enkelte indbyrdes variationer; her er indskriften gengivet efter
1799-versionen, der dog betegnede den (teksten
eller muligvis klokken) som revnet og fuld af
huller: »maria ieg hed(d)er i eysing sogne er ieg
stobt anno domini mdxv ihesus nasorenus rex
iudeorum fru sancte139 anna siel tridt. amen gud
til lof sanctus dionysius oc alle gu(d)s hiel(g)en til
lof oc erre«.

Klokken er tidligst nævnt 1650, da †klokkestolen
krævede en gennemgribende fornyelse.140 1654
karakteriseret som en ‘god stor’ klokke i tårnet;
denne udstyredes med en ny knebel 1662. 1690
repareredes klokkeophænget, idet ikke mindre
end 24 karle bistod med at nedtage og genophænge den vældige klokke.25 Vægten registreredes 1831 som 3 skippund og 15 lispund (ca. 600
kg).12 2) Omstøbt 1831 af nr. 1. Diameter ca. 87
cm. Vægten udgjorde væsentligt mindre end den
forrige, dvs. 2 skippund, 8 lispund og 8 pund (ca.
388 kg), idet der kalkuleredes med svind ved selve
støbningen.12 På klokkelegemet var indskrift i reliefversaler, der med enkelte variationer er gentaget på klokke nr. 1: »Omstøbt paa Eising Sogns
Beboeres Bekostning. Gud til Ære. Kirken til Cir.
Maria hedder ieg. I Randers er ieg støbt af P. P.
Meiletrup (Meilstrup) i Aaret 1831«.Ved slagkanten bort med egeblade. På selve legemet var to
portrætrelieffer, henholdsvis af Martin Luther og
– antagelig – af Frederik VI (jf. ovf.).141
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GRAVMINDER
Kirken har to romanske gravsten, heraf en særlig
bemærkelsesværdig indskriftsten; begge er sekundært opsat vestligst på skibets sydmur. Siden midten
af 1500-tallet, måske også tidligere,142 til slutningen
af 1700-tallet har Ejsing fungeret som gravkirke for
medlemmer af Rosenkrantzfamilien og for senere
beboere på sognets hovedgård, Landting. Hvorvidt
den senmiddelalderlige tilføjelse af de fire kapeller i
nord (s. 2967) fra første færd var motiveret af ønsket om etablering af statusbegravelser, er teoretisk
set tænkeligt, men har dog hverken arkæologisk eller arkivalsk kunnet bevises. Til gengæld fungerede
det senmiddelalderlige sydkapel, viet Skt. Dionysius,
i hvert fald siden 1671 som begravelse for Mogens
Rosenkrantz til Glimminge og Landting (†1695)
og for herregårdens senere ejere. Ligeledes lod denne 1666 opsætte et epitafium for broren Christian
Rosenkrantz (nr. 2), men fravalgte selv synlige gravminder i kirken. Det samme gjaldt et flertal af hans
slægtninge og efterfølgere, hvis kister med tilhørende
plader og beslag var opstillet i den tilhørende gravkrypt (jf. s. 3068). Kisterne udflyttedes 1944, idet et
antal af de bevarede kisteplader allerede 1926 og i
nyere tid overførtes til Nationalmuseet. Andre er deponeret på kirkens loft. Indskrifter på en række af
pladerne blev allerede 1766 omhyggeligt registreret.
En senere ejer af Landting, Niels Lillelund, varetog få
år forinden, 1761, renoveringen af Dionysiuskapellets
ældste gravminde, dobbeltepitafiet for Axel Rosenkrantz og hustru (epitafium nr. 1). I 1760’erne opsattes i kirkens nordvestende pompøse monumenter, et
epitafium (epitafium nr. 3) og to tilhørende gravsten
(gravsten nr. 3-4) for forpagteren til Landting, Morten Hemmer og hustru, Magdalene Sybille Heide.
For kirkens sognepræster er bevaret en gravramme
over Knud Christensen (†1628, s. 3067), mens en
yngre kollega, Hans Schousboe (†1728) og hustruen
Mette Bierring endnu hviler i en muret begravelse
i det nordøstligste kapel (sakristiet) (s. 3076); dette
fungerede også som skriftestol. En †begravelse, ligeledes for kirkens præst og hans hustru, Laus (Laurits)
Winther (†1724) og Hylleborre Graversdaatter Assels
(†1716) fandtes under prædikestolen (s. 3078), mens
en grav for Anne Margrethe Billeschou (†1782), g.m.
kirkens sognepræst Christopher Mulwad, var placeret
i nordre sideskib tæt ved opgangen til prædikestolen.

Fig. 141. Epitafium nr. 1, o. 1575, for Axel Rosenkrantz
(†1551) og Berete Knob (†1551) (s. 3059, jf. fig. 142).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Sepulchral tablet no. 1,
c. 1575, for Axel Rosenkrantz ( †1551) and Berete Knob
( †1551) (cf. fig. 142).

Fig. 142. Ovenover epitafium nr. 1 (jf. fig. 141) ses
kalkmaleri nr. 6 med oplysninger om monumentets
staffering 1766 på initiativ af Niels Lillelund og hustru. (s. 2996 og 3060). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Above the sepulchral tablet no. 1 (cf. fig. 141), wall painting
no. 6 with information on ornamentation of the monument in
1766 on the initiative of Niels Lillelund and his wife.

Epitafium og mindetavler. 1) (Fig. 141), o. 1575,
over Axell Roszenkrantz (Axel Rosenkrantz)
til Langthindt (Landting), † på Landting 4. febr.
1551, onsdag »nest efther Wor Frve Dag Kiør
Møsse« og hans hustru, Berethe Knobs Dather
(Berete Knob) †20. febr. 1551.143
Figursten af grå kalksten, 230×140 cm. Indskrift i reliefversaler i fodfeltet samt i sviklen
øverst mellem dobbeltarkaden. Ægteparret står
under en todelt arkade. Tv. ses Axel Rosenkrantz
med ørelangt hår og tvedelt skæg. Han er rustningsklædt og fatter med venstre hånd om sit store stridssværd, mens den fjerbusksmykkede hjelm
er vist forneden ved samme side. Berete Knob
ses overfor. Hun har armene krydset over midjen
og bærer enkelin med lange, nedhængende snipper. Kjolen, der har pufærmer og tætsluttende
underærmer, er opknappet fortil og lader underklædningen synlig. Hovedet er dækket af en
tætsluttende hue; hun har pibekrave og krusede
manchetter ved håndleddene. Under kjolesømmen anes hendes komulesko.
Den arkitektoniske indramning omfatter en
dobbeltarkade med kølbuer, der er udvidet med
retvinklede forkrøpninger og bæres af joniske pilastre med heraldisk udsmykning; disse hviler på
en tilspidset eller ‘radiseformet’ konsol,144 mens
volutkonsollen under den midterste kapitæl er
prydet med et diademhoved; herunder en frugtklase. I hjørnesviklerne foroven er parrets vå-
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Fig. 143. Udblik mod nordvest fra midtskibet. På pillen til højre ses epitafium nr. 2 for
Christian Rosenkrantz, 1666 (s. 3061) over †salmenummertavle. På sideskibets vestvæg anes gravramme over Knud Christensen, o. 1628 (s. 3067). Foto Chr. Axel Jensen
1909. – View towards the north west from the nave. On the pillar on the right, sepulchral tablet
no. 2 for Christian Rosenkrantz, 1666, above a †hymn board. On the west wall of the side
aisle the grave frame for Knud Christensen, c. 1628, can be made out.

benskjolde (Rosenkrantz over for Knob), mens
midtpartiet udfyldes af et relief af den korsfæstede Kristus, flankeret af et henvisende skriftsted
(Joh. 1,36). Et tværrektangulært skriftfelt danner
sokkel forneden på stenen.
På pilastrene ses under et bladdekoreret øvre
skaftled parrets mødrene aner i tre led, vist efter
det springende system.145 Stenen blev, som anført
på den kalkmalede indskrift ovenover (fig. 24 og
142), malet og stafferet 1766 af kirkeejeren Niels
Pedersen Lillelund og hans hustru, Mari-Anna
Hansdaatter Berensdorph (Marie Anne Hansdatter Bernsdorff). Selve figurerne er stafferet med
naturlige karnationsfarver samt rustning og dragt
i grå, sort, hvidligt og enkelte røde accenter. Hertil kommer de heraldiske tinkturer, også med blåt
og gyldent. Disse var dog ikke korrekte i enhver
henseende og blev i forbindelse med restaureringen 1930 delvist korrigeret.72
Det veludførte monument, der at dømme efter en række stilistiske kendetegn må være udført
mindst en snes år efter de portrætteredes dødsår,
tilhører en gruppe jyske gravsten fra tidsrummet

1574-90, der af Chr. Axel Jensen samledes under
betegnelsen ‘Det jydske Gravstensværksted’ og
knyttedes til den nederlandske billedhugger Gert
van Groningen (†1577) og hans værksted. Dette
blev efter faderens død formentlig videreført af
sønnen Herman (Harmen) Gertsen.146 Både figurernes udformning og den arkitektoniske ramme, bl.a. med de kølbueformede eller rundbuede
dobbeltarkader med vinkelformede sidepartier,
har flere paralleller, også inden for lokalområdet,
jf. epitafierne i Flynder over Christen Juel og
hans familie (1574, s. 919) og i Hjerm over Oluf
Munk og Drude Rantzau (o. 1575, s. 2066). Med
hensyn til den lille konsol under sidepilastrene ses
en tilsvarende, dog halvkugleformet, på gravmindet over Erik Bjørn og Birgitte Urne (o. 1577,
DK Århus 771).
Gravmonumentet er tidligst nævnt 1766 som
indmuret på østvæggen af Dionysiuskapellet, en
placering, det i betragtning af bevaringstilstanden
måske har haft fra første færd, således at det trods
gravstensformen har karakter af et vægepitafium,
svarende bl.a. til eksemplerne i Flynder og Hjerm.
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Fig. 144. Epitafium nr. 2, 1666, for Christian Rosenkrantz (†1648) (s. 3061). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Sepulchral tablet no. 2, 1666, for Christian Rosenkrantz (†1648).

Samtidig karakteriseredes det tilhørende gravvers
som ‘skånsk’, mens det fremhævedes, at Axel Rosenkrantz var stafferet med rødt hår.44 Renset og
opmalet 1930, jf. ovf. På kapellets østvæg.
2) (Fig. 143-44), 1666, over Christian Rosencrans (Rosenkrantz) til Landting, (*1614), bror
til Mogens Rosenkrans (Rosenkrantz) til Glimminge, befalingsmand over Lundenæs Amt, anfører for den skånske og sjællandske adelige rostjeneste og eskvadroner under »den Svenske feide«
(Karl Gustav-krigene) og siden oberstløjtnant
over den sjællandske ditto; denne lod 1666 monumentet opsætte over sin »K.B. E. oc W.« (dvs. kære
bror, ærlig og velbyrdig). Christian Rosenkrantz
blev 1643, efter han to gange med største berømmelse havde beset Spanien, Italien, Frankrig, England og Holland samt hele Det Romerske Rige

(dvs. Det Tysk-Romerske Kejserrige og Norditalien), fenrik og siden kaptajn over dragonerne
i den tidligere svenske krig (1643-45). Derefter
fortsatte han med Herman Krag i fransk tjeneste
under Christian Friis’ rytterregiment med titel af
major. †8. aug. 1648 i Bützbach i Oberpfalz under
en træfning mod spanske tropper mellem Deirheim og Neustadt. Efter at han var dødelig såret
og hans hest skudt, »fectede hand enda til fods«.
Begravet i Neustadt (an der Waldnaab, Bayern).147
Tværoval indskrifttavle af træ, 150×225 cm.
Gravskrift i gylden fraktur på sort bund, dog med
enkelte versaler og typer, anført i skriveskrift. Fire
indsatte våbenskjolde, der betegner den afdødes
fædrene og mødrene våbener (Rosenkrantz og
Gyldenstierne) samt hans farmor og mormors
ditto (Grubbe og Ulfeldt), flankerer teksten og er
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stafferet i de heraldiske farver. Efter redegørelsen
for afdøde og hans brors data følger førstnævntes
franske valgsprog: »Plus faire que monstrer« (At
gøre mere end at vise), et rimet, men usigneret
gravvers over krigshelten, anført i to spalter:
»Dig bør stor Priis/ du danske mand
Af Rosenkransers Slechter/
Saa vel i vort som Fremmed Land/
Der du mod Fienden fecter/
Mens allermest dit tapfer mod/
Og u-forsagte hierte
Sig derudaf erkiende Lod/
At heller du med Smerte
De Spanskis Skud fordrage vil/
oc heller underligge/
Ja heller sette lifved til/
End lifved af dem tigge.
Ach burde vel dit Fædernland
At miste saadan Ehre/
At miste saadan tapfer mand
Og saa forlat at vere?
Dog det er noch/ at vi har hört/
At du med Roes har fected/
Saa lenge du it Lem har rørdt/
Saa lenge du har mechted.
Du døde der/ du leffver her/
Du leffver huort vi Wancker/
Dit Navn for all’ udødligt er/
Oc Alderdom ei sancker.«

Mindetavlen var siden 1766 opsat på den »vest
erste« pille af hvælvingernes buegange, dvs. nord
siden af den vestligste pille i midtskibet (jf. fig.
143). Men det kan vel ikke helt udelukkes, at
mindesmærket over Rosenkrantzfamiliens krigshelt, ‘du danske Mand’, oprindeligt var opsat i
nærheden af Mogens Rosenkrantz’ (»den ædle
dansche Heldt«) erindringstavle som en fælles,
både patriotisk og slægtsbevidst ytring ved familiens gravkapel, eventuelt tidligere på væggen ved
†pulpitur for Mogens Rosenkrantz (s. 3050). I
givet fald blev denne placering uaktuel 1766 ved
opsætningen her af Niels Lillelund og hustrus
pulpitur (s. 3047).
Tavlen repareredes og retoucheredes 1930, idet
der konstateredes, at den ikke var rørt af senere
overmalinger.72 1992 istandsattes den for insekt
angreb. Ved samme lejlighed blev den flyttet til
sin nuværende placering på tårnrummets nordvæg, ophængt på bronzeankre.98

3) (Fig. 145), 1763/1764, over »2de I Live Elskværdige/ I Døden Himmelværdige/ I Graven Priis
værdige/ Ægtefælle(r), Morten Nielsen Hemmer,
*2. juli 1692 som søn af Niels Rasmussen, borger i Skive og Maren Andersdaater (Andersdatter), var i tjeneste under tre husbonder, først under
Thøger Ostenfeld til Lundsgaard, siden hos Niels
Overgaard til Qvistrup (Kvistrup) og endelig hos
Niels Lunde til Kiærgaardsholm, hvor han i fire år
var ‘tro husfoged’ med opsyn over fire herregårde.
Siden vandt han for »sin retfærdige Forhold, befundne Troskab, Utrættet Arbeide, langvarig Tie
niste udi 16 Aar« sin husbonds yndest og belønning, således at denne ‘bebrev’ ham med Lan(d)
ting til bolig og forundte ham Nyegaard (Nygård,
senere Ejsingholm) i forpagtning. 3. dec. 1728
g.m. Magdalene Sybille Heide og med denne
velsignet, dog uden livsarvinger, i 33 års »Høypriiselige og mageløse Ægteskab, Da Dødens Bitterhed vel brød dette Ægteskabs Livsalighed, Men
erstattede Ham det Tab ved sin Dødelige Afgang«,
† 27. jan. 1763.148 For sine mange fortjenester
skrev han selv »den beste Gravskrift i Alles Minde
da Han i sin Alders 73 (!) Aar forlod Verden«.149
Om hustruen, »Den i Live Velædle og Livsalige,
Nu i Døden Himmelsalige Matrone«, Magdalene
Sybille Heide, angives følgende: *3. aug. 1702 i
Giødstrup (Gødstrup) Præstegård som datter af
Mogens Heide, sognepræst i Sneiberg (Snejbjerg)
og Tiøring (Tjørring) kirker og Maren Christensdaatter Juul, 3.dec. 1728 g.m. ovennævnte 3. dec.
1728 i 33 år, idet hun, der var »uden Livs Frugt
(…) Men dog med desto fleere Aandens veldædige Frugter«, opfostrede otte andre børn i sit hus,
som de havde været hendes egne. †9. april 1762 i
en alder af 59 år, otte måneder og fem dage.
Mindetavle af træ, ca. 577×344 cm. Det monumentale gravminde i yppig rokokostil er
formentlig udført af den samme mester, som
skar den samtidige altertavle, stolestader og
(†)herskabspulpitur (s. 3004, 3031 og 3047). EpiFig. 145. Epitafium nr. 3, 1763/1764, for Morten Nielsen Hemmer (†1763) og Magdalene Sibylle Heide
(†1762) (s. 3062). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Sepulchral tablet no. 3, 1763/1764, for Morten Nielsen Hemmer (†1763) and Magdalene Sibylle Heide (†1762).
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Fig. 146. Romansk gravsten nr. 1 (s. 3065) og bygningssten (s. 2949). Pennetegning med lavering af Søren Abildgaard
1773. – Romanesque tombstone no. 1 and construction stone.

tafiet har todelt storfelt, sidevinger, hængestykke
og topstykke. Storfeltet indrammes af langstrakte,
korintiske søjler på postamenter, henholdvis med
timeglas og dødningehoved over knogler. Mellem skrifttavlerne er udskåret rocailleværk, der
også indrammer de to felter. Sidevingerne har
udskåret bladværk og i midten sløjfeophængte
rokokokartoucher med initialer for de afdøde, tv.
henholdsvis »Sal. MSH« for Magdalene Sibylle
Heide og th.: »Sal. MNH« for Morten Nielsen
Hemmer. Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at
hustruens navnetræk og den tilhørende gravskrift
er placeret omvendt af den sædvanlige heraldiske
praksis, hvor referencerne til mænd normalt er
vist til heraldisk højre (dexter, dog visuelt tv.) og
de kvindelige overfor (sinister, visuelt th.) – her
– ligesom de tilhørende gravstens placering i kirkegulvet måske som en markering af, at hustruen
døde før ægtemanden og vel ikke som en hentydning til hendes eventuelt fornemmere herkomst.
Hængestykket viser monumentets udførelsesår
»Ao 1763«, dvs. formentlig færdiggørelsen af de
udskårne dele, jf. ndf. Topstykket har tilsvarende
rokokokartouche. Øverst står Den Opstandne
Kristus med sejrsfanen, mens hjørnefremspringene over storfeltets søjler danner podium for to
småengle, udstyret med forkrænkelighedssymboler i lighed med søjlepostamenterne, tv. en pibe,

hvorfra udgår to bobler,150 og th. timeglas og kranium.
Mindetavlen er stafferet i en begrænset farveskala, domineret af en rig anvendelse af blågrøn
marmorering, hvidligt, brunt, gyldent eller forgyldt samt sort, rødbrunt og grønligt samt rødt. Figurerne har naturlig karnationsfarve. Indskrifterne
er anført i kursiv med enkelte kursiverede versaler.
På vestsiden af det venstre søjlepostament er anført malersignatur: »Pinx J.Thrane 1764« (fig. 196),
sandsynligvis for Jens Thrane (o. 1729/1731-79),
søn og elev af den alsidige jyske maler, Mogens
Christian Thrane; førstnævnte udførte stafferingen
et år efter monumentets færdiggørelse.
Den omfangsrige mindetavle er tidligst nævnt
1766 og karakteriseret som prægtig med udskårne billeder og blomsterværk i træ samt sirligt malet og velforgyldt.44 I forbindelse med en
istandsættelse 1930 konstateredes, at den originale staffering endnu var intakt, om end værket
skæmmedes af en ‘mærkværdig brug’ af både ægte og uægte forgyldning. Det sidstnævnte erstattedes med ægte. Samtidig genopsattes topstykkets
Kristusfigur, der midlertidigt havde været henlagt på loftet.72 1992 blev epitafiet nedtaget og
bæreanordningen stabilisereret, idet dele af træet
blev imprægneret efter insektangreb.98 Placeret
på nordvæggen i sideskibets vestligste fag.
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Gravsten. 1) (Fig. 146-47 og 197), romansk, over
†
» ACERVS FILI/ VS TVC/ ONIS CABBI (†)/
ET D151(OMI)NE/ GHI/ DE†/ (DE152)/ V/ S«
(Asser, søn af Tyge Kabbe og fru Gide. Gud).
Lys rødlig granit, delvist forvitret. 51×71 cm.
Indskrift i fordybede, romanske majuskler, der
indledes og afsluttes med småkors, mens der som
skilletegn er både punkter, x-tegn og kors. Stenen har på det kvadratiske midtfelt et indridset
hammerkors, idet der i de fire korsformede hjørnepartier er indsat enkelte eller dobbelte bogstaver. Over og under (eller tv. og th.) for dette parti
er et skriftbånd, hvis tekst indledes i den yderste,
omløbende rammeliste, idet indskriften dog på
dennes kortsider veksler med buefriser. Hjørnerne i det yderste bånd er markeret med treblade.
Selve korsformen har paralleller til gravsten nr. 2,
hvor den dog er indsat i et cirkelslag. Se også en
gravsten i Tørring (nr. 4, s. 694).
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Stenen er ligesom nr. 2 antagelig sekundært (s.
2949) indsat i muren på skibets sydvesthjørne i en
tværvendt, men omvendt placering, idet tekstens
indledning, markereret med et kors, står nederst.
Dersom den oprindeligt – til trods for sin begrænsede størrelse – har haft en funktion som gravsten, må man formode en oprindelig øst-vestligt
orienteret position i gulvet inde i kirken eller i
jordsmonnet udenfor, hvilket turde deduceres af
læseretningen på centralfeltets hovedtekst (DE/
V/ S). Men det kan heller ikke udelukkes, at den
fra første færd har haft en status som mindetavle
for kirkens stifter, svarende til praksis for opsætning af runesten ved kirkens indgang, for skriftligt at markere enten bygherrens eller stenhuggerens navn.153 De angivne navne og personernes
identitet kendes i øvrigt ikke fra andre sammenhænge.154 Der er således ingen sikre indicier, der
kunne pege på, at Asser i givet fald havde været

Fig. 147. Romansk gravsten nr. 1 over Asser, søn af Tyge Kabbe og fru Gide (s. 3065), her vist med den nedre del
opad. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque tombstone no. 1 of Asser, son of Tyge Kabbe and his wife Gide.
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1809 undlader at både fremhæve og tegne værket, selvom der ikke føjes væsentligt til de ældre
afskrifter, hvilket også gælder for senere registreringer fra 1800-tallet.161
2) (Fig. 148), romansk, af rødgrå, meget forvitret granit, 39×61 cm. Den tilsyneladende indskriftløse sten prydes af et hammerkors i et forsænket cirkelslag, svarende til nr. 1. Langs kanten
er en dekorativ tunge- eller siksakbort, beslægtet

Fig. 148. Romansk gravsten nr. 2 (s. 3066). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Romanesque tombstone no. 2.

en lokal stormand, måske ejer af sognets hovedgård, Landting, der først sikkert omtaltes i kilder
fra 1300-tallet.155 Det må i øvrigt tillægges en vis
vægt, at bogstavtyperne på kirkens døbefont er
nært beslægtet og dermed antagelig samtidig med
denne.
Monumentet var tidligt i antikvarernes søgelys.
Allerede o. 1629 aftegnedes den af Ole Worms
runetegner, Jon Skonvig (o. 1600-64) (fig. 197),156
mens dens placering på kirkens sydside 1638 registreredes i den lokale præst Søren Jensens indberetning til Worm, om end de latinske bogstaver
dog for det meste betegnedes som »wkiendelige«,
dvs. ulæselige.157 Også Peder Hansen Resen omtaler i sin Danmarksbeskrivelse (Atlas Danicus) o.
1680 stenen ‘nær ved våbenhuset’, om end han
dog i stedet for en registrering af teksten lod en
tegner gengive mindesmærket.158 Erik Pontoppidan omtaler stenen 1740 og igen 1769,159 mens
Søren Abildgaard 1773 både tegner og kommenterer ‘den udhugne kampesten’, placeret i kirketårnets(!) sydside (fig. 146).160 Heller ikke præsteindberetningen til Oldsagskommissionen fra
Fig. 149. Gravramme, o. 1628, for Knud Christensen,
tidligere sognepræst i Ejsing og provst i Ginding Herred (s. 3067) og skriftetavle, 1700-tallet (s. 3052). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Grave frame, c. 1628, for
Knud Christensen, former pastor in Ejsing and rural dean in
Ginding district and confessional tablet, 1700s.

EJSING KIRKE

3067

Fig. 150-51. 150. Gravsten nr. 3, o. 1763, for Magdalene Sybille Heide (†1762) (s. 3067). 151. Gravsten nr. 4, for
Morten Nielsen Hemmer (†1763) (s. 3067). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 150.Tombstone no. 3, c. 1763, for Magdalene Sybille Heide ( †1762). 151.Tombstone no. 4, for Morten Nielsen Hemmer ( †1763).

med eksemplet i Tørring (nr. 4, s. 694). I modsætning til den tekstprydede sten (nr. 1) har denne
dog ikke sat sig spor i den antikvariske litteratur.
Indmuret vestligst i skibets sydmur skråt th. for
nr.1 og i vandret placering.
3-4) (Fig. 150-51), o. 1763, over ægteparret Magdalene Sybille Heide (†1762) (nr. 3) og
Morten Nielsen Hemmer (†1763) (nr. 4). De
omtrent ens og formentlig samtidige gravsten af
lys, flammet marmor måler 188×123/125 cm.
Inden for en profilkant er skriftfelt med tekst i
fordybede versaler. Som hjørneornamenter er
rokokokartoucher, henholdsvis med flammelignende ornament og muslingeskal, der er placeret
skiftevis foroven og forneden på stenene. Gravskriften på nr. 2, betegnet »Epitaphium«, gengiver
en kort version af mindetavlens tekst (nr. 2), idet

dødsåret og levealderen for Morten Hemmer afviger i forhold til epitafiet.162 Placeret i gulvet i
sideskibets vestligste fag; ægtemanden ligger mod
nord, hustruen mod syd.
Gravramme (fig. 149), o. 1628, over Knud Christensen, (*1562), tidligere sognepræst i Eysing
(Ejsing) og provst i Ginning (Ginding) herred,
†22. maj 1628, 66 år gammel.
Af egetræ, 168×69 cm. Omløbende, delvist
afslidt indskrift i reliefversaler, anført i dobbelte,
forsænkede linjer inden for profillister.
Rammen var indtil 1880 placeret i gulvet vestligst i nordre sideskib, men blev herefter anbragt
i lodret stand mod vestvæggen i sideskibet (jf.
fig. 143).15 1930 omtalt som placeret i tårnrummet.72 1992 anbragt på sin nuværende placering
på nordvæggen i den blændede norddør.
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Fig. 152. Interiør fra Mogens Rosenkrantz og Sophie Billes gravkrypt (s. 3068). Foto o. 1926. Skive Lokalarkiv –
Interior from the burial crypt for Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille.

†Gravkrypt for Mogens Rosenkrantz og hans familie,
indrettet 1671 i kirkens såkaldte Dionysiuskapel
med tre trapper op til koret og tidligere indgang
fra skibet gennem en rundbuet åbning (s. 2960). I
gravkrypten stod tidligere 16 kister, henholdsvis
otte voksen- og et tilsvarende antal børnekister,
heraf to større og seks mindre. Alle kisterne, der
registreredes 1909 og 1926, synes at have været dobbeltkister med både inder- og yderkister
af træ.163 Krypten var på førstnævnte tidspunkt
opfyldt med jord over et murstensgulv, mens kisterne stod i en ‘usømmelig tilstand’, der gav et
indtryk af ‘uhyggeligt forfald’, idet alle skriftplader og adelsvåbener var afrevet og smidt hulter til
bulter. 1926 indsendtes seks indskriftplader med
tilhørende rammer og enkelte hjørnebeslag til
Nationalmuseet med henblik på en konservering

og genophængning i kirken enten på gravkapellets sydvæg eller bag orglet. Af dette materiale
returneredes udvalgte plader fra Mogens Rosenkrantz’ kiste 1938 efter konservering og nymontering på en træplade.52 1926 og atter 1960
fremsendtes yderligere et antal kisteprydelser til
museet.164 Selve krypten tømtes 1944, idet der
var planer om at indrette rummet til et beskyttelsesrum.16 En del af materialet er siden henlagt
på kirkens loft (jf. ndf.). 1977 gennemførtes en
delvis konservering af indskriftplade og ramme fra Sophie Billes kiste.165 Denne synes dog
endnu ikke (2019) returneret, og dens placering
på Nationalmuseet har ikke kunnet lokaliseres.
Det samme gælder for indskriftplader hidrørende fra kisterne for Sophie Bille (†1699), Sophie Bille (†1706), Sophie Rosenkrantz (†1711),
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Sten Rosenkrantz (†1711) og Peder Hansen
(†1797). Af disse er dog indskrifterne på samtlige afskrevet, jf. ndf. Ud over tekstpladerne er
på Nationalmuseet 2005 registreret hen ved
100 fragmenter af *kistebeslag (D 1720/2005D1757/2005). Af disse omtales nedenfor alene
de sikkert identificerbare heraldiske plader. På
kirkeloftet i Ejsing Kirke (jf. fig. 189-191) ses
endnu i alt mindst ni lang- og kortsider af kister
med tilhørende beslag og hanke såvel af messing
og bly som af jern (sidstnævnte). Enkelte af de
tilgængelige heraldiske plader har Rosenkrantzvåbner, hvilket teoretisk set kan hidrøre fra tre
af de nedennævnte begravelser (Mogens, Sophie
og Sten Rosenkrantz). Hvilke kan dog for nær-
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værende ikke fastslås med sikkerhed. Endvidere
findes fragmenter af dekorationer, formet som
blade og rankeværk, blomster, frugter, engle og
hjelmklæder. Af det registrerede materiale på
Nationalmuseet, der dog ikke omtales nærmere
her, er et antal kisteplader med våbenskjolde, formet som enkelte eller dobbelte skjolde (D1728/
2005-D1730/2005; D1737/2005-D1751/2005;
D1753/2005). Disse er beskrevet nedenfor (s.
3073), men kan kun med forbehold knyttes til
de anførte †kister (nr. 1-5).
Begravelser: Mogens Rosenkrantz (†17. maj 1695); Sophie Bille (†9. jan. 1699); Sophie Bille (†23. aug. 1706);
Sophie Rosenkrantz (†19. maj 1711); Sten Rosenkrantz († 11. juni 1711); Peder Hansen, 19. sept. 1797.

Fig. 153. Profiler af †kister i krypten for Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille. Øverst
ses voksenkiste (nr. 6, 7 eller 8) og herunder tre barnekister (nr. 11, 15 og 16) (s. 3075
f.). Pennetegning af Peter Linde 1926. – Profiles of coffins in the crypt for Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille. Top: An adult coffin (no. 6, 7 or 8) and beneath it three children’s
coffins (nos. 11, 15 and 16).
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†Kiste nr. 1 (jf. fig. 152) for Mogens Rosenkrantz
til Glimminge og Landting (1622-95). Yderkiste
af eg, beklædt med sort læder og med kantlister
af messing, med lodrette sider og svagt buet låg;
208×87 (90) cm, 70 cm høj. Sammen med nr. 2
placeret i kryptens sydøsthjørne med hovedende
i vest og fodende nærmest ved østvæggen.
Kisteplader (fig. 154) for Mogens Rosenkrantz.
Af messing, omfattende oval indskriftplade med
tilhørende kant af 16 anevåbener for afdødes fædrene og mødrene slægt (85×75 cm), to firedobbelte anevåbener for forældrene Holger Rosenkrantz og Lene Gyldenstierne og fire hjørnebeslag
med dekoration af engle, der holder basuner og
stave (30×30 cm). Alt monteredes 1938 på en træplade, i dag ophængt i nordre sideskibs vestende.
Indskriftpladens tekst er indgraveret med kursiverede versaler. Den 34 linjer lange gravskrift
omtaler i blomstrende vendinger Mogens Rosenkrantz til Glimminge, Landting osv., *30 maj
1622 af Holger Rosenkrandtz og Lene Gyldenstierne til Biersgaard (Bjersgård), efter hvem han
»arfvet en høj byrd og et ædelt Navn«, idet han
stedse søgte at »formere og bepryde Saadan sin
herkomst, der er een af de ældste og ædleste, Med
de yndigste og ypperligste Dyder.« Teksten priser
hans flid med hensyn til boglige og ‘lovlige’ (dvs.
juridiske) studier, idet han stræbte efter at »ligne
sine Forfædre i Gudsfrygt og dyb Lærdom«. Dertil kom hans ustraffelige Vandel og hans bestræbelser for at opnå »Mandige Bedrifter og Lofværdige forretninger.« I sin karriere, hvor han også
var udenlands, opnåede han de højeste charger
(som ritmester, senere major og oberstvagtmester samt oberstløjtnant) i krigstid for sit mod og
sin nidkærhed for kongens og fædrelandets ro og
velstand, mens han i fredstid tilsvarende fik en
af de værdigste bestillinger (amtmand over Lundenæs Amt). Levede et langt og lyksaligt liv med
børn og børnebørn og »Bar sine graa Haar med
Sundhed uden Svaghed«. Efter et par måneders
sygdom afgik han dog ved døden i sit 73. år 17.
maj 1695.Teksten er tidligst afskrevet 1766.44
(†)- og *(†)Kistebeslag (jf. fig. 154). Som beskrevet 1909 fandtes på de lodrette sider beslag,
formet som Rosenkrantzvåbener, samt hanke af
jern, muligvis identisk med nogle af de oven-

nævnte på kirkens loft, samt deponeret på Nationalmuseet.
†Kiste nr. 2 (jf. fig. 154), for Sophie Bille (163499), hustru til Mogens Rosenkrantz. Kisten var
af samme form som nr. 1, dog noget mindre
og tilstanden dårligere ved registreringen 1909;
197×78 (80) cm, højde ikke angivet. Placering
som ovennævnte, anbragt som nr. 2.
*†Kisteplade (fig. 155) for Sophie Bille. Af messing, omfattende oval indskriftplade med tilhørende rammekant med 16 navngivne anevåbener
for afdødes fædrene og mødrene slægt.166 Pladen
overførtes 1926 til Nationalmuseet og blev 1977
delvist konservereret (jf. fig. 155). Nuværende
placering kan ikke lokaliseres.
Den 40 linjer lange gravskrift, der med hensyn
til den flittige brug af superlativer ikke står tilbage
for ægtemandens (jf. ovf.), er angivet med fordybede, kursiverede versaler med store og små typer. Sophie Bille til Damsboe, der betegnedes som
»den Dydfuldkommenste Siel, som vi kan mindes
at være given nogen blant de Ædelste af Quindekønnet saa som Hendiis Priselighed og Fornuftighed var Bekient af Flere ved Rygted end der
hafde set Hendis Person med Øyne«, blev født på
Rugård på Fyn 15. febr. 1634 som datter af Anders
Bille til Lovismose (Løgismose) og Sophie Rosenkrantz til Brobygård. Som »den Værdigste for sin
Dydelighed iblant Jomfruerne« blev hun 24. aug.
1651 g.m. »en af de Ædelste og Brafveste Kongens Mend« Mogens Rosenkrantz til Glimminge
osv. Hendes fromme og mønstergyldige kvindeliv
ytrede sig i »den Hellige Skrifts idelige Lesning(,) i
Guds-Husis Flittige Søgning(,) i sine visse Bedetimers Daglige opvartning(,) i sine Kiere Børns Gudelige Opdragelse og Hendis gandske Husis alvorlige tilhold at dyrke og paakalde Gud Morgen og
Aften.« Den »naadefulde Løn« herfor var »et langt
lykkeligt Lif (…) med en Got rørig Alderdom«.
†9. jan. 1699, 65 år på nær 34 dage gammel.
†Kistebeslag. 1909 er registreret tre plader af
messing, henholdsvis et firedelt anevåben for Bille og to hjørnebeslag med basunengle. Endvidere
Fig. 154. Kisteplader fra Mogens Rosenkrantz’ kiste (s.
3070). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Plates for coffin
of Mogens Rosenkrantz.
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Fig. 155. *†Kisteplade for Sophie Bille (s. 3070). 1926 indleveret til Nationalmuseet.
Foto Konservatorskolen 1977 – *†Coffin plate for Sophie Bille, 1926 sent in to the National Museum.

et hankebeslag med Billevåbenet. 1926 nævnes
kun ét eksemplar af førstnævnte samt et hankebeslag med Billernes våben.167
†Kiste nr. 3 (jf. fig. 152) for Sophie Bille (16641706), g.m. Anders Rosenkrantz. Af eg, med
lodrette sider og tresidet, rygget låg; oprindeligt
med læderbetræk. Kuglefødder med dekoration
af akantusblade. Dimensionerne er ikke angivet
1909. Placeret i kapellets sydvestre hjørne.
*†Kistepladen, der blev afskrevet 176644 og 1909
samt 1926 overførtes til Nationalmuseet, oplyser

følgende om afdøde: Sophie Bilde (Bille), *2. juli
1664 på Søgaard på Fyn som datter af Steen Bilde
(Bille) til Thiirsbech (Tirsbæk) og Karen Bilde
(Bille). Ægtede 28. febr. 1686 Anders Rosenkrantz. »Udi deris Kierlige,Yndige og fornøjelige
egteskab, Nemlig 20 1/5 Aar« velsignedes parret
med syv børn, hvoraf to afgik ved døden, mens
to sønner og tre døtre overlevede. †23. aug. 1706
på Tirsbæk, efter at have »ført et meget Christeligt, skicheligt, Gudfrygtig og berømmeligt levnet« i 42 år, syv uger og tre dage.
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†Kisteplader og -beslag. 1909 og 1926 omtaltes
en messingramme med engle og blomster, beregnet til indfatning af en skriftplade med buede
sider (jf. ovf). Endvidere kantlister og guirlander
af bly samt et firdelt anevåben og et dobbelt sammenslynget navnetræk: »SB«, indfattet i en krans
med palmegrene.
†Kiste nr. 4 (jf. fig. 152) for Sophie Rosenkrantz
(1690-1711), datter af Anders Rosenkrantz og
ovennævnte, Sophie Bille. Af træ, godt 200×74
(84) cm, højde 55 cm. Udskårne kuglefødder.
Kistelåget var delvist itubrudt ved registreringen.
1909. Heri fandtes et kvindelig, dækket af malurtkviste.Ved kapellets sydside foran nr. 3.
*†Kisteplade, der blev afskrevet 176644 og igen
1909, 165 overførtes 1926 til Nationalmuseet. Pladen oplyser følgende om afdøde: Sophie Rosenkrantz, *8. aug. 1690 på Thiirsbech (Tirsbæk),
som datter af Anders Rosenkrantz til Landting
og Sophie Bilde (Bille) til Thiirsbech (Tirsbæk,
nr. 3), †19. maj 1711, 28 år, 40 uger og fire dage
gammel. Efter personalia et rimet gravvers:
»Legemet I Denne Boelig
Sover Tryg, og Hviler roelig
Siælen Er I Herrens Haand
Begge Skal dog Samlet være
og Igien opstaae til Ære
Naar Alting Er Endt ved Braand.«

†Kisteplader og -beslag. Ud over skriftpladens
ramme med rester af drevne randornamenter
med engle og akantus omtaltes sammenslyngede
navnetræk og et firdelt anevåben (for Rosenkrantz) med krone og frugtklaser.
En (†)langside med tre bærehanke, prydet med
Rosenkrantzernes våben kan hidrøre fra denne
eller fra †kiste nr. 1 eller 5. Deponeret på loftet
(jf. fig. 189-91).
†Kiste nr. 5 (jf. fig. 152) for Steen Rosenkrantz
(1692-1711), søn af Anders Rosenkrantz og Sophie Bille (jf. nr. 3 og 4).Af dimensioner, tilstand
og placering svarende til nr. 4. I kisten fandtes
et mandslig, dækket af malurt og skærmblomster.
Ved kapellets vestside, foran nr. 4.
*†Kistepladen, afskrevet 176644 og igen 1909,163
overførtes 1926 til Nationalmuseet. Om afdøde
oplyses følgende: Junker Steen Rosencrantz (Ro-

3073

senkrantz): *2. maj 1692 på Tirsbech (Tirsbæk)
som søn af Anders Rosenkrantz til Landting og
Sophie Bilde til Thiirsbech (Tirsbæk, nr. 3), †11.
juni 1711 i en alder af 19 år, fem uger og fem
dage. Efter personalia et rimet gravvers:
»Det Legeme som her I Jorden
Jord skal blive,
Wor Moder Jorden skal Igien dog
af sig give,
Paa dommedag naar Siæl og legem samles Skal,
Og nyde ævig fryd blant de Udvaltes tal«.

†Kisteplader og -beslag. Ligesom ovennævnte fandtes drevne randornamenter med engle og akantus, sammenslyngede navnetræk og firdelt anevåben (for Rosenkrantz) med krone og frugtklase,
ganske svarende til nr. 4. Med hensyn til en endnu bevaret (†)langside af kisten kan denne hidrøre herfra eller fra nr. 4 (jf. fig. 189-91 og ovf.).
*(†)Kisteplader fra †kiste nr. 1-5, der rummede
Mogens Rosenkrantz og Sophie Bille samt sviger- og børnebørn af parret; alle af messing med
heraldisk udsmykning, hjelmprydelse og -klæde
og tilhørende fire forskellige typer, henholdsvis
af enkelt- og dobbeltvåbener, med og uden navneindskrift, skjoldformede eller ovale. De er her
beskrevet efter typer.
1) Våbenskjold for Ulfeld; 22×20 cm (NM.
Inv.nr. D1728/2005). Kunne relatere sig til †kiste
nr. 1 for Mogens Rosenkrantz, der talte Ulfeld
blandt sine aner, ligesom hans to børnebørn, Sophie og Steen Rosenkrantz (†kiste nr. 4 og 5).
2) Våbenskjold for Gyldenstierne; 20×19 cm
(NM. Inv.nr. D1729/2005). Kan som ovennævnte relatere sig til †kiste nr. 1, nr. 4 eller 5.
3) (Fig. 156), våbenskjold for Bille; 23×20 cm
(NM. Inv.nr. D1730/2005). Kan relatere sig til
†kiste nr. 2, 3, 4 eller 5.
4) Svarende til nr. 3, våbenskjold for Bille;
18,5×20 cm (NM. Inv.nr. 1731/2005).
5a-b) To identiske våbenskjolde for Oxe,
14,5×12,5-13 cm (NM. Inv.nr. 1743/2005). Af
samme type som nr. 6-12. Kan relatere sig til †kiste nr. 2, 3, 4 eller 5.
6a-d) Fire identiske våbenskjolde for Rosenkrantz; 15-20×12-16,5 cm (NM. Inv.nr. 1744/
2005). Kan relateres til samtlige †kister.
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Fig. 156-57. *(†)Kisteplader. Foto John Lee 2019. 156. Våbenskjold for Billeslægten (s. 3073). 157. To identiske
våbenskjolde for Bryskeslægten (s. 3074). – 156. *(†)Coffin plate with coat of arms of the Bille family. 157. *(†)Coffin
plates with two identical coats of arms for the Bryske family.

7a-d) Fire identiske våbenskjolde for Banner;
ca. 8-16×10-18 cm (NM. Inv.nr. 1745/2005).
Kan relateres til †kiste nr. 2-5.
8a-b) To identiske våbenskjolde for Ulfstand,
15×15-17,5 cm (NM. Inv.nr. 1745/2005). Kan
relateres til samtlige †kister.
9a-b) To identiske våben med tre liljer, muligvis for Lunge; 13,5-15×8-16 cm (NM. Inv.nr.
1748/2005). Muligvis relateres til †kiste nr. 1.168

10a-b) (Fig. 157). To identiske våbenskjolde for Bryske; 13,5-15×8-16 cm (NM. Inv.nr.
1749/2005). Dele af hjelmklædet på det ene
skjold mangler. Muligvis relateret til †kiste nr.
3.169
11a-d) Fire identiske våbenskjolde for Bille,
14-15×8-16,5 cm (NM. Inv.nr. 1750/2005). Pladerne er delvist fragmentarisk bevarede. Kan relateres til †kiste nr. 2-5.

Fig. 158. *(†)Kisteplader med dobbeltvåben for Skinkel og Rosenkrantz (s. 3075). Foto John Lee 2019. – *(†)Coffin plates with double coat
of arms for the Skinkel and Rosenkrantz families.
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Fig. 159. *(†)Kisteplader med ovale våbener for Rosenkrantz og Bille (s.
3075). Foto John Lee 2019. – *(†)Coffin plates with oval coats of arms for the
Rosenkrantz and Bille families.

12) Våbenskjold for Gyldenstierne af samme
type som nr. 5-11; 19,5×8,5 cm (NM. Inv.nr.
D1751/2005). Kan relateres til samtlige kister.
13a-b) Sammenhørende våbenskjolde af identisk form for Rosenkrantz og antagelig Hak; 11×7
cm og 10,5×6,5 cm (NM. Inv.nr. D1737/2005).
Kunne relateres til †kiste nr. 1.170
14) Dobbeltvåben for ukendt og Brockenhuus
(?); 16×22 cm (NM. Inv.nr. D1738/2005). Tilhørsforhold til †kiste 1-5 er ikke entydigt.171
15a-b) Dobbeltvåben for Hardenberg og
ukendt; 15×22 cm (NM. Inv.nr. D1740/2005).
Tilhørsforhold til †kiste nr. 1-5 er ikke entydigt.172
16) (Fig. 158). Dobbeltvåben for Skinkel
og Rosenkrantz; 15,5×22 cm (NM. Inv.nr.
1741/2005). Muligvis tilhørende †kiste nr. 1.173
17) Dobbeltvåben for Gyldenstierne og ukendt;
15×25 cm (NM. Inv.nr. D1742/2005). Muligvis
tilhørende †kiste nr. 1.174
18a-b) (Fig. 159). Ensdannede ovale våbenskjolde for Rosenkrantz og Bille; begge 15×10,2
cm (NM. Inv.nr. 1753/2005). Kan relateres til
samtlige †kister.
19) Fragment af, muligvis ovalt, våbenskjold
for Gyldenstierne, ca. 10×13 cm (NM. Inv.nr.
D1746/2005). Kan relateres til samtlige †kister.
†Kister nr. 6-8, alle for voksne, fra midten eller
slutningen af 1700-tallet, af sortmalet træ med
svungne, profilerede sider og tilsvarende låg (jf. fig.

152-53). Uden inderkister. I en af kisterne fandtes
et lig med blå silkekalot og en fin sømmet skjorte,
mens der i de to øvrige var mumificerede lig i
hvide linnedsdragter med omslagslagener, begge
hvilende på tørrede planter. Af de registrerede, løst
henkastede †kisteplader fandtes et eksemplar med
gravskrift for Peder Hansen til Landting (†1797),
der ifølge den lokale tradition tidligere lå i den
største af de tre kister, placeret nær kirkevæggen.
Folkemunde vidste også at fortælle om hans ondskab og bondeplagerier, som straffedes efter døden.
En †indskriftplade af messing, der registreredes
1909,163 viste hans gravskrift. Her oplystes følgende om afdøde: »Peder Hansen til Landting og det
halve Kiergaardsholm (Kjærgårdsholm), (*1722),
kongelig ‘virkelig’ kammerråd, †23. aug. 1797 i en
alder af 75 år. Hans tab føles af enken (Marie Anne
Bernsdorff), 1o g.m. Niels Lillelund †1818) og fire
børn.« Efter personalia var et gravvers:
»Betænk Læser!
De Dødeliges sidste Lod er Graven
At have levet uden Rædsel for den
Bør være enhver Kristens
Højeste Ønske.«

To (†)kisteplader (fig. 160), af bly, ca. 25 cm, kan
hidrøre fra en af de nævnte kister. Begge viser
siddende sørgekvinder (såkaldte præficae), delvist
nøgne og iklædt folderigt draperi. De modvend-
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Fig. 160. (†)Kisteplader, udformet som romerske sørgekvinder (s. 3075). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – (†)Coffin plates of lead, in the form of Roman mourning-women.

te kvinder støtter hovedet med den ene hånd og
har krydsede ben.
†Kister nr. 9-16. Otte †børnekister (jf. fig. 15253), der blev beskrevet 1909 og 1926,175 var uden
påskrifter, og de afdøde småbørn af begge køn lader sig derfor ikke sikkert identificere. Måske var
de afkom af Marie Anne Bernsdorff og hendes
to ægtemænd, Niels Lillelund (†1767) og Peder
Hansen (†1795). Den største kiste af eg og fyr var
formet som en dobbeltkiste med lodrette sider
og svagt buet låg. Heri fandtes et pigelig. I en
tilsvarende, hvortil låget var forsvundet, fandtes
liget af en lille dreng. De seks mindre kister havde
alle rokokoprofiler og hidrører antagelig fra anden del af 1700-tallet. I samtlige fandtes mumificerede lig af spædbørn af begge køn, iklædt ligdragt og delvist pyntet med blomster af glasperler
og tøj. En af kisterne havde på de gulstafferede
sider skitsemæssige malerier af Den Opstandne
Kristus, engle og forskellige forkrænkelighedssymboler i blågråt (jf. fig. 162).

(†)Muret begravelse for sognepræst Hans Schousboe
( †1724) og Mette Cathrine Pedersdatter Bierring
( †1716). I et muret rum (s. 2970 og fig. 198) under sakristiet står to kister med hovedenderne i
vest, lige sider og delvist itubrudt låg med skråkant; sortstafferede. I kisterne ses endnu de mumificerede lig af præsteparret, nedlagt i tørrede
planter, mod syd Hans Schousboe, udstyret med
en stor pibekrave (jf. fig. 198), og mod nord hans
hustru med rødblondt hår. Kisterne er sortmalede og var oprindeligt forsynet med kisteplader
og -beslag. På lågene var tavler med rammeværk
samt dekoration af blomstervaser og flyvende
engle. På siderne kisteplader, endnu delvist bevarede, af jernblik med hvid og sort staffering samt
spejlmonogrammer (jf. ndf.). Et forslag 1983 om
at gøre gravkælderens tilstand mere sømmelig er
endnu ikke (2019) ført ud i livet.176
Begravelser: Mette Cathrine Pedersdatter Bierring (†21.
sept. 1716); Hans Mikkelsen Schousboe (†22. maj
1724).
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Fig. 161. (†)Kisteplader for Mette Cathrine Bierring (†1716) og Hans Schousboe (†1724), vist hhv. th. og tv. (s.
3076 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – (†)Coffin plates for Mette Cathrine Bierring (†1716) and Hans Schousboe
(†1724), shown on right and left respectively.

(†)Kisteplader. 1) (Jf. fig. 161), for Mette Cathrine Bierring (†1716). Af jernblik, 38×53 cm.
Med spejlmonogram (»MCB«) malet i sort på
indskriftfelt og indrammet af blomster- og bladværk. På kirkens loft.
2) (Jf. fig. 161), for Hans Schousboe (†1724).
Af jernblik, 40×54 cm og med spejlmonogram
(»HS«) samt dekoreret ramme som nr. 1. På kirkens loft.

†Kisteplader. 1) O. 1716, over Mette Cathrine
Pedersdatter Bierring, * på Fyn i Verring Præstegård 3. dec. 1686, 3. juli 1708 g.m. Hans Nielsen Schousbo, levede med ham i syv år, 38 uger
og fire dage og avlede to sønner og fire døtre.
†21. sept. 1716 i en alder af 30 år, to måneder
og fire dage.44 2) O. 1724, over Hans (Mikkelsen) Schousboe, * i Schousboe (Skovsbo) på Fyn
1683, velmeriteret sognepræst i Ejsing i 16 år, 11

Fig. 162. Malerier på †barnekiste, tidligere i Mogens Rosenkrantz og Sophie Billes
krypt (s. 3076). Pennetegning 1926 af Peter Linde. – Paintings on †child’s coffin, formerly
in the crypt of Mogens Rosenkrantz and Sophie Bille.
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Fig. 163. Støbejernskors nr. 1-8, o. 1853-67 og udaterede, placeret på kirkegårdens nordre del (s. 3078 f.). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –Wrought iron crosses nos. 1-8, c. 1853-67 and undated, placed in the northern part of the churchyard.

måneder, tre uger og fem dage. † i Ejsing Præstegård 22. maj 1724 i sit 41 år. Efter personalia er et
rimet vers:
»Her giemmes da i disse Fiæl,
Hans Legome, hos Gud hans Siæl
I ævig glæde frydes
Hand Leved’ vel, en Salig Død
Hand derfor og af Verden nød
Med Kronen Hand nu prydes.«44

†Murede begravelser. 1) Som anført på præsterækketavle nr. 1 (s. 3050) var kirkens sognepræst, Laus
(Laurits) Winther (†1724) og hustru Hylleborre
Graversdaatter Assels (†1716) begravet under prædikestolen. Begravelsens art fremgår dog ikke, og
det kan derfor ikke udelukkes, at det blot har drejet sig om en jordbegravelse. 2) For Anne Margrethe Billeschou (†1782). Begravelsen omtales tillige
med den tilhørende kisteplade som placeret lige
foran den nordre gang mellem de øverste af stolene og opgangen til prædikestolen.177
Begravelse: Anne Margrethe Billeschou (16. juli 1782).

†Kisteplade, 1782, for Anne Margrethe Mulwad,
født Billeschou, *1. jan. 1733 som datter af Peder
Billeschou, sognepræst i Engum Kirke og Maren Billeschou, født Mulwad. Forældrene afgik
ved døden henholdsvis 1743 og 1753. 1774 g.
m. Christopher Mulwad, sognepræst i Ejsing og
Handbjerg Kirker efter syv år og syv måneders

ægteskab.178 »Vidste Hun ikke hvad det war at
föde Børn med Smerte, Saa vidste Hun at opföde
dem med en öm Moders Hierte, De 4 Umyndige
fandt alle en God Moders Pligter af Hende opfyldte, som de hedeste Taarer bevidner.« †9. juli
1782, i en alder af 49 år, seks måneder og ni dage.
Efter personalia er et gravvers:
»Saa gaaer I Svage Lem(m)er ned
I Gravens Sciöd at sove,
skal staae op i Herlighed
Guds Majestæt at love.
Ja, der skal Eder sam(m)e Hud
I her har haft beklæde,
I skal med sam(m)e öyne Gud,
da see i Ævig Glæde.
Uγιεια (dvs. farvel).179 Amen«

Kirkegårdsmonumenter. Støbejernskors. På kirkegårdens nordside er opsat otte kors, heraf fem fra tidsrummet o. 1853-67, hvortil kommer tre udaterede
eksempler (fig. 163, nr. 6-8). Alle er opstillet på
en nord-sydgående række og er bortset fra nr. 8
formet som kløverblads- eller sparformede kors.
Nedenfor beskrives de i kronologisk rækkefølge:
1) O. 1853, for F. P. B. Haubroe, *21. dec. 1852,
†22. marts 1853. Det 77,5 cm høje kors, der har
indskrift med reliefversaler, har korsender med
sparformede afslutninger, smykket med en palmet. Ved foden bladdekoration.180 Placeret som
nr. 7, regnet fra syd til nord.
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2) O. 1853, for C. L. D. Haubroe, *5. febr. 1840,
†15. juni 1853. 78 cm høj. Udformning som nr.
1.181 Placeret som nr. 8, regnet fra syd.
3) O. 1863, for S. O. Haubroe, *21. jan. 1842,
†5. dec. 1862. 79 cm højt. Indskrift med reliefversaler. Kløverbladskors, på den lodrette korsarm
øverst smykket med en sommerfugl, på tværarmene med ottetakket roset.182 Jf. også alterstager
nr. 2. Placeret som nr. 2, regnet fra syd.
4) O. 1865, for Hanne Bay, *1. aug. 1858, †15.
feb. 1865. 91 cm højt, indskrift med reliefantikva.
Rundbuet kløverbladskors med afrundet kant,
foroven smykket med laurbærkrans, forneden med
et kors.183 Placeret som nr. 3, regnet fra syd.
5) O. 1867, for Niels Nielsen, *20. aug. 1854,
†27. okt. 1867. 68 cm højt. If. tekst på korset var
det opsat som mindesmærke ved afdødes bisættelse 3. nov. 1867. 68 cm højt. Rundbuet kløverbladskors med indskrift i reliefversaler. Nederst
på den lodrette korsarm er to sammenlagte hænder (‘håndtryk’ eller ‘farvelhænder’). Placeret som
nr. 4, regnet fra syd.
6) Ikke dateret, for Christian Andersen Dahlgaard. 67 cm højt, indskrift i reliefversaler. Rundbuet kløverbladskors, svarende til ovennævnte,
dog med blomster- eller laurbærkrans på bagsidens korsmidte. Placeret som nr. 6, regnet fra syd.
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7) Ikke dateret, for Jens Pedersen Dahlgaard. 87
cm højt, indskrift i reliefantikva. Rundbuet kløverbladskors, svarende til ovennævnte, dog med
dekoration af kors, anker og hjerte for de tre teologiske dyder Tro, Håb og Kærlighed på forsiden,
mens der på bagsiden ses to hænder. Placeret som
nr. 1, regnet fra syd til nord.
8) Uden indskrift. 81 cm højt, placeret på stenpostament. Det spinkle kors med kugleformede
afslutninger på korsarmene har på midten en
tværoval plade, der dog ikke har synlige indskrifter. Placeret som nr. 5, regnet fra syd.
†Begravelse for Maren Coliin Mulwad. Ifølge omtalen i Kirkebogen var denne placeret på kirkegården, næsten lige ud for våbenhuset.184 Den tilhørende †kisteplade omtalte hendes data. *1. jan.
1745 i Brandstrup Præstegård som datter af sognepræst i Vindum, Michael Grimstrup, og Inger
Marie Grimstrup, f. Billeschou. 1783 g.m. sognepræst i Ejsing og Handbjerg, Christopher Mulwad, †23. aug. 1788 efter et kortvarigt ægteskab
på fem år, syv måneder og 10 dage. Selv gik hun
bort til den højeste lyksalighed, men »til bitterste
Veeklager fra Hendes bedrøvede Mand, tvende
egne umyndige smaa Søn(n)er og fire Stif-Søn(n)
er«. Afdøde var Christopher Mulwads tredje hustru (jf. s. 3078).

Fig. 164.Ydre set fra nordøst. Ældre foto i kirkens arkiv. – Exterior seen from the north east.

3080

GINDING HERRED

Fig. 165. Kirkens omgivelser set fra vest (s. 2943). Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Surroundings of the
church seen from the west.

KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Ejsing Kirke.
For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed,
jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh.
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing
Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Kirkens arkiv. Synsprotokol 1926- (Synsprot.).
Rigsarkivet, København (RAK). Danske Kancelli. B
160. Indlæg til registre og tegnelser samt henlagte sager, 1650.
Rigsarkivet, Viborg (RAV). Ribe bispearkiv (C 4): 189.
Kirkesyn 1696-1775. – 190. Kirkesyn 1788-92. – 194.
Kirkeregnskaber for Hardsyssel 1699-1725. – 704-09.
Indberetninger om kirke- og præstegårdssyn 17931815. – 772. Præsteindberetninger til biskop J. Bloch
1766-69. – 844. Biskop Mathias Anchersens visitatsbog 1732-38. – 846. Visitatsprotokol for Ringkøbing
Amt 1809-30. Ribe Domkapitels arkiv: Jordebog for
Hardsyssels provsti 1655 (C-0004-913). Provstiarkiver:
C 39H-1. Ringkøbing nordre amtsprovsti. Synspro-

tokol for kirker og præstegårde 1812-24 (1835). – C
40C4-7. Ringkøbing Amts østre provsti. Synsprotokol
for kirker og præstegårde 1824-72. Landsbykirkernes
rgsk. Rgsk. 1654-82, 1683-94 (C-KRB-71-72, Kirke
rgsk.). Pastoratsarkiver. Kirkeprotokol for Ejsing Kirke
1826-1926 (CP-0507G/05, Synsprot.). Viborg landstings
skøde- og panteprotokol. 1706-11 (B 24-684). Privatark.
Søren Vig-Nielsens privatark. Arbejde med bygninger
1900-64 (PR-2390/5).
Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om de
danske Landsbykirker I, 1865 (1890), 126-27 (Uldall
1865 (1890)). Notebøger. Udateret og anonym (epitafium nr. 3); Søren Abildgaard, VIII, 1772-73, 140-46
(Abildgaard); anonym 1799 (Skt. Dionysius, †klokke nr.
1); Chr. Axel Jensen 1906 (tympanon, kalkmalerier);
Chr. Axel Jensen 1909 (kister og kisteplader); Poul Jensen 1926 (historisk inventar); Peter Kr. Andersen 1929
(stolestader); Peter Kr. Andersen 1930 (historisk inventar); Egmont Lind 1930, 1945, 1952 og 1953 (kalkmalerier); Mogens Larsen 1971 (fontehimmel); Pernille Bronée 1974 (fontehimmel); E. B. Rosing-Holm
1988, 1993 (historisk inventar); Ole Alkærsig, Robert
Smalley 1988 (kalkmalerier); Mette K. Jensen, Robert
Smalley 1993 (kalkmalerier).
Tegninger og opmålinger. NM. Søren Abildgaard
1773 (granitrelieffer); anonym 1799 (eksteriør, Skt.
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Dionysius, †klokke nr. 1); usigneret (Uldall(?)) 1865
(døbefont); Eigil Rothe 1897 (mindetavle, Skt. Dionysius); J. Magnus-Petersen 1897 (kalkmalerier, døbefont);
anonym 1913 (klokke nr. 1); Peter Linde 1926 (†kister,
lig, kisteplader); Peter Kr. Andersen 1930 (præstetavle,
signatur på epitafium); usigneret 1940 (fotomontage
af fonterelieffer); Aage Jørgensen udateret (1952) (romansk gravsten nr. 1, skriftetavle); Poul Hansen og Ib
Lydholm 1981-82 (opstalt, plan, snit, detaljer, kopier);
Meedom-Bæch arkitekter 2009 (pulpiturtrappe). Danmarks Kunstbibliotek.V. Dahlerup 1863 (eksteriør og døbefont). Arkitekt Asger Thomsen,Thisted. Poul Hansen og
Ib Lydholm 1981-82 (opstalt, plan, snit, detaljer, orgel).
Litteratur: Niels Bundgaard, »En kirkerestaurering.
Lidt om Ejsing Kirke«, Viborg Stifts Aarbog 1947, 2738 (Bundgaard 1947); Anders Kjellerup, Blade af Ejsing Sogns Historie, Kbh. 1955, udgivet 2003 ved Kurt
Guldbæk,Vinderup Egnshistoriske Forening (Kjellerup
1955 (2003)); Niels Bundgaard, Den gamle Sognekirke
i Ejsing, Vinderup 1957 (Bundgaard 1957); Orla Hylleberg Eriksen, Dendrokronologisk undersøgelse af tagkonstruktion over Ejsing Kirke, Ringkøbing Amt, NNU
rapport nr. 59, 2015, Nationalmuseet 2015 (Hylleberg
Eriksen 2015).
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Historisk indledning ved Birgitte Bøggild Johannsen
med bidrag af Mogens Kragsig Jensen, bygningsbeskrivelse og kalkmalerier ved Anders C. Christensen,
inventar og gravminder ved Birgitte Bøggild Johannsen, heraf dog orgler ved Kristian Lumholdt og *kisteplader nr. 1-19 ved Kathrine Faust Larsen. Heraldisk
bistand ved Allan Tønnesen. Korrektur ved Anne Frovin. Engelsk oversættelse ved James Manley.Teknisk og
grafisk tilrettelæggelse ved Mogens Vedsø. Redaktionen afsluttet september 2019.
1

Sognenavnet er antagelig en ing-afledning af substantivet ‘aks’, jf. Danmarks Stednavne, Stednavneudvalget og Institut for Navneforskning (udg.), 17,1, Kbh.
1976, 227.
2
Samlinger af Adkomster, Indtægtsangivelser og kirkelige
Vedtægter for Ribe Domkapitel og Bispestol, nedskrevne
1290-1518, kaldet »Oldemoder« (Avia Ripensis), O. Nielsen (udg.), Kbh. 1869, 113.
3
For dommen, afsagt 15. maj 1500, jf. Hans de
Hofman, Samlinger af publique og private Stiftelser, Fundationer og Gavebreve IV, Kbh. 1759, 633-34. Endvidere
J. Kinch, »Præstekaldene i Ginding Herred«, Samlinger
til Jydsk Historie og Topografi 2,1, 1886-88, 23 f. Efter

Fig. 166. Prospekt fra nordøst. Tegning af Vilh. Dahlerup 1863. – View from the north east, 1863.
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Fig. 167-68. Romanske kvadersten med ornamentik i skibets sydmur og over skibets syddør (s. 2947). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque ashlars with ornamentation in south wall of nave above the door.
reformationen omdannedes sjælemessen til en prædiken, der fortsat afholdtes om onsdagen.
4
O. Nielsen, Historisk-Topografiske Efterretninger om
Hjerm og Ginding Herreder, Kbh. 1895, 329.
5
Danske Magazin IV, 2, 1873, 45.
6
RAK. Danske Kancelli. B 160. Indlæg til registre og
tegnelser samt henlagte sager, 1650. Netop i 1650 var
administrationen af Hardsyssels kirkers indtægter over-

draget til Sorø Akademi, hvis hofmestre frem til 1693
fungerede som provster (s. 588).
7
RAV. Ribe Domkapitels ark. Jordebog for Hardsyssels
provsti 1655 (C-0004-913).
8
RAV. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-94 (C-KRB71-72, Kirkergsk.). Her oplystes 23. maj 1695, at
Mogens Rosenkrantz’ enke ville overtage embedet,
indtil man fandt en afløser, og så længe kirken stod

Fig. 169. Tvillingesten i skibets sydmur (s. 2946). Foto Anders C. Christensen 2018. – Twin stones in the south wall
of the nave.
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Fig. 170. Romansk korbuekragbånd genanvendt på skibets sydvesthjørne (s. 2949). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Romanesque chancel arch cordon re-used on southwestern corner of nave.

Fig. 171-72. 171. Romansk korbuekragbånd (s. 2949). Foto Poul Hansen og Ib Lydholm 1982. 172. Detalje af korets
sydøsthjørne (s. 2946). Foto Anders C. Christensen 2018.– 171. Romanesque cordon. 172. Detail of corner of chancel.
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Fig. 173. Rekonstruktion af sydkapellets gavltrekant (s. 2958). 1:100. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2019. – Reconstruction of the pediment in the south chapel.

under reparation, da hendes afdøde mand havde købt
adskillige materialer til dette formål.
9
Kronens Skøder på afhændet og erhvervet jordegods i Danmark, fra Reformationen til Nutiden 1535-1765 (16891719), Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1941, III, 167. Sophie
Billes dødsår er urigtigt angivet som 1693 i Danmarks
Adels Aarbog, udg. af en forening, 1985-87, Kbh. 1988,
551.
10
RAV. Viborg landstings skøde- og panteprot. 1706-11 (B
24-670), lyst 18. juli 1708.
11
RAV. Ribe bispeark. Visitatsprot. 1809-30 (C 4-846).
12
Synsprot.
13
E. Tang Kristensen, Sagn og Overtro fra Jylland, Kbh.
1886, 76 f (nr. 149); E. Tang Kristensen, Danske Sagn,
Silkeborg 1895, III, 26 (nr. 117). Sumpen, også benævnt
‘Ellens hule’, lokaliseres her til Fælen, syd for Hostrup
nær den gamle overkørsel.
14
Uldall 1865 (1890).
15
NM. Herredsberetning 1880 af H. C. Strandgaard.
16
Anonym, »Da træmunken i Ejsing Kirke græd og
svedte«, Skive Folkeblad 1. marts 1950.
17
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005, vedr.
14. nov. og 20. nov. 1593.
18
Niels Bundgaard, »En kirkerestaurering. Lidt om

Ejsing Kirke«, Viborg Stifts Aarbog 1947 (Bundgaard
1947), 37.
19
1926 var der ‘mose mod sydøst’, jf. Synsprot.
20
Niels Bundgaard, Den gamle Sognekirke i Ejsing,Vinderup 1957 (Bundgaard 1957 ) 33.
21
Bundgaard 1947 37; samme skriver dog senere, at
udvidelsen blev foretaget 1943, jf. Bundgaard 1957 31.
22
Til udvidelsens dige blev stenene fra det gamle dige
anvendt, hvorfor kun fronterne er stenklædte.
23
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1696-1775 (C 4-189).
24
Indgangen, der blev opført af murermester Niels
Chresten Ransborg, blev opført med arbejdskørsel
som formål, idet man ville undgå slitage på den ældre
portal med smallere indgang vest herfor.
25
RAV. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1654-94 (C-KRB71-72, Kirkergsk.).
26
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
27
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17981802 (C 4-705).
28
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 18111815 (C 4-709).
29
Synsprot. Jf. også korrespondance mellem arkitekten
og kirkens menighedsråd; RAV. Privatark. Søren VigNielsens privatark. Arbejde med bygninger 1900-64
(PR-2390/5); desuden Bundgaard 1947 37. Arbejdet

EJSING KIRKE

3085

Fig. 174. Rekonstruktion af tårnets nordre trekantgavl (s. 2960). 1:100. Målt og tegnet
af Anders C. Christensen 2019. – Reconstruction of the northern pediment in the tower.

blev udført af håndværkere fra Ejsing, herunder murer
Christian Damsgaard, tømrer Johannes Pedersen og
maler Harald Olesen.
30
Bundgaard 1947 37.
31
Den indbyrdes afstand kan dog variere fra 2-3 til
10-11 cm.
32
Indtil 1982 var stenen indsat længere mod øst, jf.
M. Mackeprang, Jydske Granitportaler, Kbh. 1948, 299,
fig. 291b.
33
Den lineære eller geometriske ornamentik i romansk
granitskulptur kendes fra bl.a. sydportalen i Lime, jf. J.
F. C. Uldall Sallinglands Kirker, Kbh. 1884, 1 pl. 14. En
kragsten meget lig Ejsing-eksemplaret findes endvidere i Brande, hvor motivet har karakter af en arkadefrise med aftrappede fodstykker jf. DK Vejle 2559. Se
også henvisning i note 32 (Mackeprang).
34
På tympanonfeltet blev 1906 registreret en sekundær, kalkmalet dekoration, jf. s. 2997. Tympanonstenen
var 1895 indsat i murværket øst for våbenhuset, jf.
Nielsen 1895 (note 4), 350.
35
Mål udv. 142×103 cm, indv. 162×100 cm, lysning
105×45 cm.
36
36×97 cm, lysning ca. 53 cm.
37
Facadens kalklag vanskeliggør en optælling, der på
Dahlerups tid syntes at omfatte fire eksemplarer.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Fig. 175. Rekonstruktion af våbenhusets gavl (s. 2957).
1:100. Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2019.
– Reconstruction of porch gable.
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Fig. 176. Skibets ombyggede, vestre trekantgavl set mod øst (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Rebuilt western
pediment in the nave, looking east.

38
Synsprot.; Bundgaard 1957 17; RAV. Provstiark. Kirkeog præstegårdssyn 1856-72 (C 40 C-7).
39
Bomhullerne ses i to niveauer, det nedre tilmuret.
40
Dog kun 12 cm brede.
41
RAV. Provsteark. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1843-55 (C 40C-6). Muligvis blev også døren
udvidet på dette tidspunkt, jf. s. 2950.
42
Synsprot. 1791 var der ingen loft i våbenhuset, jf.
RAV. Ribe bispeark. Kirkesyn 1788-92 (C 4-190).
43
NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indberetning fra
Chr. Axel Jensen 1906 (Jensen 1906).
44
RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772).
45
Tydeligst indikeret på tårnets vestfacade, hvor en
lodfuge opstået ved trappehusets ombygning strækker
sig op til niveauet for det ældste glamhul, og hvor også
murankrene er ført op til denne højde.
46
En irregulær lodfuge over døren i tårnrummet
stammer formentlig fra denne reparation.
47
Dørens indsættelse synes allerede at være planlagt
1665, hvor en murermester ansattes til at ‘slå hul i
muren, til en anden dør i tårnet, ned på kirkehimlen’,
jf. Kirkergsk.

48

Sydmuren inkl. aflastningsbuen er forsvundet under
tårnreparationen 1982, NM. Korrespondanceark.
49
Måske er ombygningen sket i forbindelse med
opsættelsen af en ny klokke; midtpillen kan således
uden problemer pilles ned og genopbygges uden konsekvens for rundbuestikket.
50
13 skifter og to skifter trappestik.
51
Disse var muligvis nedtaget 1656, hvor 30 vindskedesøm blev brugt i forbindelse med skotrendernes
reparation, jf. s. 2979.
52
NM. Korrespondanceark.
53
Jf. indb. v. Chr. Axel Jensen, j.nr. 28/09.
54
Rumdisponeringen kan tænkes at være betinget af
bestemte, brugsmæssige forhold, der ikke længere lader
sig afsløre.
55
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 18031804 (C 4-706).

Fig. 177. Skibets ombyggede, vestre trekantgavl set
mod sydvest (s. 2958). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Rebuilt western pediment in the nave, looking south west.
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Fig. 178. Trekantgavl over sideskibets andet fag fra øst,
set mod nordøst (s. 2969). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Pediment above second bay from the east in side
aisle, looking north east.
56

RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 180710 (C 4-708).
57
RAV. Provsteark. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1843-55 (C 40C-6).
58
Bundgaard 1947 30; jf. også Synsprot.
59
I Synsprot. er en ‘arkitekt Møller-Nielsen’ (Struer?)
nævnt, hvorimod NM, Korrespondanceark. foreslår
enten Hansen-Møller, Holstebro eller Poul Hansen,
Thisted; jf. j.nr. 1246/62.
60
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 18031804 (C 4-706); RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 1805-1806 (C 4-707).
61
Bundgaard 1957 17.
62
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 185672 (C 40C-7).
63
Det nordvestligste spær er dog af eg.
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64

Bindbjælkerne og remme er ligeledes af fyr.
Det må forblive et åbent spørgsmål, hvorledes de
sløjfede †skrå- og †krydsbånd skal opfattes i forhold
til den antagelse, at tagværkerne er oprindelige. En
afkortning af spærene kunne således være foretaget i
forbindelse med fugtskader i skotrender og spærfødder, og en sådan har været betinget af †båndenes nedtagning, idet hvælvene ikke levner plads til en lavere
placering af disse. Dette indebærer, at den oprindelige
tagrejsning var stejlere end den nuværende. En anden
forklaring kunne være, at hvælvenes issepunkter blev
højere end planlagt og dermed nødvendiggjorde en
sløjfning af †båndene. Eller måske er hvælvene sekundære. Det er vel også en mulighed, at man – svarende
til den modstående i syd – oprindeligt planlagde en
nordre korsarm, hvortil det allerede tildannede tagværk måtte tilpasses i forlængelse af beslutningen
om at opføre et firefags sideskib i stedet. Under alle
omstændigheder kompliceres billedet yderligere ved
det forhold, at f.eks. det østligste fags 7. hanebånd fra
nord, der har to, tætstillede og nu ubenyttede bladninger, det ene vinkelret på træet og uforeneligt med

65

Fig. 179. Kontramuring i sydkapellets nordøsthjørne (s. 2960). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Counter-masonry in
north east corner of south chapel.
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den nuværende konstruktion, viser samme datering
som de øvrige stykker (prøve nr. 71113079). Der kan
ikke herske tvivl om, at sideskibet/kapelrækken er
senere end sakristiet, men i princippet kan det være
opført længe efter med anvendelse af et tagværk hentet
andetsteds fra.
66
Alle daterede prøver er udtaget i tømmer, der har
bevaret splintved eller som baseret på iagttagelser
under prøveudtagningen kun mangler splintved. Dateringen af korets tagværk bygger på fire prøver, hvoraf
tre er daterede.Yngste årring er dannet 1461 (prøvenr.

71111049) med 16 splintår. Dateringen af de to faser
af skibets tagværk er baseret på 16 prøver, otte fra hver
fase, alle daterede. I den østlige del er yngste årring
dannet 1379 (prøvenr. 71110139) med otte splintår. I den vestlige del er yngste årring dannet 1434
(prøvenr. 71110049) med tre splintår. Dateringen af
sakristiet bygger på syv prøver, hvoraf tre er daterede.
Yngste årring er dannet 1425 (prøvenr. 71112059).
Dateringen af sideskibets første fag fra øst er baseret
på otte prøver, alle daterede. Yngste årring er dannet
1513 (prøvenr. 71113089) med 11 splintår. Daterin-

Fig. 180. Sideskibets vestvindue, o. 1515-25 (s. 2968). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– West window of side aisle, c. 1515-25.
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gen af sideskibets andet fag fra øst baserer sig ligeledes
på otte prøver, alle daterede. Yngste årring er dannet
1505 (prøvenr. 71114029) med ét splintår. Dateringen af sideskibets tredje fag fra øst er baseret på fem
prøver, hvoraf tre er daterede. Yngste årring er dannet
1504 (prøvenr. 71115029) med fem splintår. Dateringen af sideskibets fjerde fag fra øst er baseret på otte
prøver, der alle er daterede. Yngste årring er dannet
1514 (prøvenr. 71116059) med 12 splintår. Hylleberg
Eriksen 2015.
67
Bundgaard 1947 29-30; jf. også Synsprot.
68
Bundgaard 1947 30.
69
Ved samme lejlighed blev korets nordvæg og sideskibets murflader undersøgt uden resultat.
70
NM. Indb. ved E. Lind 1930 (Lind 1930).
71
NM. Indb. ved Peter Kr. Andersen 1930 (Andersen
1930).
72
NM. Indb. ved E. Lind 1945 (Lind 1945).
73
NM. Indb. ved E. Lind 1951, 1953 (Lind 1951,
1953).
74
NM. Indb. ved R. Smalley 1993 (Smalley 1993) og
Mette K. Jensen 1993 (Mette K. Jensen 1993).
75
Jf. også Robert Smalley, »Hjerte til Gud«, Danske
Kalkmalerier 6, red. Ulla Haastrup, Kbh. 1992, 148-49.
76
Jf. Karen Sorgenfrey, »Joachim og Annas historie«,
Danske Kalkmalerier 6, red. Ulla Haastrup, Kbh. 1992,
154-57.
77
Jf. den latinske bibeloversættelse Vulgata, »noli me
tangere«, dvs. »rør mig ikke«; Joh. 20,17.
78
Djævelen afbildet som en hund er forholdsvis sjældent forekommende i dansk kontekst, jf. Ebbe Nyborg,
Fanden på væggen, Højbjerg 1978, 52.
79
Den ukendte helgeninde blev af konservator oprindeligt tolket som Skt. Barbara holdende en kalk, men
denne genstand blev siden af samme omtolket som
værende en pyxis, jf. Lind 1951, 1953. Senest er Skt.
Barbaratolkningen dog gentaget på Nationalmuseets
kalkmaleridatabase, jf. note 81.
80
Jf. Biblia Pauperum. Billedbibelen fra middelalderen, udg.
Knud Banning, Kbh. 1984, 7-13.
81
Jf. søgninger på Nationalmuseets kalkmaleridatabase
under Ejsing Kirke og fanen Kunst- og Kulturhistorie
(besøgt 1/5 2019): https://natmus.dk/salg-og-ydelser/museumsfaglige-ydelser/kirker-og-kirkegaarde/
kalkmalerier-i-danske-kirker/
82
Jf. H. Schade, »Adam und Eva«, Lexikon der christlichen Ikonographie, Engelbert Kirschbaum m.fl. (udg.), 1,
Freiburg (1968) 1994, 51-52.
83
Som foreslået af Knud Prange er dette formentlig
sket af æstetiske hensyn, se denne i »Vågnende slægtsbevidsthed«, Danske Kalkmalerier 7, red. Eva Louise
Lillie, Kbh. 1992, 132-35. Hvis de respektive mødres
våbener skulle have været gengivet, burde det tredje
felt have vist Gyldenstierne (for Lene Mogensdatter
Gyldenstierne) og det fjerde Rosenkrantz (for Sophie
Jacobsdatter Rosenkcrantz). Dermed ville Rosen-
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Fig. 181. Plade fra blytag med initialer og årstal, 1778
(s. 2979). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Plate from
lead roof with initials and year.

krantzvåbenet have optrådt to gange, men det kan
heller ikke helt udelukkes, at Sophie Bille med gengivelsen af sin farmor og mormors våbener bevidst
har betonet sin særlige status som ophavskvinde til
udsmykningen, der i givet fald kunne være udført i
hendes enketid (1695-99).
84
Som påpeget af Allan Tønnesen.
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Sophie Bille var datter af Anders Bille, den sidste
med titlen ‘Rigens marsk’. Han faldt 1657 ved Frederiksodde i kamp mod svenskerne (‘rigens fjender’)
under Karl Gustav-krigene. Epitafiet over Sophie
Billes svoger, Christian Rosenkrantz (s. 3062), afsluttes
ligeledes med et fransk bonmot.
86
En lignende dekoration var ifølge konservator registreret over ‘nogle vinduer’ i Aulum Kirke (Hammerum Hrd.), jf. NM. Korrespondanceark.
87
Bundgaard 1957 21.
88
Smalley 1993.
89
Chr. Axel Jensen 1906. De var endnu bevaret o. 1926,
jf. NM. Korrespondanceark.
90
Om de to sidstnævnte, jf. også Carsten Bach-Nielsen,
»En høvedsmand i Nørup og en Salomon i Engum«,
Vejle Amts Årbog 1989, 112-20.
91
NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indb. ved E. B.
Rosing-Holm 1988 og 1993 (Rosing-Holm 1988,
1993).
92
RAV. Ribe bispeark. Biskop Mathias Anchersens visitatsbog 1732-38 (C 4-844a).
93
Erik Pontoppidan og Hans de Hofman, Den danske
Atlas V, Kbh. 1769, 815 f.

94

RA. Danske Kancelli. Indb. fra gejstligheden om kirkernes tilstand og om bestemmelser for deres vedligeholdelse 1792 (F 47).
95
Bundgaard 1947 29.
96
RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772). Jf. også Erik Pontoppidan og Hans
de Hofman, Den danske Atlas V, Kbh. 1769, 816.
97
Jf. også Den danske Atlas (note 93), 815-16.
98
Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold
1551-1660, Rigsarkivet (udg.), Kbh. 1885-2005, vedr.
22. febr. 1560.
99
RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772). Indberetningen fra 1766 omtaler, at helgenen har båret en krone af gyldenstykke på
hovedet, antagelig en fejltolkning af den oprindelige
bispehue, medmindre at figuren – vel sekundært – er
blevet forsynet med en hovedbeklædning (af tekstil(?)).
100
D. Kimpel, »Dionysius (Denis)«, Lexikon der christliche Ikonographie, udg. Wolfgang Braunfels, VI, Freiburg
in Breisgau (1974) 1994, 61-67.
101
Præsteindberetningen fra 1766 nævner dog – fejlagtigt (?) – at helgenen har holdt et scepter (vel rest af
den oprindelige bispestav) i højre hånd og ‘en katolsk

Fig. 182.Ydre set fra syd. Ældre foto i kirkens arkiv. – Exterior seen from the south.
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Fig. 183. Pennetegning af ubekendt, 1799, med gengivelse af kirken, set fra sydvest, Skt. Dionysiusfiguren (s. 3010)
og †klokke nr. 1 (s. 3057). Nationalmuseet. – Anonymous pen drawing, 1799, showing the church seen from the south west,
the St. Dionysius figure and †bell no. 1.
præstehue’, dvs. mitraen, i sin venstre. RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch 1766-69 (C 4-772).
Tilsvarende er anført af Søren Abildgaard (jf. ndf.).
Tegningen fra 1799 (fig. 183) bekræfter dog, at placeringen af figurens attributter på dette tidspunkt svarer
til den nuværende situation.
102
Chr. Axel Jensen, »Katolsk kirkeinventars skæbne
efter reformationen«, Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed
og Historie 1921, 195.

103

Jensen 1921 (note 102), 196, note 1.
Jf. RAV. Ribe bispeark. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69 (C 4-772); Den danske Atlas (note 93), 816;
Abildgaard VIII, 146.
105
NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Afskrift og tegning
af anonym, dateret 23. juni 1799.
106
Chr. A. Bøje, Danske Guld og Sølvsmedemærker før
1870, 2, rev. udg. ved Svend Fritz og Finn Grandt-Nielsen, Kbh. 1982, 302 og nr. 6741 med omtale af Ejsing104
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Fig. 184-185. 184. Rest af gotiske †kalkmalerier på korets sydvæg (s. 2996). 185. †Kalkmalerifragmenter på triumfvæggen (s. 2996). Foto 1993. – 184. Remains of Gothic †wall paintings on the south wall of the chancel. 185. †Wall
painting fragments on the chancel arch wall.

kalken, der kan være solgt eller repareret af Lind. At
dømme efter sammenhængen sandsynligvis det sidste.
107
Bøje 1982 (note 106), nr. 5535.
108
Bundgaard 1957 27.
109
Jf. f.eks. udgaven i Psalmebog til Kirke- og Husandagt,
Kbh. 1886, nr. 719, dog uden angivelse af forfatternavn.

Fig. 186. †Kalkmaleri på syddørens tympanon (s.
2997). Tegnet af Peter Linde, i NM. – †Wall painting on
tympanum of south door.

Udgaven i DDS (2003), nr. 463, har kun de første fire
strofer.
110
På ældre fotografier (jf. fig. 193) er leddet delvist
erstattet af en række indskudte småsten.
111
Et nyligt arkæologisk fund af et saltkar fra 1300-tallets Odense viser tilsvarende sammenstilling af Syndefaldet og Guds- eller Korslammet, jf. Mikael Manøe
Bjerregaard og Maria Elisabeth Lauridsen, »Et middelalderligt saltkar fra Odense«, Kuml 2014, 251d.
112
Erik Skov, »Døbefonte i Viborg Stift«, Viborg Stiftsbog 1994, 27, 32.
113
M. Mackeprang, Danmarks middelalderlige Døbefonte
Kbh. 1941 (2. udg., Højbjerg 2003), 45 f.
114
Mackeprang 1941 (2003) (note 113), 321-24. Om
Ejsingfonten i øvrigt, jf. samme 51-53, 55, 57 f. og 352.
115
Uldall 1865 (1890); jf. også F. Uldall, »Om de danske
Landsbykirker og deres Istandsættelse«, Kirkehistoriske
Samlinger 2, IV, 1867-68, 107 f., 138. I sidstnævnte
indlæg, 108, fremhævedes fonten som »et godt Eksempel paa den Tids forunderlig barnlige Fremstilling«.
116
NM. Korrespondanceark. Notat af 22. juli 1958 fra
Tage E. Christiansen.
117
NM. Indb. 1974 ved Pernille Bronée (Bronée 1974).
118
NM. Korrespondanceark. Indb. 1971 ved Mogens
Larsen (Larsen 1971); Bronée 1974.
119
NM. Korrespondanceark. Notat af 22. juli 1958 fra
Tage E. Christiansen.
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120

Jf. Merete Bergild og Jens Jensen, »Christen Jacobsen (1622-1708). En jysk billedhugger«, i Synligt og
usynligt. Studier tilegnede Otto Norn på hans 75 års fødselsdag den 13. december 1990, Hugo Johannsen (red.),
Kbh. 1990, 173-75.
121
Bundgaard 1947 32.
122
Bergild og Jensen 1990 (note 120), 174. Hanne Jönsson, Gud til Ære, Kiercken til Zirat. Peder Jenssøn Koldings
prædikestol i Vor Frelsers Kirke i Horsens 1670, Horsens
1987, 138 f., peger også på samtidig hollandsk møbelkunst som parallel hertil. Jf. også den Peder Jensen Kolding tilskrevne Clausholmseng i NM., senest beskrevet
af Jens Bergild »Clausholm-sengen eller Gl. Estrupsengen?«, Herregårdshistorie 8, udg. Britta Andersen
m.fl., 2013, 111-19.
123
Bergild og Jensen 1990 (note 120), 173-87. Jf. samme
i Weilbach. Dansk Kunstnerleksikon, red. Sys Hartmann,
4, Kbh. 1995, 21-22.
124
RAV. Ribe bispeark. Kirke- og præstegårdssyn 17931815 (C 4-704-09).
125
Jf. i øvrigt Erik A. Nielsen, Gådetale. Emblemer, symbolik, spejle, Kbh. 2018, 340.

Fig. 188. Rest af kalkmalet †udsmykning, 1700-tallet,
over tårnarkaden (s. 2997). Foto 1993. – Remains of
wall-painted †decoration, 1700s, above the tower arcade.

126

Fig. 187. Rest af kalkmalet †draperi, o. 1764, i sideskibets vestfag (s. 2997). Foto 1993. – Remains of wallpainted †drapery, c. 1764, in west bay of side aisle.

Jf. Erik Skov, »Skriftemål og skriftestol, Kirkens
bygning og brug. Studier tilegnet Elna Møller, red. Hugo
Johannsen, Kbh. 1983, 118-21.
127
Jf. også Skov 1983 (note 126), 115. Her dateres dog
Ejsingstolens malerier til o. 1700.
128
Andersen 1930. Som nævnt 1895 tilhørte den dog
på daværende tidspunkt præstegården, jf. Nielsen 1895
(note 4), 350.
129
NM. Korrespondanceark. Notat af 11. december 1909
fra Chr. Axel Jensen.
130
Fremstillingen af Elias, der fodres af ravnene, bygger
på en spejlvendt version af gengivelsen i Merians Bibel
(1626), svarende f.eks. til Jan Luykens radering fra
1712 (eksemplar i Rijksmuseum, Amsterdam).
131
Firmanavneplade i spillebordet. Chr. Winthers
or
gelbyggeri, der blev ledet af Theodor Frobenius,
hedder i dag ‘Th. Frobenius & Sønner’. Firmaet havde
1909-25 hovedsæde i København, men drev en overgang en Aarhus-filial under ledelse af orgelbygger Emil
Nielsen (Aage Nørfelt, »Orgelbyggerne Frederik og
Emil Nielsen«, Dansk Orgelaarbog 1, 1981-82, 35-78,
63-68).
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Fig. 189. Kasseret inventar, bl.a. (†)salmenummertavler, o. 1850 (s. 3050), og fragmenter af kister med diverse løse
plader og beslag (s. 3069), henlagt på kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Scrapped furnishings, including
(†)hymn boards, c. 1850, and fragments of coffins with various loose plates and mountings, deposited in the church loft.

132

Yderligere oplysninger om kirkens orgler findes i
Den Danske Orgelregistrant.
133
Sml. S. V. Wiberg, Personalhistoriske, statistiske og
genealogiske Bidrag til en almindelig dansk Præstehistorie, I,
Kbh. 1870, 308 og Nielsen 1895 (note 4), 365 f. Bundgaard 1957 34 f.
134
Bundgaard 1947 30; Synsprot.

135
Bundgaard 1957 27. Gunnar Rønn og Jens Krogh,
Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt, Ringkøbing 1992, 21.
136
Bundgaard 1957 17. Urskiven ophængtes under
ledelse af arkitekt Søren Vig-Nielsen, Viborg; RAV.
Privatark. Søren Vig-Nielsens privatark. Arbejde med
bygninger 1900-64 (PR-2390/5).
137
Generelt, jf. Per Rasmus Møller, »Automatiske
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Fig. 190. Kasseret inventar, bl.a. (†)figurer fra altertavle, 1764 (s. 3005) og kisteplader fra Hans Schousboe og Mette
Cathrine Bierrings kister (s. 3005 og 3076), henlagt på kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Scrapped furnishings, including (†)figures from an altarpiece, 1764, and plates from the coffins of Hans Schousboe and Mette Cathrine Bierring,
deposited in the church loft.

Fig. 191. Løse planker fra kister, tidligere i Mogens Rosenkrantz’ og Sophie Billes gravkrypt (s. 3068), nu henlagt på
kirkeloftet. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Loose planks from coffins, formerly in the burial crypt of Mogens Rosenkrantz
and Sophie Bille, now deposited in the church loft.
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148

Fig. 192. Ovalt stempel for ukendt mester (th.) og mesterstempel for Mathias Lind (tv.), på kalkfodens lodrette standkant (s. 3012). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Oval stamp of unknown master (right) and master’s mark
for Mathias Lind (left), on vertical stand rim of chalice foot.
klokkespil i Danmark – Et forsøg på en redegørelse«,
Acta Campanologica 2, 2000, 169-84.
138
Peder Hansen Resen, Atlas Danicus VI D. Ribe Stift,
Susanne Lykke Nielsen (udg.), Odense 1987, 147;
Abildgaard VIII og NM. Antikvarisk-topografisk Ark.
139
»sancte« er gentaget, det sidste dog kun angivet med
blyant og ikke som de øvrige ord optrukket med pen.
140
RAK. Danske Kancelli. B 160. Jydske Tegnelser.
Indlæg og koncepter, 1650.
141
NM. Korrespondanceark. Brev af 16. juli fra Skive
Jernstøberi & Maskinfabrik. Portrættet af den sidstnævnte omtaltes dog som ‘en mand i adelsdragt’.
142
Både Axel Rosenkrantz og hans hustru, Birgitte
Knob, begge †1551 (epitafium nr. 1) nævnes som
begravet i kirken, jf. Danmarks Adels Aarbog, udg. af
Dansk Adelsforening, 91, 1985-87, Kbh. 1988, 687.
Også førstnævntes søn, Erik Rosenkrantz (†1591),
hvilede i kirken if. ovennævnte, 693, mens hustruen af
andet ægteskab, Maren Iversdatter Juel (†1624), begravedes i Sevel (jf. s. 3216).
143
Jf. Chr. Axel Jensen, Danske adelige Gravsten, II, Kbh.
1953, 68, 70, 263, nr. 630.
144
Jensen 1953 (note 143), 68.
145
Om stenens heraldik, jf. også Knud Prange, »Fru
Johanne i Vindum – en studie over slægtskab mellem
højadel og lavadel«, Heraldisk Tidsskrift 1984, 261-73.
146
Jf. Hugo Johannsen, »Stenhuggere på Frederik II’s
tid«, i Sandstensportaler i Danmark, red. Inge Mette Kirkeby, Kbh. 1995, 59 ff.
147
Jf. også Danmarks Adels Aarbog, udg. af Dansk Adelsforening, 91, 1985-87, Kbh. 1988, 758 f.

På hans gravsten (nr. 2) er dødsåret angivet som 3.
febr. 1763.
149
På gravsten nr. 2 døde han i sit 70. år, hvilket harmonerer med det angivne fødselsår (1692).
150
Jf. for dette hyppigt anvendte motiv f.eks. samtidige
eksempler i Vær (o. 1751, kiste for Edele Krag), Falling (o. 1762, epitafium for Jacob Rind,) og o. 1769, i
Søvind (o. 1769, monument for Christen Juul), jf. DK
Århus 4918, 2740 og 5025).
151
‘D’ er omvendt.
152
De to bogstaver, muligvis med omvendt ‘D’, er
stærkt forvitrede.
153
Jf. Jacob Helms, »Gamle Kirkebygninger paa den
jydske Halvø. Anden Fortsættelse«, Kirkehistoriske Samlinger 2, 2, 1860-62, 574-76. Tilsvarende anfører J. B.
Løffler, Danske Gravstene fra Middelalderen, Kbh. 1889,
13, at stenen »næppe med fuld Sikkerhed tør opfattes
som en egentlig Gravsten«. Betydningen af indskrifter,
anført med runer eller latinske bogstaver og fortrinsvis
placeret (eller genanvendt) ved dørpartier som henvisning til stiftere og bygmestre, er diskuteret af Gun-

Fig. 193. Romansk døbefont, vist med indskudte afretningssten mellem fod og kumme (s. 3093 og note 110).
Foto M. Mackeprang 1904. – Romanesque font, shown
with transitional stones inserted between foot and bowl.
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Fig. 194. Billedfrise på den romanske døbefont, vist udfoldet (s. 3016). Foto o. 1940 efter aftryk. – Frieze on the
Romanesque font, shown unfolded.
hild Øebye Nielsen, Runesten og deres fundforhold, Kbh.
2007, 155-58. Jf. også Lisbeth M. Imer, Danmarks runesten. En fortælling, Kbh. 2016, 329-32.
154
De specifikke personnavne på stenen er ikke omtalt
i Danmarks gamle Personnavne, udg. Gunnar Knudsen og
Marius Kristensen, I-II, Kbh. 1936, bortset fra generelle henvisninger til ‘Azur’ (Asser, Acerus), ‘Gytha’
(Githa, Gida), ‘Kabbi’ og ‘Tuki (Tucho), jf. 84-90, 43740, 715, 1480-89.
155
Jf. Nielsen 1895 (note 4), 324. Det er dog tvivlsomt, hvorvidt det var denne gård og dets gods i sognet
(‘Landtingmark’), der omtales o. 1273 som overdraget
eller pantsat til biskop Tyge af Ribe, jf. Diplomatarium
Danicum 2, II, nr. 206 og 222.
156
Erik Moltke, Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et
bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I-II,
Kbh. 1956-58, I, 79; II, 66.
157
Præsteindberetninger til Ole Worm. I. Ålborg og Ribe
Stifter, Frank Jørgensen (udg.), Kbh. 1970, 106.
158
Peder Hansen Resen, Atlas Danicus VI D. Ribe Stift,
udg. Susanne Lykke Nielsen, Odense 1987, 146 f og
fig. 38.
159
Erik Pontoppidan, Marmora Danica, II, Kbh. 1741,
81. Læsningen er her dog ganske fantasifuld og nævner
en abbed »Aterus«, søn af »Tugonis Elianus « og hans
arving, samt »Dn.. Eghideus« (tolket som Canutus
Eghideus, idet »Dn« opfattedes som en forkortelse for
Canutus). I Erik Pontoppidan og Hans de Hofman,
Danske Atlas, V, Kbh. 1769, 816, dog alene nævnt som
en ulæselig ‘gammel sten over en abbed, formentlig af
Tvis Kloster’.
160
Abildgaard VIII, 145 f. Jf. også Poul Grinder-Hansen, Søren Abildgaard (1718-1791). Fortiden på tegnebrættet, Kbh. 2010, 545 (kat. nr. 620).
161
Danske præsters indberetninger til Oldsagskommissionen
af 1807. Vest- og Sydjylland, red. Christian Adamsen og
Vivi Jensen, Højbjerg 1995, 72 -73. Tegneren Rasmus
Henrik Kruses gengivelse fra 1843 er vist i Moltke

1956-58 (note 156), I, 79, II, 66. Stenen er også nævnt
af Uldall 1865 (1890) 127.
162
Dødsdatoen er ukorrekt angivet som 3. febr. 1763
i stedet for 27. jan. 1763, jf. s. 3062 og Ejsing Kirkebog
1729-1817 (arkivalier-online, 53). Begravelsen fandt
sted 4. febr. 1763. Stenen anfører dog afdødes alder
rigtigt, nemlig 70 år.

Fig. 195. Romansk bygningssten (s. 2949) og døbefont
(s. 3016). Tegning af Vilh. Dahlerup 1863. – Roma
nesque construction stone and baptismal font.
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krantz’ 3 × tipoldemor, Karen Lunge Jepsdatter; dog
kendes intet ægtepar med samme våben af denne slægt,
som påpeget af Allan Tønnesen.
169
Bryskevåbenet kunne henvise til Sophie Bille den
Yngre, hvis farmor var Lisbeth Eilersdatter Bryske. Et
ægtepar mellem to medlemmer af familien kendes dog
ikke, som påpeget af Allan Tønnesen.
170
Mogens Rosenkrantz’ 2 × tipoldemor var Anne
Iversdatter Hak, jf. Allan Tønnesen.
171
Tilsyneladende kendes der ingen medlemmer
af Brockenhuusfamilien blandt anerne for Mogens
Rosenkrantz eller for Sophie Bille den Ældre og den
Yngre.
172
Mogens Rosenkrantz’ farmor var Margrete Hardenberg; det firdelte våben kunne muligvis være et
Thottvåben, men medlemmer af denne slægt forekommer ikke blandt Mogens Rosenkrantz’ aner, som
nævnt af Allan Tønnesen.
173
Mogens Rosenkrantz tæller blandt sine aner Anne
Ottesdatter Skinkel, der var g.m. Niels Jensen Rosenkrantz; i givet fald er de respektive våbenskjolde
ombyttet, som påpeget af Allan Tønnesen.
174
Det første våben med et marekors kunne henvise til
enten Skave- eller Gyldenstierneslægten. Førstnævnte
kendes ikke blandt Mogens Rosenkrantz’ aner, mens
det i sidstnævnte tilfælde kunne henvise til Mogens
Rosenkrantz’ mor, Lene Mogensdatter Gyldenstierne.
175
NM. Indb. ved Chr. Axel Jensen 1909 og anonym

Fig. 196. Malersignatur, 1764, for J. Thrane, antagelig
Jens Thrane. Detalje af epitafium nr. 3 (s. 3064). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Painter’s signature, 1764, of J.
Thrane, presumably Jens Thrane. Detail of sepulchral tablet
no. 3.

163

NM. Indb. af Chr. Axel Jensen 1909 og af anonym
(antagelig Peter Linde) 1926. Endvidere sagsakter i
NM. Korrespondanceark.
164
Breve af 4. maj 1930 fra Peter Kr. Andersen og 30.
maj 1960 fra Einar V. Jensen i NM. Korrespondanceark.
30. maj 1960.
165
Jf. NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Afskrift (udateret) og to fotografier smst. En indberetning fra restaureringen ses ikke.
166
Som påpeget i usigneret og udateret (o. 1977) indb.
i NM, Antikvarisk-topografisk Ark. er kun seks af de 16
våbenskjolde korrekte.
167
1926 omtales dog kun ét hjørnebeslag.
168
Lungevåbenet kunne henvise til Mogens Rosen-

Fig. 197. Romansk gravsten nr. 1 (s. 3060). Tegning
o. 1629 af Jon Skonvig. Foto efter Erik Moltke, Danmarks runeindskrifter, Kbh. 1973, fig. 120. – Romanesque
tombstone no. 1. Drawing c. 1629.
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Fig. 198. Gravkrypt under sakristiet med kister for sognepræst Hans Schousboe (†1724) og hustru, Mette Cathrine
Pedersdatter Bierring (†1716). Kisten for Hans Schousboe ses i forgrunden (s. 3076). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Interior of burial crypt for Hans Schousboe ( †1724) og hustru, Mette Cathrine Pedersdatter Bierring ( †1716).
(Peter Linde) 1926. Sidstnævnte anfører en mere detaljeret beskrivelse af de enkelte børnekister, hvortil henvises.
176
NM. Korrespondanceark. Brev af 5. juli 1983 fra Erik
Skov til sognepræst Lars G. Sandfeld.
177
Ejsing Kirkebog 1775-1804 (arkivalier-online, 53),
124 f.
178
Christopher Mulwad var 1o g.m. Marie Cathrine
Hærup, †1732.
179
Det græske ord for sundhed, der betegner gudinden
for samme (hygieia), benyttes som verbum i hilseform-

Danmarks Kirker, Ringkøbing

ler med betydningen ‘hav det godt’ eller ‘farvel’. Venligst meddelt af Peter Zeeberg og Hans Ramminger.
I denne sammenhæng må betydningen dog være det
sidstnævnte.
180
Jf. Aase Faye, Danske Støbejernskors, Kbh. 1988, 91,
nr. 154.
181
Jf. Faye 1988 (note 180), 91, nr. 154.
182
Jf. Faye 1988 (note 180), 113, nr. 234.
183
Jf. Faye 1988 (note 180), 119, nr. 261.
184
Ejsing Kirkebog 1775-1804, 124f. (arkivalier-online,
53), 128 f.
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EJSING CHURCH

Building. The church lies approximately in the
middle of the long parish whose western boundary consists of the almost 10 km long coastal
stretch out towards Venø Bay, in whose western
and most fertile part the church is placed as the
centre of a traffic node in which Gl. Landevej
constituted the old main highway.
The churchyard, which was expanded in 1941
with a large area towards the east, is fenced in by
grass-clad stone dykes. There are now four entrances, the main one in the west, consisting of
a masonry gate with a combined carriage and
pedestrian gate. The gate may at its core be medieval, but it has later been expanded with ornaments in the form of segmentally arched gables
with pinnacles. The large church is in its present
form the result of a medieval construction history somewhat out of the ordinary. The progress
of the expansion has partly been dated with the
aid of dendrochronological analyses of the medieval oak roofing preserved above the chancel,
nave, sacristy and side aisle (figs. 17a-d and 3740), while the remainder of the roofing has been
replaced in more recent times.The analysis shows
among other things that around 1445 the sacristy
on the north side of the chancel was added to
the Romanesque chancel and nave. Presumably
the porch and tower were added about 1475 followed by the south chapel around 1500. Finally
the four bay long side aisle or row of chapels was
added in the period c. 1515-25.
The chancel and nave are built in a mixture
of roughly dressed fieldstone and regular, finely
worked granite ashlars. As a contrast to the coarse
treatment of most of the construction material,
the church has several finely worked, relief-ornamented ashlars, including a chancel arch corbel
with geometrically inspired ornamentation, now
re-used in the south wall of the nave (fig. 9). Another two stones with remains of round-arched
friezes suggest that the church had architectural
decoration on the facades (figs. 167-68).

The addition of the church’s sacristy on the
north side of the chancel around 1445 began the
short but intensive period of some 80 years when
the church was given a wealth of extensions that
resulted in its present form. The facades of the
sacristy are divided up by pilasters which to the
east and west are connected by stepped friezes
crowned by sawtooth courses; on the north wall
the friezes are replaced by round arches, while the
pediment is ornamented with a broad, pointedarched high recess (fig. 5). After this the porch was
built with the characteristic facade recess that is
known from a number of the area’s church porches.The southern chapel was built in the middle of
the transition between chancel and nave, which
thus both stand in connection with the chapel.
Around 1671 the floor was heightened as a result
of the establishment of the burial crypt beneath
it. The tower in the west rises in five floors, but
originally only four were planned. In the east
and north wall we therefore still see the original belfry lights, which are now bricked in. The
heightening took place back in the middle ages,
perhaps even as a result of changed construction
plans along the way. The gables in the north and
south are ornamented with high recesses, but the
original battlements or pinnacles have gone. The
side aisle, the four bay long extension to the north
side of the nave, which appears on the exterior as
a row of chapels with separate gables, was built
as a continuation of the sacristy and flush with
it. The independent and recess-decorated gables
give the church a distinctive look that is seen on
few other village churches. In the interior the side
aisle stands in connection with the nave through
four round-arched arcades. The four bays are
separated by wide, round-arched reinforcing ribs
which support the cross-vaults of the bays.
Wall paintings. The church has a well preserved
figurative decoration from the Late Middle Ages
of the vault severies of the chancel and the south
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chapel, as well as a number of ornamentations of
among other things vault ribs and walls, including those of the sacristy, all done in the period c.
1450 – c. 1525. In addition there have been many
decorations from various periods, some of which
are however only known from later painted-over
fragments.
The oldest of the still-existing paintings are the
decorations in the chancel and sacristy, first and
foremost in the vault ribs, done immediately following the erection of the vaults around 1450
(figs. 43-44). Most conspicuous, however, are
the figurative paintings in the vault severies of
the chancel and the south chapel, done in the
period c. 1500-25 by the so-called Ejsing Workshop, which also worked in the neighbouring
churches Sahl and Rønbjerg (figs. 47-56). The
majority of these have motifs from the New Testament, although one also sees a few from the
Old Testament and from the Apocrypha. The related inscriptions are in Gothic minuscules, but
with some large initials. The paintings in the
chancel relate to the sacraments of Baptism and
Matrimony, as can be seen for example in the
south and north severies, where the motifs are
the institution of Baptism and Matrimony respectively. In the east severy, which is partly covered by the altarpiece, the betrothal of Mary to
Joseph is shown. In the south chapel the motifs
are Joachim and St, Anne as well as Christ and
Doubting Thomas in the east severy, in the south
Christ and Mary Magdalene as well as Christ and
the Samaritan Woman. The west severy is decorated with the Visitation and the Temptation in
the Desert, which has a relatively rare version of
the Devil as a dog. The north severy is decorated
with female saints as well as Paul and Peter. The
whole visual programme is common in the period, but as is the case in other places, Ejsing did
not feel bound by the usual Biblical typologies,
which has resulted in an unusual combination of
the motifs.
Furnishings. From the oldest period comes the
Communion table of the church, of irregularly
dressed granite ashlars, with its related reliquary,
later installed in the south wall of the tower (fig.
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62); furthermore, the noteworthy Romanesque
font (figs. 85-92 and 193-95), which belongs to
the Jutland arcade type and has several parallels
in the area, nevertheless differs from the others
in the figural scenes and decorative motifs of the
basin as well as its Latin inscription with its baptismal or missionizing injunction. Late Medieval,
i.e. from c. 1500, are several items, most importantly a side altar figure of St. Dionysius (figs.
76-78), presumably originally set up in the south
chapel of the church; in addition, there are the
altar candlesticks, the chancel arch crucifix (but
with more recent side figures, probably from c.
1760) (fig. 97), the altar candlesticks (fig. 82) and
a *poor box (fig. 123).
From the first half of the 1600s come baptismal
dish no. 1 (fig. 93), the font canopy (fig. 85 and
95) and a family pew (figs. 119-22), while the
pulpit of the church (figs. 98-111) was made in
1656 by the industrious Jutland master Christen
Jacobsen and at the same time represents the oldest known archivally documented work. In 1664,
though, the pew was moved from the south to
the north side of the first bay of the nave. A memorial tablet from 1671 (figs. 76 and 134) was set
up by Mogens Rosenkrantz in connection with
the rebuilding of the so-called Dionysius Chapel,
which was refurbished with a burial crypt.
The furnishings were thoroughly renewed in
the 1760s in a rustic Rococo style. The starting
point for the beautification of the church was
a bequest of 200 Rdl. from Morten Hemmer
(†1763), who was the tenant at Landting (cf. also
p. 3062). After his death, his grand plans, which
were also to include the acquisition of a new
altarpiece, were realized by the church patron,
Niels Pedersen Lillelund, who in fact himself
‘readily spent’ his own funds on the new acquisitions, which were marked with monograms for
himself and his wife, Mariane Bernsdorph (Marie Anne Bernsdorff). The newly acquired objects included the altarpiece (1764), pews, seats
for the parson and parish clerk, a (†)family gallery (1765) and a chandelier (1766) as well as a
†chasuble (1768) (figs. 61 and 131). The extensive renovation with a dominant Rococo look
can be compared to Jens Wandborg de Stiern-
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hielm’s new decorations in the same period at
Nørlem (1763-74, p. 609) and Gudum (1767-68,
p. 1055), anticipated by the slightly older furnishings installed at the initiative of Gerhard Hansen
de Lichtenberg in Nørup (1732-37) and Jørgen
Hvass in Engum. Prior to this, in 1751, a board
listing incumbents had been acquired (no. 1) (fig.
133), executed at the request of the church’s then
parson, Jens Møller, and at the same time functioned as a sepulchral tablet for him. The foot of
the chalice and an inscription must also be dated
to the 1700s, the former to c. 1750-75 (fig. 79).
A number of furnishing items were renewed or
acquired in the second part of the 1800s, including
the altarpiece, which was given new figure paintings in 1859 (figs. 65 and 75) by A. F. Jæger from
Viborg; around 1855 a poor box was acquired,
around 1862 a baptismal jug, around 1864 a new
bowl for the chalice, in 1866 a paten and around
1875 an altar jug (no. 1) (figs. 79-80 and 83).
In the course of the 1900s the church has made
more acquisitions. Worth mentioning are a bell
(1913, no. 1), two chandeliers (1926), a sevenbranched candelabrum (1927), Communion table panels in which the older Communion table
frontal was installed, as well as an altar rail (1930),
a church ship (1946), a tower clock (1955), an
organ (1976), a baptismal dish (no. 2) and a baptismal jug (1980), a bell (1992, no. 2) and a carillon (same year) and a wafer box and an altar jug
(no. 2, 1996). Furthermore, in the course of the
second half of the 1900s a total of five chasubles
were acquired.
Sepulchral monuments. The church has two Romanesque tombstones, one of them a particularly noteworthy inscription stone (figs. 146-47
and 197); both have been set up in secondary
positions westernmost in the south wall of the
nave. From the middle of the 1500s – perhaps
also earlier – until the end of the 1700s, Ejsing
functioned as a burial church for members of
the Rosenkrantz family and for later residents of
the parish manor house, Landting. That the Late
Medieval addition of four chapels in the north
was motivated from the outset by the wish to

establish burials appropriate to the rank of the
deceased is theoretically conceivable, but has not
been possible to prove either archaeologically or
archivally. On the other hand the Late Medieval
south chapel, consecrated to St. Dionysius, was at
any rate after 1671 seen as a burial place for Mogens Rosenkrantz of Glimminge and Landting
(†1695) and for the manor’s later owners. Similarly, in 1666 the latter set up a sepulchral tablet
(no. 2) (fig. 144) for his brother Christian Rosenkrantz, but himself refrained from having visible
sepulchral monuments in the church. The same
applied to a majority of his relatives and successors, whose coffins with their plates and mountings were set up in the related burial crypt (cf. p.
3068).The coffins were moved out in 1944, inasmuch as a number of the preserved coffin plates
were already in 1926 and in more recent times
transferred to the National Museum. Others are
stored in the church loft. Inscriptions on a number of the plates were meticulously registered as
early as 1766. A later owner of Landting, Niels
Lillelund, was responsible a few years earlier, in
1761, for the renovation of the oldest sepulchral
monument in the Dionysius Chapel, the double
tablet for Axel Rosenkrantz and his wife (sepulchral tablet no. 1, fig. 141). In the 1760s grandiose monuments were set up in the northwestern
end of the church – a tablet (sepulchral tablet
no. 3) and two related tombstones (nos. 3-4), for
the tenant of Landting, Morten Hemmer and
his wife, Magdalene Sybille Heide (figs. 145 and
150-51). For the parsons of the church a grave
frame has been preserved commemorating Knud
Christensen (†1628, fig. 149), while a later colleague and his wife, Hans Schousboe (†1728) and
Mette Bierring, still rest in a masonry burial in
the northeastern chapel (p. 3076); this also functioned as a confessional. A burial, also for the
parson of the church and his wife, Laus (Laurits)
Winther (†1724) and Hylleborre Graversdaatter Assels (†1716) was found beneath the pulpit (p. 3078), while a grave for Anne Margrethe
Billeschou (†1782), wife of the church’s parson
Christopher Mulwad, was placed in the northern
side aisle close to the stairs up to the pulpit.
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Fig. 1. Kirken set fra syd. Foto Anders C. Christensen 2018. – The church seen from the south.
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Sognenavnet er i en sammensat form (»Ryztheet«)
allerede nævnt 1231 i Kong Valdemars Jordebog,1 ligesom det omtales 1349 i Ingerd Jensdatters (Kalv)
gavebrev, da en gård i sognet (»Rythæ«) skænkedes
til Mikaelskirken i Sahl i forbindelse med en sjælemesse (s. 2741).2 Selve kirken (»rythæ«)3 er i Ribe
Oldemoder o. 1380 takseret til 4 skilling sølv, svarende til middelansættelsen blandt herredets kirker.4
1496 tog Axel Rosenkrantz til Stensballegård, Landting og Rydhave på vegne af sin mor, Inger Gyldenstierne, lavhævd på en gård, som havde været pantsat
til Ryde Kirke, og hvis tilliggender blev drevet fra
(Borbjerg) Holmgård. For forbindelsen til Borbjerg,
se også nedenfor.5 1524-26 svarede Ryde 10 mark
i landehjælp som en af herredets mindre formuende kirker.6 Sognets ringe størrelse bekræftes også
1638.7

Kirken blev 1710 (med skøde af 1720) solgt til Frederik Maltesen Sehested til Rydhave (1645-1726).8
Forbindelsen til sognets hovedgård gik dog mere end
100 år tilbage, idet skiftende ejere af Rydhave fra slutningen af 1500-tallet også fungerede som kirkeværger.9 1796 fik stiftsamtmand Niels Sehested (17561821) tilladelse til at afhænde kirken, om end med forbehold for kalds- og patronatsret.10 Selve bortsalget til
sognemændene er dog antagelig først sket efter Niels
Sehesteds død, tilsyneladende først 1825.11
1928 overgik kirken til selveje.12 Siden 2011 er kirken sammen med Handbjerg, Mejrup og Ejsing (s.
1942, 1773 og 2942) indgået i et fællespastorat.
Anneksforhold. Kirken nævnes tidligst 1638 som anneks til Borbjerg Kirke (s. 1840),7 et forhold, der dog
kan gå længere tilbage (jf. ovf.). Siden 1831 har kirken
haft et anneksforhold til Handbjerg Kirke (s. 1942).
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydvest. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south west.
Sognets firefløjede hovedgård, Rydhave (Slot), der
arkivalsk er omtalt allerede i 1300-tallet,13 og som i
sin kerne rummer bygningsdele og kalkmalerier fra
senmiddelalderen og renæssancen, indeholder to rum,
der i nyere tid betegnes og anvendes som kapel eller
kirkesal. Det drejer sig dels om et hvælvet kælderrum
i nordfløjen, hvilket 1962 indrettedes som kapel og
andagtsrum, dels om et stort rum i vestfløjen, der benyttes som kombineret kirke- og gymnastiksal.14 Den
kirkelige brug har primært haft relation til Rydhaves
funktion siden 1956 som ungdoms- eller efterskole, og
der synes i øvrigt ikke påvist sikre skriftlige vidnesbyrd
om, hvorvidt hovedgården allerede i middelalderen eller tidlig moderne tid rummede egen kirke eller privatkapel.
Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Hans August Bie
1790. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral
map.
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Kirken ligger i landsbyens sydøstlige udkant, på
en skråning med svagt fald mod syd. Nord for
kirken udgøres bebyggelsen af parcelhuse og
mod vest af friskolen Margrethe Reedtz, opkaldt
efter Malte Sehested til Rydhaves hustru, der
i perioden 1661-93 var kirkens værge, og som
1684 grundlagde byens første skole.15 Kirkepladsen grænser i øst og syd op til agerjord, men
førhen var der frit udsyn i alle retninger på nær
mod syd, hvor en trelænget †gård med tilhørende
have, ‘Kirkebygaard’, var placeret tæt op ad diget
(jf. fig. 3).16
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegården har
bevaret de gamle grænser mod syd og vest, hvori-
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mod en nordudvidelse fandt sted 189517 og en
østudvidelse 1995, idet kirkegårdens oprindelige
østdige dog bevaredes. Dette består som hegnet
mod syd og vest af gamle jorddiger med stensatte
fronter i modsætning til det nyere norddige, der
helt er stenklædt. Digerne dækkes flere steder af
vedbend og mod syd af en naurhæk. På hegnets
inderside mod vest er der endvidere et bredt læbælte af træer og buske, der fortsætter i et smallere forløb langs norddiget, hvor beplantningen
hovedsagelig består af eg. I det 1995 erhvervede
område er der indrettet en ‘mindelund’ hegnet af
bøgehæk (landskabsarkitekt Birte Østerby, Herning).

Fig. 4. Luftfotografi af kirken set fra nordøst. Foto Lis Helles Olesen 2013. – Aerial photograph of the church seen from
the north east.
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1590 blev ‘kirkediget’ omlagt, og yderligere arbejder og vedligeholdelser omtales hyppigt efterfølgende hvert år i perioden 1617-1653.18 1791
havde kirkegården ‘ingen fred’ for kreaturerne,
da stendiget var nedfaldent adskillige steder.19
1808 græssede får på kirkegården, fordi det ‘højst
brøstfældige’ dige ikke var istandsat.20 Det østre
dige blev 1871 omsat i 1½ alens højde, og digerne blev 1894 forsynet med pigtråd på egepæle.12
Kirkegårdens murede og hvidkalkede hovedindgang i vest består af en kombineret køre- og
gangport, der er dækket af et pulttag af tegl og
med fald mod øst, idet vestfacaden krones af en
falsgesims. Materialet er munkesten med anvendelse af rå kamp enkelte steder i det nedre. Fodgængerlågen er rundbuet og den bredere køreport kurvehanksbuet, begge med fals til begge
sider. Indgangene lukkes af ældre, sortmalede
smedejernsfløje. Hovedindgangen synes at være
opført 1610, hvor en indforskreven murermester
‘opmurede kirkeporten og kirkestetterne’, komplet med riste i alle tre stetter og tækket med tegl;
kalken blev hentet i Daubjerg. De øvrige indgange i syd og nord – og til den nye del – består
af hvidmalede trætremmelåger ophængt i ditto
stolper.
†Indgange. Ældre, træbyggede indgange er omtalt 1588, hvor der indkøbtes pæle til ‘port og stetter’.18 Som nævnt ovenfor blev de ældre indgange
i øst, vest og nord formentlig erstattet af grundmurede porte 1610. Tidspunktet for sløjfningen
af de murede †porte i øst og nord er dog ukendt,
men 1700 var den ‘nørre stette ganske øde, østre
stette af træ og ved magt’.21 Vedligehold af de murede indgange blev ofte udført i 1600-tallets første halvdel, f.eks. 1638, hvor nye tagsten på østre
og nørre †stetter blev oplagt, og igen 1639, hvor
der anvendtes 800 mursten indkøbt i ‘Wiig’ (dvs.
Lemvig) samt tagsten, kalk og træ.18 1677 blev
indkøbt fem styk 7-alen træ til en ny kirkeport,
og 1680 anskaffedes stolper og lægter til kirkeporten.18 Vestindgangen behøvede 1700 tagsten,21 og
1931 blev indgangen tækket med falstagsten.12
†Kirkeriste kendes fra 1610 (jf. ovf.), mens †drejekors (og ristene) er nævnt 1656, hvor der indkøbtes ‘tre korstræer ved kirkeristene’ samt jern
til hvert kors.18 1767 var det ‘korstræ’, der skulle

‘afværge kreaturerne at komme på kirkegården’,
borte ved østindgangen, men blev atter opsat året
efter.21 1811 manglede et drejekors i ‘porten’.22
Kirkegårdens gangstier ønskedes 1863 belagt
med sten og grus.12 1938 blev der gravet en
brønd på kirkegården,12 der 1955 blev ‘reguleret’
og drænet i den nordlige del, hvor der stod vand
i gravene.23
Bygninger på kirkegården. I kirkegårdens nordøsthjørne er 1958 opført en grundmuret kapelog redskabsbygning (arkitekterne Georg Fischer
og Preben Hempel),24 der 1986 blev udvidet
med en østlænge til maskiner og redskaber. Ved
samme lejlighed blev der indrettet graverfaciliteter og toilet i den eksisterende bygnings østende.
Huset har hvidskurede facader og er tegltækket,
og i tilknytning til bygningen blev der 1991 etableret en oplagsplads mod øst.12 †Bygninger. Et ældre kapel, formentlig fra slutningen af 1800-tallet, var placeret nord for kirken (jf. fig. 63). Den
røde murstensbygning med sadeltag var nord-syd
orienteret og blev sløjfet tidligst ved opførelsen af
det nuværende kapel.25
Beplantning. Med inspiration fra de såkaldte
sansehaver er der på en række ubenyttede gravparceller indrettet tematiske træ-, sten- og glas
installationer (fig. 5). Arrangementerne, der er
udført af graver Karsten Hansen, suppleres på
kirkegården af forskellige og til dels eksotiske
træsorter, herunder tulipantræer, abetræer, troldhassel og rød ahorn. I den nye sektion mod øst,
der underopdeles af bøgehække, dominerer paradisæbletræerne helt. Ifølge et ældre kort over kirkegården fra o. 1923 bestod beplantningen bl.a. af
hvidgran, poppel, røn, birk og syren.26 1985 blev
de levende hegn omkring kirkegården reduceret,
bl.a. blev en beplantning syd for hovedindgangen
bestående af rynket rose og hyld ryddet.
Inden for kirkegårdens hovedindgang er siden
1957 opstillet en granitsten med en indskrift i
versaler: »Her er Guds hus/ her er himmelens
port/ 1 Mos. 28.17.«.12 Stenen var før udvidelsen
af kirkegården placeret i norddigets ældre forløb
(jf. ovf.).17
Fig. 5. Installation på kirkegården (s. 3108). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Installation in the churchyard.
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Fig. 6.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south.

BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil knytter sig et sengotisk tårn i vest. En mindre udbygning
til prædikestolstrappen, på sydsiden i sammenstødet
mellem kor og skib, er formentlig opført 1638, hvorimod våbenhuset ved skibets sydside ikke er ældre end
1700-tallet. Våbenhuset har dog flere †forgængere.
Kirken er orienteret omtrent solret.

Grundplanen, der er afsat med nogen skævhed,
består af et omtrent kvadratisk kor, hvortil knytter sig et dobbelt så langt skib, hvis bagmure flugter med facaderne på korets flankemure.
Materiale og teknik. Bygningen er opført af rå
kamp med hjørnekæder af regulære kvadre. Størrelsen på de ubearbejdede marksten varierer mellem håndstore sten og blokke à 50×50 cm, og i
arbejdsgangen synes de største sten logisk nok at
være anvendt i den nedre del af muren. På korets
nordmur – men ikke på de øvrige mure – ses et

vandret byggeskel i form af en mindre tilbagetrækning af murværket i halv højde (fig. 10).
Endnu større sten, enkelte over 1 m i længden
er anvendt som fundament under bygningens
østlige del, dvs. koret og skibets østligste godt 2
m. Denne del af kirken er tillige fremhævet med
en profilsokkel med stejl skråkant, der er forsynet
med et lille ekstra led i overgangen til den nedre
del (s. 2606, fig. 9). Skråkanten, der er fraværende
på det meste af korets nordside, optræder også
under tårnets vestgavl, hvortil en del kan være
flyttet fra netop korets nordside. Muligvis skal
hele østenden med synligt fundament og profilsokkel opfattes som en selvstændig byggefase,
men eventuelle spor efter et byggestop er helt
udslettet af sekundære murgennembrydninger i
skibet, et vindue i syd og en †dør i nord (s. 3119).
Døre og vinduer. De romanske døre er sædvanen
tro placeret nær skibets vestende; den søndre fungerer endnu som indgang til kirken, hvorimod

RYDE KIRKE

den overfor liggende norddør er blændet i flugt
med såvel facade som bagmur. Karmene i den
søndre indgang, hvis åbning nu måler ca. 200×90
cm, er formentlig omsat i gotisk tid og består nu
– som bemærket af Uldall – af kilehugne kvadersten fra korbuen og dækkes af en retkantet
monolitoverligger (fig. 11).27 Mod skibets indre
har døren en øvre, sekundær og fladbuet afslutning og en ligeledes sekundær udmuring af anslagsfalsen. 1871 ønskedes granitindfatningen om
kirkens dør renset.12
Tilmuringen af den 100 cm brede døråbning
i nord, hvis karme er af hjørnehugne kvadre, synes at have fundet sted 1588, hvor kalk samt 100
sten blev indkøbt til ‘at mure den nørre dør’.18
Dørens øvre afslutning er helt forsvundet i senere
omsætninger.
Af kirkens oprindelige vinduer er nu kun korets øst- og nordåbninger bevaret, sidstnævnte
dog blændet i flugt med bagmuren, hvilket er sket
før 1550-1600, jf. de kalkmalede dekorationer
på bagmuren (s. 3122). Østvinduets karmsten er
uden sålbænk og strækker sig over to skifter, der
dækkes af en rundbuet sten. Mål: (cm) 116×56
udvendig, 158×132 indvendig, lysningen 80×30.
På nordsiden danner den ovenfor omtalte tilbagetrækning i korets murværk afsæt for det nu tilmurede vindue, der fremstår som en udvendig niche
med målene 103×58 cm. Heller ikke her er der
særskilt sålbænksten, og vinduet svarer i opbyg-
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Fig. 7. Tværsnit 1:150. Målt af Jakob Kieffer-Olsen og
Anders C. Christensen, tegnet af sidstnævnte 2019. –
Cross-section.

ningen til det østre. En romansk vinduesoverligger er tillige anvendt som fundament under sydsidens udbygning mellem kor og skib (s. 3114).28
I det indre overdækkes kor og skib af flade trælofter, hvis reparationer i nyere tid er hyppigt
dokumenteret (s. 3116). Kirkens loft var 1855
kalket, hvilket ønskedes fjernet dette år.29 De to
bygningsdele er adskilt ved en bred og rundbuet
korbue, der er udvidet i gotisk tid (jf. †kalkmalerier s. 3122 og syddør) med genanvendelse af de
romanske kragsten. Disse er retkantede foroven
og har affaset underkant (s. 2606, fig. 5).

Fig. 8. Plan 1:300. Målt af Vilhelmsen og Kristensen 1986, suppleret
og tegnet af Anders C. Christensen 2019. Signaturforklaring s. 9. –
Plan. Key on p. 9.
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Taggavle. Korets taggavl er mod loftet helt ommuret med nye teglsten, og muligvis er også dele
af den ydre beklædning omsat.22 Dette udførtes
1949, hvor tillige gavlen mellem kor og skib blev
nyopført (jf. s. 3119). Indtil 1914 var der ikke forbindelse mellem de to loftsrum, idet der dette
år blev brudt et hul i gavlen.12 Skibets vestgavl
er opført af rå kamp, men er omsat i forbindelse
med tårnets opførelse (jf. ndf.).
Senmiddelalderlige tilføjelser. Det sengotiske tårn
ved skibets vestende er i tre stokværk og har gavle i nord og syd.Tårnet er i høj grad præget af en
række gennemgribende istandsættelser udført i

1900-tallet, hvor man bl.a. fornyede klokkestokværket og gavlene. Af de skriftlige overleveringer
fremgår dog, at man til tårnets vedligehold altid
har måttet afse betydelige ressourcer (jf. s. 3116).
Dette til trods er tårnets to nedre stokværk bevaret i oprindelig form, og heraf ses, at tilbygningen er opført i forlængelse af – og bindig med
– skibets flankemure, hvorved det brede tårn i
grundplanen er rektangulært. Den synlige fundering består af to store marksten under hjørnerne,
hvorimod mindre sten er anvendt mod nord og
syd. Byggematerialet er i de hyppigt omsatte facader overvejende munkesten, i bagmurene rå

Fig. 9. Korets østgavl (s. 3110). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – East gable of the chancel.

RYDE KIRKE

kamp. På vestfacaden er murstenene suppleret
af en skråkantsokkel flyttet ud fra den romanske del af kirken, og på nord- og sydsiden består
soklen af kvadre, der muligvis repræsenterer de
genbrugte sten fra skibets hjørnekæder. Tårnets
østmur er rejst over skibets vestgavl, hvor spidsen blev fornyet i røde munkesten, og hvor der
i den nordre del er indmuret en aflastningsbue.
Omtrent midt i gavlen forneden blev der mod
skibets loft etableret en rundbuet dør med lige
gennemløbende vanger.
Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en
rundbuet arkade uden markerede vederlag, og det
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indre får lys fra vest gennem et rundbuet vindue
med dobbelt, ydre fals og indvendig smig. Rummet overdækkes nu af et fladt bræddeloft, der blev
fornyet 1891,12 men i hjørnerne er bevaret rester
af et oprindeligt †hvælv i form af halvstensbrede ribbeudspring og den nedre del af sviklerne.
†Hvælvet, der blev opført med forlæg i væggene,
og som må formodes at have været færdiggjort,
blev sløjfet på et ukendt tidspunkt før 1891. Et
†skillerum mellem skib og tårnrum ønskedes
opsat 1857,30 men blev nedtaget 1896. Her blev
tårnrummet indrettet med stole, idet ønsket om
etablering af en vestindgang ikke blev realiseret.12

Fig. 10. Korets nordfacade (s. 3110). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – North facade of
the chancel.
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Hvorledes adgangsforholdene til de øvre etager
oprindeligt var disponeret, kan ikke længere afklares, men opgangen til mellemstokværket sker
nu via en trætrappe langs vestmuren og en lem
i loftet. Etagen har ingen vinduer, og loftet består af et støbt betondæk fra 1931, fornyet 1979,
hvorover det genopførte klokkestokværk rejser
sig. Lydhullerne er her rekonstrueret på baggrund
af østfacadens, der var bevaret, og stokværket har
derfor til alle sider dobbelte, rundbuede glamhuller med ydre fals. Åbningerne flankeres på hver
side af cirkelblændinger, og tagfodens gesims
er fremhævet ved en udkragende tandsnitsfrise
(oprindelig falsgesims) over savskifte. Gavlblændingerne er rekonstrueret med udgangspunkt
i nordgavlens †dekoration, der i en summarisk
omtale 1884 endnu havde ‘beholdt sit oprindelige udseende nogenlunde’ (jf. fig. 14).27 I den

Fig. 11. Skibets syddør (s. 3110). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – South door of the nave.

nuværende form består dekorationen af seks højblændinger, foroven afsluttet af tvillingerundbuer
med aftrappet hængestav. Gavlene var oprindeligt
kronet af †kamtakker (‘tindinger’), der første gang
er nævnt 1639,18 men kammene er nu glatte.
Det enlige glamhul mod nord blev 1884 beskrevet som et ‘stort, rundbuet lydhul omgivet
af fals’, mens åbningerne i syd og vest, hvor facaderne var skalmuret talrige gange, havde ‘elipseform’(!) (vest) og var udformet som ‘to simplere rundbuede lydhuller (syd, jf. fig. 15).27 På en
ældre gengivelse af kirken fra 1867 ses det vestre
glamhul dog at være rundbuet med fals (jf. fig. 62).
Til markering af bygningens istandsættelser (jf.
s. 3116) er der på tårnets facader gennem tiderne
opsat jernankerforskud med årstal og initialer, der
dog er omarrangeret flere gange (jf. f.eks. fig. 62).
Ankrene viser nu »IS EBS/ 1759« (Jens Sehested,
Elisabeth Birgitte Sehested) på sydsiden, »NS
BSES/ 1812« (Niels Sehested, Birgitte Sophie
Elisabeth Sehested) på vestsiden og »1931« på
nordsiden.
Eftermiddelalderlige tilføjelser og ændringer. En min
dre, muret udbygning med halvtag på kirkens
sydside mellem kor og skib stammer fra 1638,
hvor prædikestolen ifølge kirkens regnskaber blev
flyttet til den ‘søndre side af briksdøren’, dvs. korbuen. Sidstnævntes senmiddelalderlige udvidelse
(s. 3111) levnede ikke meget plads til stolens nye
placering med tilhørende opgang, hvis forløb fra
koret gennem triumfmuren derfor krævede yderligere plads i form af den nyopførte udbygning.
Kirkens diminutive våbenhus ud for skibets syddør kan tidligst være opført i 1700-tallet, men i
den stående bygning synes materiale fra én eller
flere af de nedrevne forgængere at være genanvendt (jf. ndf.). Murene, der hviler på en stensyld,
er opført af røde munkesten og afsluttes på flankemurene af en falsgesims, hvorimod gavlen er
glat. Dørens kurvehanksbuede form er muligvis
en rekonstruktion, idet døren på ældre fotos er
retkantet (fig. 15). Det indre dækkes af et pudset
tøndehvælv, formentlig af træ, der hviler på en
kraftig, retkantet udkragning. 1844 ønskede man
et vindue indsat ‘i det hul, som er over våbenhusets dør’.29 Et vindue ønskedes 1862 anbragt i
våbenhuset.12
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Fig. 12a-c. Opmålinger. 1:300. Målt af Vilhelmsen og Kristensen 1986. a. Længdesnit set mod nord. b. Tværsnit set
mod vest. c. Plan. – Scale drawings. a. Longitudinal section looking north. b. Cross-section looking west. c. Plan.

†Våbenhuse. De ældst kendte vidnesbyrd om
et våbenhus stammer fra kirkens regnskabsbog
1586-87. Her oplyses, at to murermestre i 16 dage anvendte ‘et antal’ mursten til gulvet og desuden tagsten til taget.18 Et nyt af bindingsværk
synes at være opført 1613, idet der dette år blev
betalt for ‘våbenhuset at bryde ned og stedet at
gøre ryddeligt’, hvilket blev udført af ‘fire folk en
dag’. Til det nye blev indkøbt tømmer, otte snes
tagsten og 100 mursten samt kalk i Daubjerg.
En murermester udførte arbejdet i samarbejde
med tømreren, der ‘huggede og forfærdigede’
tilbygningen.18 Tagstenene blev ofte suppleret
i løbet af 1600-årene,18 og 1655 skete atter en

fornyelse af huset, da en tømrer blev betalt for ‘et
nyt våbenhus at hugge’; udgiftsposterne omfattede bl.a. ‘to store 10 alens egetræer’, der blev
skåret til stolper, yderligere to egestolper på fem
alen, et halvt dusin løsholter, 300 mursten og
350 tagsten samt kalk.18 1675 blev våbenhusets
sugfjæle fornyet og taget omlagt med 400 nye
tagsten,18 men 1700 var det på ‘tømmer, mur og
tække ganske brøstfældig’.21 Dette blev der rådet
bod på 1704, hvor en tømrer opsatte ‘to fag med
15 stykker træ’.31 Våbenhuset ‘manglede’ 1791 et
loft, og dertil var taget utæt,19 men 1851 blev der
lagt loft (tøndehvælv?) og ‘stenbænken bortskaffet’.29
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Fig. 13.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north.

En †gravkrypt eller ‘grav i kirken’ under koret
er første gang nævnt 1614, hvor en snedker forfærdigede en luge, der tillige blev ‘nedmuret’.18
Krypten blev 1704 suppleret eller udbygget med
3.466 mursten, der blev ‘indmuret’ i ‘kirken under koret’. Af stenene blev 1.500 indkøbt i Viborg og de resterende i Aalborg.31 1884 eksisterede endnu en lem hertil i skibets gulv,27 men
lemmen blev formentlig sløjfet 1888, hvor der i
midtgangen blev lagt et nyt gulv af gule mursten
(s. 3119).12 Krypten, der var overdækket af et tøndehvælv, blev genfundet ved gulvarbejder 1951,
hvor arealet blev målt til 3×3 m, højden til 2 m.
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
I forbindelse med reparationer eller fornyelse(?)
af †klokkestolen 1596 (s. 3120) synes dele af tårnets murværk at have været nedtaget, muligvis
omkring glamhullerne. Arbejdet, der omfattede

afhentning af kalk i Daubjerg, blev udført af to
murermestre i 17 dage; en murermester brugte
endvidere en dag og 200 mursten på at ‘indmure’
kirken igen, og ved samme lejlighed blev tagværket repareret og 300 nye tagsten oplagt.18 1603
blev der hentet kalk i Mønsted samt 240 tagsten
til tårnet, men allerede fem år senere måtte 6.000
mursten, 120 tagsten og to murankre indkøbes til
tårnets reparation.18 Yderligere 200 tagtegl indkøbtes 1614, og 1615-16 bogførtes igen udgifter
til tårnet.18 Problemerne fortsatte, og 1627 var
tårnets sydvestre hjørne så nedfaldent, at 4.000
mursten måtte hentes på 35 vogne i Viborg, mens
33 vogne hentede 11 læs kalk i Daubjerg. Ydermere blev to vogne sendt af sted til Ringkøbing
efter 310 tagsten til tårn og våbenhus. Arbejderne
blev udført af en murermester og hans folk, der
blev transporteret fra Stadil Kirke på to vogne.
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Aktiviteterne var foranlediget af kirkens værge
Anne Lykke til Rydhave, der 1631 endvidere
iværksatte støbningen af en ny kirkeklokke (s.
3150) samt konstruktionen af en ny klokkestol,
hvortil anvendtes tømmer afhentet i Viborg. Ved
opsætningen af klokken måtte et glamhul gennembrydes og efterfølgende genetableres.18 Nye
tårnreparationer påbegyndtes 1639, hvortil der
blev indkøbt 2.300 mursten i ‘Wiig’ (dvs. Lemvig), kalk fra Daubjerg og 240 tagsten, idet dele
af sidstnævnte materiale dog blev anvendt på kirkegårdens indgange (jf. ovf.). Alle tårnets facader
samt ‘tindingerne ved begge ender’ (dvs. kamtakkerne) blev udbedret, og i tårnet blev der tillige
indlagt murankre samt ‘forskelligt tømmer og
bjælker’.18 Murankrene blev suppleret 1648-49,
hvor der blev indkøbt stangjern fra Holstebro,
og hvor ‘formuldede sten’ desuden blev udhugget og erstattet på tårnets syd- og vestfacader
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helt til taghøjde; også nordsidens kamtakker blev
opmuret, ‘en part af ny’ og tagstenene suppleret.
Til formålet blev anskaffet 300 mursten og Dau
bjergkalk.18 1654-55 medgik atter ‘40 mursten til
tindingen’, udført af en murermester i to dage.18
Kortfattede indføringer i regnskabsbogen meddeler endvidere om fortsatte udbedringer i løbet
af 1600-tallets anden halvdel; 1661 med brug af
800 mursten, 400 tagsten og kalk, og 1666-67
anvendtes til ‘tårnets brøstfældighed’ 2.200 mursten, 200 tagsten, 14 murankre og mere end ni
læs kalk. Yderligere seks murankre måtte opsættes og 750 mursten indmures 1675, idet en del af
muren var ‘nedfalden’.18
Fire dusin egeplanker til et nyt korloft og til et
‘sprinkelværk’ (dvs. rækværk) i tårnet blev indkøbt 1677, og 1679-80 anskaffedes yderligere
egetræ til ‘loft og altergulv’ samt til ‘loftet over
kirkegulvet’, vel skibets loft.18

Fig. 14.Ydre set fra nord. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the north.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Ved kirkesynet 1700 var kirkens tilstand ‘meget ringe’, idet kirkens mure overalt trængte til
udbedringer; tårnets syd- og vestmur var ‘ganske
brøstfældige fra øverst til nederst’, og på nordsiden var muren ‘tvende steder revnet’ og dele af
den skredet ud.21 Billedet havde ændret sig 1766,
idet kirken ‘få år’ forinden var blevet ‘fuldkommen renoveret’ af ejeren, Jens Sehested til Rydhave.32 Årstallet for istandsættelsen er 1759-60, jf.
tårnets murankre (s. 3114) samt altertavlens indskrift (s. 3131). 1767 var tårnet dog atter et problem, da det ‘regnede meget ned’ her til skade for
‘tømmer og mur’, hvilket blev gentaget året efter,
hvor også koret tog vand ind.21 1771 blev der til
stadighed klaget over utæthederne, denne gang
også ‘midt i kirken’. Endvidere var der revner i
tårnmurene mod nord, syd og vest, men en reparation udført 1772 efterlod kirken uden mangler
ude som inde.21 1792 var der imidlertid atter ad-

skillige utætheder, der forårsagede nedsivning af
vand ‘på muren, især i koret, så både alter og prædikestol længe var våde.’19 Årene frem mod 1800
var besværet af flere utætheder ved døren og over
tårnet, hvis loft 1798 var ‘ganske forfaldent’; endvidere blev der registreret revner på ‘begge sider’
af tårnet og på korets sydside.33 Tårnloftet blev
fornyet 1801, men 1802 gik bemeldte revner ‘hel
igennem’.33 1803-04 var tårnet ‘meget brøstfældigt’,34 og 1805 blev der ligefrem advaret mod
at komme tårnet nær i stormvejr.35 En ‘hovedreparation’ udført 1807 af Niels Sehested syntes
ikke at have haft den store virkning og sigtede
måske blot på at undgå den nedstyrtning, der
året efter blev anset som ‘sandsynlig’. Revnerne
på nord- og sydsiden gik nu ‘langs igennem’ og
måtte ‘straks’ istandsættes, og desuden var korets
og skibets blytage utætte flere steder.20 1810 blev
reparationerne anset som værende ‘uopsættelige’,

Fig. 15.Ydre set fra syd. Ældre foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen from the south.
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idet kirken var den ‘dårligst vedligeholdte i hele
herredet’. Året efter blev det meddelt, at kirken
var ‘istandsat forrige år, nu fri for dryp’,20 og at
den var ‘meget godt istandsat’,23 men 1819 var
kirken atter under ‘hovedreparation’.36 Muligvis
blev korets nordøsthjørne i disse år omsat med
små teglsten.
Tårnets loft ønskedes 1868 fornyet og skibets
loft efterset og repareret.12 1875 blev et ‘loftsværelse’ malet.12 1888 blev fire fag af loftets vestende
omlagt og året efter tre fag af korets loft.12 1894
blev korets bjælkeender i søndre side repareret
og blytaget omlagt her.12 Et ekstra lag loftsbrædder blev 1895 lagt på det allerede eksisterende.12
I årene o. 1905 foretoges reparationer af alle tage
samt loftsbjælkerne, der blev spartlet og forsynet
med hulkelslister.12
Istandsættelsen 1930-31 koncentreredes om
tårnet, hvis overdel blev genopbygget fra klokkestokværket og op. Som udgangspunkt blev et
jernbjælkelag og betondæk over den bevarede
underdel udlagt og den øvre del herefter opmuret i den ‘gamle skikkelse’. Det nye sadeltag blev
– som våbenhusets – belagt med falstagsten, og
desuden blev syd- og vestfacaderne skalmuret til
en højde af ca. 4 m over terræn.12 En jernbjælke
i skibets vestgavl stammer også herfra.
Under en istandsættelse 1949-50 (arkitekterne E.
& F. Draiby og S. Fritz, Aarhus; inventaret istandsattes 1950-1952, s. 3125) blev bl.a. kirkens vægge
afrenset og kalket, hvorved en række kalkmalede
udsmykninger blotlagdes (s. 3122). Endvidere
blev lofternes bjælker og brædder over kor og
skib udskiftet sammen med dele af kirkens spær,
ligesom gavlene over korets og skibets østender
blev ombygget og blytagene omstøbt (jf. s. 3120).
Ved istandsættelsen 1957 (arkitekterne Georg
Fischer og Preben Hempel) fik kirken nyt varmeanlæg, gulvene blev renoveret og dræn etableret omkring kirken.
Ved en istandsættelse 1979, der blev foranlediget af anskaffelsen af kirkens klokkespil, støbtes
nye betonbjælker samt -dæk i tårnets mellem- og
klokkestokværk.
Istandsættelsen 1986-87 (arkitektfirmaet Vilhelmsen & Kristensen, Aarhus) omfattede foruden dele af inventaret (s.3125) kirkens indven-
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dige vægflader, omlægning af gulvene, nyt varmeanlæg samt renovering af jernvinduerne. Loftets isolering blev endvidere omlagt og en fulddækkende bro etableret, ligesom tårnrummets
bjælkelag og bræddegulv blev udskiftet. På korets
nordside blev blytaget omstøbt, og desuden blev
utætheder over korets og skibets sydsider udbedret. Over våbenhuset blev tagdækningen renoveret, herunder omlægning af vingeteglene og opsætning af nye vindskeder. På tårnets kamme blev
zinkbeklædningen erstattet af bly.
Gulve. Skibets og tårnrummets gulve fra 1987
består af kantlagte, gule teglsten i løberforbandt
(‘blødstrøgne’ fra Vindø Teglværk).37 I koret fladelagte af samme type, og i våbenhuset mønsterlagte to og to, alt formentlig fra 1951.
†Gulve. 1586-87 anvendtes mursten til kirkegulvet, og 1677 indkøbtes egetræ til ‘altergulvet’.18 Gulvet var 1791 jævnt og belagt med
mursten.19 1843 var våbenhusets gulv brolagt
med ‘små runde kampesten’, der ønskedes erstattet af ‘velbrændte mursten på kant’.29 Korgulvet
ønskedes 1869 repareret og atter 1877 fornyet og
omlagt.12 1888 blev der anvendt 800 gule teglsten i midtgangen, og 1908 udlagdes der under
stolene et cementlag hvorover brædder.12 I skibets midtgang var der før 1987 sort/hvide cementfliser i diagonalmønster hvorpå kokostæppe
grundet flisernes dårlige tilstand. Fliserne var
sandsynligvis – som i en række andre kirker – fra
tiden o. 1900. Under stolene og under orglet lå
fernisbehandlede trægulve.
†Døre. En nu blændet dør østligst i skibets
nordmur blev etableret o. 1760 som opgang til et
†herskabspulpitur (s. 3146). Dette blev atter nedtaget 1890, hvor pulpituret erstattedes af en kakkelovn, og døren blev blændet med små teglsten.
Vinduer. Vinduerne på sydsiden af skibet – og
formentlig også korets sydvindue – stammer i sin
nuværende form nok fra 1857, hvor de to vinduer ønskedes ‘flyttet pga. lysmangel, nye anskaffes, ikke under 2½ alen høje og 1½ alen brede’.30
Mellem de nuværende ses på skibets sydside da
også endnu spor af en ældre, blændet †åbning.
Vinduet bag alteret var 1865 ‘ikke buet’, og ønskedes dette år ‘omgjort og forstørret’.12 1868
ønskedes tårnets vestvindue ombygget, så det fik
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Fig. 16.Ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east.

samme form, størrelse og materiale som kirkens
andre vinduer.12 Korets og skibets vinduer har
sprossede, hvidmalede jernrammer, tårnvinduet
en træramme. 1628 gjorde en glarmester et nyt
vindue i koret af ‘hans eget bly og træ’, og 1635
blev to nye ruder i tårnet samt en enkelt i koret
indsat.18 Tårnets ‘seks lyshuller’ ønskedes 1881
forsynet med lemme.12 Glamhullerne afdækkes
nu af trådnet, men fik nye luger 1986, hvor de
erstattede ældre luger fra 1933.12
Tagværker. Korets egetagværk består af seks
spærfag med et hanebånd og korte stivere. En
formodentlig nyere nummerering består af udstemmede romertal fra vest mod øst. Skibets
fyrretagværk består af ni spærfag med to hanebånd og korte stivere. Flere af hanebåndene samt
et enkelt spær er dog af eg. Tårnets fyrretræstagværk fra 1931 består af ni spærfag med to hanebånd.Våbenhusets tagværk er utilgængeligt.

Klokkestolen, af fyr, er fra ombygningen 1931
og bærer to klokker, mens klokkespillet fra 1979
er ophængt i en galvaniseret stålstol. 1699 blev
klokkens ‘egeaksel’ udbedret af en smed og to arbejdsmænd.31
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra kirkens tagværker er 2017 udtaget fem boreprøver, der alle
er daterede. Korets fire prøver viser fældningstidspunkter o. 1400, mens skibets ene prøve viser
et fældningstidspunkt o. 1250.38
Tagbeklædning. Kor og skib dækkes af blytage,
mens tårn og våbenhus er teglhængte. Korets
nordside er ifølge plader med indskrift senest
omlagt 1987, »Stoffregen/ Struer/ 1987«, sydsiden 1975, »Brdr. Vestergaard/ 1975/ Hvidbjerg/
Thy«. Skibets beklædning er på begge sider fra
1967, »Stoffregen/ Struer/ 1967«. Ældre plader
med indskrift opbevaret på skibets loft vidner
om tidligere reparationer: »CB/ 17/ 86« samt en
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mindre plade med årstallet 1949 (fig. 17). Tårnets
og våbenhusets tegltage er fra henholdsvis 1987
og 1983, hvor beklædninger af falstagsten oplagt
1931 blev nedtaget.
†Tagbeklædningerne er første gang nævnt 1591,
hvor der blev lagt bly på kirken, og atter 1600,
hvor tårnets tag blev suppleret med 24 tagtegl.18
Omlægninger af blytagene blev igen foretaget
over seks dage i 1608, hvor der blev indkøbt bly i
Ringkøbing, og atter 1610, hvor et skippund blev
oplagt.18 1635 udførtes en større reparation, idet
15 skippund bly blev indkøbt i Holstebro og oplagt ‘adskillige’ steder, og 1638 blev der indkøbt
120 tagsten til tårnet.18 En storm ramte kirken
1649, hvilket afstedkom reparationer af kirkens
tage. Tagstenene blev indkøbt i Lemvig, mens
to blytækkere fra Borbjerg blev indkaldt.18 En
større omlægning af skibets tagbeklædning blev
udført 1654-55, hvor der først blev oplagt bly på
nordsiden og herefter af Niels ‘blymester’ på ‘den
ganske sønder side af kirken’ på nær seks baner.
To skippund nyt bly blev indkøbt og i alt 25 skippund omsmeltet og oplagt, idet udgifterne desuden omfattede ‘plidsarbejde’ (dvs. pligtsarbejde)
samt vognleje og brænde til blysmeltning. Også
100 tagsten til tårn og stetter blev forbrugt.18 En
uspecificeret mængde bly samt blybrædder blev
indkøbt 1677, hvor Søren ‘blymester’ omstøbte
korets tag.18 1699 udbedrede (samme?) Søren
‘blytækker’ og en ‘pligtskarl’ 11 opgange bly over
14 dage.31 1931 blev våbenhuset belagt med
falstagsten.12
Tårnets glatte gavlkamme var i perioden 193587 beklædt med zinkplader, men er nu blytækkede.39
Farveholdning. Bygningens mure er hvidkalkede ude og inde, hvor loftet er malet i grågrønne
nuancer. Kirkens loft var 1874 ‘stygt og mørkt’,
hvorfor en ‘smuk og lys’ oliemaling blev foretrukket.12 Hele loftet blev 1889 malet med perlefarve, året efter tillige tårnets nye bjælkelag og
brædder.12
Opvarmning. Kirken opvarmes af et elvarmeanlæg med rør- og planovne fra 1986 (Dansk Kirke
Varme, Viby J.). Det erstattede et oliefyret †luftvarmeanlæg fra 1957, der var placeret i et muret
kammer vestligst på korloftet på et underlag af
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jernbeton (indblæsning gennem loftsriste og returluft gennem kanaler indbygget i skibets vægpaneler). En †kakkelovn blev 1890 opstillet i skibets nordøsthjørne og en skorsten langs gavlen
opført. Kakkelovnen blev o. 1930 sløjfet til fordel
for en †kalorifer, da ovnen dette år var ‘ubrugelig’,
og et nyt varmeværk ønskedes anskaffet.12
Elektricitet. Kirken og byen fik 1923 indlagt
elektricitet.40
Fortov. Bygningen omgives af en markstensbelægning, der er partielt omlagt 1987. Muligvis
er der i det eksisterende materiale rester af den
‘brolægning’ af en alens bredde, der med ‘godt
fald udefter’ blev etableret 1892.12 Belægningen
af chaussésten foran kirkens indgang er fra 1986,
hvor den afløste en ældre belægning af brosten og
beton, muligvis fra o. 1950.

Fig. 17. Plader fra blytag med initialer og årstal, 1786
og 1949 (s. 3121). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Plates from lead roof with initials and year.
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KALKMALERIER
Som følge af kirkens restaurering 1949 (jf. s.
3119) med afbankning af væggenes kalkpuds
blev der afdækket en række kalkmalede udsmykninger, hvoraf to på henholdsvis korets og skibets nordvægge endnu er synlige.41 Malerierne
blev restaureret 1953 af Mogens Larsen.37 1) (Fig.
18-19), o. 1550-1600. På korets nordvæg, omtrent
midt på murens øvre del er rester af en Dommedagsfremstilling. Øverst til venstre en basunblæsende engel omgivet af skyer, hvorunder en skare

fortabte sjæle drives mod Helvedesilden i form af
høje ildtunger. Samtidigt med dette er maleriet
vestligt på skibets nordvæg, der viser en fragmenteret fremstilling af Syndefaldet. Omkring Kundskabens Træ, om hvis stamme slangen snor sig, står
Adam til venstre og Eva til højre; fra trækronens
frodige løv plukker Eva æblet. Maleriet er udført
i rødbrunt og lysokker på et ujævnt pudslag, der
delvist er lagt på et ældre pudslag.
†Kalkmalerier.Ved førnævnte istandsættelse blev
der som nævnt påtruffet en række fragmenterede malerier, der alle blev dækket over igen. 1)

Fig. 18. Kalkmaleri, o. 1550-1600, på korets nordvæg (s. 3122). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1550-1600, on north wall of chancel.
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O. 1450-1500(?) blev på triumfvæggen malet en
‘rødbrun, primitiv bladtegning’ eller rankeværk,
hvoraf blot fragmenter er konstateret. 2) O. 1500,
i tårnrummet, på de tilbageværende nederste led
af ribberne fandtes grå og røde sparrer, formentlig
en murermesterudmaling fra tårnets opførelse. Til
disse udmalinger hørte muligvis også to cirkulære
udsmykninger på tårnarkadens vanger, i nord i form
af en mindre roset med geometrisk mønster i gråt
og sort, i syd en større roset ligeledes med geometrisk mønster. 3) O. 1500(?). Over det ovenfor
nævnte rankeværk konstateredes på triumfvæggen,
langs korbuens runding en frise bestående af ‘høje,
slanke trekanter i gråt og rødbrunt’, og desuden
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under væggens overkant ‘en rødbrun bueslagsbort’.37 Korbuens frise svarer muligvis til en lignende †udsmykning over korbuen i Ejsing Kirke,
jf. s. 2996. 4) (Fig. 64-65), o. 1550-1600. Som del
af et større billedprogram omfattende de endnu
eksisterende malerier i koret og skibet fremkom
endvidere en række udsmykninger i kirken. På
korets nord- og sydvægge samt i korbuevangerne og på
prædikestolsopgangens nordre væg42 var søjlebårne
draperiudsmykninger udført i gul- og lysokker med
rødbrune og sorte konturer og skygger; draperierne var i korbuevangerne kronet af vingede englehoveder. Desuden var der på skibets sydvæg over
døren fragmenter af en ranke med drueklase.

Fig. 19. Kalkmaleri, o. 1550-1600, på skibets nordvæg (s. 3122). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Wall painting, c. 1550-1600, on north wall of chancel.
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Fig. 20. Interiør mod øst. Foto Hans Kjær før 1909. – Interior towards the east.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstand er den romanske døbefont, der med sin liljedekoration bl.a. er
beslægtet med eksempler i Sahl og Rønbjerg. Fra en
senmiddelalderlig altertavle (†altertavle nr. 1) stammer
antagelig fem delvist beskadigede figurer, o. 1525, med
gengivelser af Jomfru Maria, Skt. Kristoffer, antagelig
Skt. Laurentius, en uidentificeret bispehelgen og en
engel.
Fra efterreformatorisk tid hidrører prædikestolen fra
1602, der oprindeligt var opsat på sydvæggen, men siden, 1638, blev flyttet til hjørnet ved triumfvæggens
sydside. Muligvis i samme forbindelse blev de oprindeligt fire fag reduceret til tre. *Alterbordsforsiden var
ifølge kirkeregnskaberne anskaffet 1629, men blev i
forbindelse med kirkens restaurering 1950-52 erstattet
af en ny kopi, mens originalen deponeredes på Nationalmuseet. Fra 1600-tallet skal endvidere nævnes et
eksemplar af Christian IV’s Bibel fra 1632-33, der dog
først er kommet til kirken 2010; endvidere disken fra
1641, en donation fra Anne Lykke, enke efter Claus
Maltesen Sehested til Rydhave. Kirkens alterstager er
ligeledes fra o. 1650. 1682 blev prædikestolen nystaf-

feret. En større renovering af kirkens inventar i rokokostil gennemførtes 1760 af kirkeejeren, Jens Sehested,
og hans hustru, Elisabeth Birgitte Sehested. Fornyelsen
omfattede som anført på altertavlen ikke blot denne,
men også andre siden forsvundne inventargenstande,
bl.a. lukkede stole og en skriftestol som nævnt nedenfor. Otte bibelske malerier, der i dag er placeret
på panelværket ved altertavlen samt på stolestaderne,
er antagelig reminiscenser herfra (jf. s. 3142 og 3145).
Kirkens klokke nr. 1 kan muligvis også hidrøre fra dette tidspunkt. Den ældre kalk (nr. 1) og klokke (nr. 1)
kan antagelig hidrøre fra samme tidsrum.
Hovedparten af kirkens inventar er imidlertid anskaffet efter 1850. Fra o. 1858 hidrører det enkle dåbsfad nr. 1, mens kirkens tidligere altermaleri, en kopi
efter Carl Bloch, blev opsat o. 1880, men atter nedtaget
1932. Oblatæske nr. 1 er erhvervet 1890. Blandt daterede inventargenstande fra 1900-tallet skal nævnes stolestader (1909), salmenummertavler (1911), lysekrone
nr. 1-2 (1923, 1946), dåbskande og kalk nr. 2 (193334), kirkeskib (1950), dåbsfad nr. 2 (1953), oblatæske
nr. 2 (1958), pengebøsser (1961), klokke nr. 2 og klokkespil (1979), præsterækketavle (1981) og alterskranke
(1987). Orglet er fra 2002. Senest har kirken erhvervet
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Fig. 21. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the east.
et maleri af Helle Bang, »Gabriel« (1997), ophængt
2008.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens ældre inventar
fremtræder farvemæssigt som resultat af en istandsættelse 1986-87, idet farverne på det historiske inventar
(alterbord, altertavle, prædikestol, stolestader og panelværk ved altertavlen fra †herskabspulpitur nr. 3) allerede blev fastlagt 1950-52 efter oprindelige spor fra
1760.43
Kirkens ældste regnskaber er bevaret fra tidsrummet
1588-1682, idet det tidligste inventarium er dateret
1654-55.18 Inden for dette tidsrum anskaffedes, ud
over prædikestolen, også en ny altertavle (nr. 2, 1595),
der istandsattes 1680 på bekostning af Frederik Sehested, som to år senere også lod prædikestolen nymale. En statusberetning 1700 betegnede dog kirkens
tilstand som ‘meget ringe’ på grund af dens beskedne
indkomst og store gæld, om end kirkens ornamenter var ‘sirlige’. 1766 blev kirken ‘for få år siden’, dvs.
1760, fuldkomment renoveret af kirkeejeren, Jens Sehested til Rydhave, og som nævnt udstyret med en ny
altertavle, hvortil kom skriftestol, font (fontelåg eller
fontelukkelse(?)) og lukkede stole, alt smukt malet, dels
med hvidt og forgyldte lister, dels med bibelske styk-

ker.32 De følgende år var skudsmålet fortsat positivt,
da både inventar og ornamenter fandtes i ‘god stand’.
Dette gjaldt dog ikke messeskjorten, ‘som af mus var
så ilde medhandlet, at den (…) var ubrugelig.’ 1773
blev kirken atter istandsat.21 1792 klagedes dog over,
at kirken og navnlig alter og prædikestol ‘længe var
våde’ på grund af det utætte tag.19 Det har næppe heller været gavnligt for inventarets tilstand, at kirkedøren
1793 havde stået åben, så der om vinteren var føget
meget sne ind i rummet.44 Blandt væsentlige indgreb
i indretningen skal i forbindelse med korgulvets fornyelse 1862 nævnes fremrykningen af alterbordet og
en hævning af dette og dermed af altertavlen. Fra dette
år stammer også en inventarliste.45 En beskrivelse af
kirken fra 1871 nævner i alt 17 bibelske malerier, der
på daværende tidspunkt var placeret på to døre ved
siden af alteret (jf. s. 3145), i præstens stol bag alteret
(s. 3142), på Rydhaves herskabsstol (†herskabspulpitur
nr. 3) og over indgangen til tårnet (på et †pulpitur?).46
Ved installering af en kakkelovn 1890 i skibets nordøsthjørne fjernedes den førnævnte stol. Dele herfra
kan dog være indgået i det førnævnte panelværk. I
forbindelse med tårnets ombygning 1931 blev orglet
(†orgel) opsat her.
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Alterbord (jf. fig. 22-23), panelværk af fyr, hvori
indgår kopi, 1953, af alterbordsforside fra 1629 jf.
ndf.); 106 cm højt, ca. 168,5×100 cm. Nyere
bordplade i afrenset fyrretræ. Bordets to kortsider
er glatte. Alterbordsforsiden flankeres af kannelerede, joniske pilastre, der oprindeligt bar et fladt
frisestykke med gesims- og arkitravlise; den oprindelige, profilerede fodliste er delvist afskåret.
Forsiden, hvis yderste højre side er rekonstrueret,
viser Nadveren med Kristus og de 12 apostle, placeret i et interiør med rundbuede stavværksvinduer på bagvæggen og flisegulv. Bordet er anbragt
parallelt med billedplanet. Den velsignende Jesus
med rødblondt, skulderlangt hår og moustache
sidder i midten og lægger venstre arm omkring
den diminutive Johannes, der mod sædvane er
vist skægget. Omkring bordet ses apostlene med
hår og skæg i gyldne, brune eller grå nuancer og
iklædt kjortler, enkelte også med kapper, i hvidligt, olivengrønt, rødt og brunt. De forreste har

nøgne fødder. Judas er særligt fremhævet i forgrunden tv. med sin pengepose. Bordet er dækket med et stort bæger, et fad med påskelammet
og runde brød. Endvidere ses mindre glas, kander
og knive. På gulvet er opstillet en kande og en
rund lågbeholder. I hjørnerne af panelet er vist
de fire evangelister med deres respektive attributter, øverst tv. og th. Mattæus og Lukas, forneden
Markus og Johannes. Det nuværende panel er
rekonstrueret i sin formodede fulde længde (175
cm) med supplement af manglende partier, primært i sydsiden med tilføjelse af to evangelister.
Den nuværende staffering af den indrammende
arkitektur omfatter olivengrønt, rødligt, hvidt og
blåt med enkelte forgyldte detaljer, rekonstruereret 1950 med udgangspunkt i den oprindelige
bemaling. Før istandsættelsen fandtes tre ældre
lag, øverst en grå strygefarve hvorunder rødbrunt og nederst spredte, brogede farverester på
kridtgrund.43

Fig. 22. Alterbordsforside, udført 1953 som kopi af *panelfelt, 1629 (s. 3126). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion table frontal, built in 1953 as a copy of *panel, 1629.
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*(†)Alterbordsforside (fig. 23), 1629,18 113,5×126
(111) cm, tempera på kridtgrund (NM., inv.nr.
D285/1958). Panelet omfatter en omtrent kvadratisk plade, indrammet af kannelerede pilastre med
joniske kapitæler og med fodliste, men uden gesims og arkitrav. Som nævnt mangler højre side,
der er afkortet, idet billedfeltet yderligere er reduceret ved, at den højre pilaster har været flyttet ind
og direkte været monteret på billedfeltet. Siden er
den sekundært monteret på et tilføjet bræt, ligesom bagsiden, vel i forbindelse med overførslen til
Nationalmuseet, er forstærket med en bræddekonstruktion. Selve Nadverfremstillingen er malet på
kridtgrund. Dog er ved afkortningen bordets højre
side fjernet sammen med fremstillingen af Lukas
og Johannes i hjørnerne. På et panel ovenover billedet er malet en række frynser i rødt, hvidt og
blåt, vel som imitation af et alterklæde eller -dug.
1629 er anført udgifter til træ til et panel på
alteret samt til bemaling af samme.18 Bordet med
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det tilhørende panelværk er antagelig blevet forkortet i forbindelse med opstillingen af altertavlen 1760. 1862 anbefaledes det rykket ca. 1¾
alen (godt 1 m) frem foran bagvæggen af hensyn
til præstens stol.12 Panelet anbefaledes istandsat
1944.12 I forbindelse med hovedistandsættelsen
af det historiske inventar 1950-52 ved Georg N.
Kristiansen og Svenning Elmholdt blev de oprindelige farver på arkitekturen søgt genetableret, mens den ældre, forkortede alterbordsforside
ved samme lejlighed blev erstattet med en kopi.43
Originalen blev 1958 overdraget til Nationalmuseet (inv.nr. D285/1958).
Alterklæder. Nyere lærredsdug med kniplet alterbryn, prydet skiftevis med kors og træ. †Alterklæder. 1588 betaltes for et alterklæde. 1654-55
forærede ‘velbyrdige adelspersoner’ (navne dog
ikke anført) et klæde af rødt atlask og gult damask, måske identisk med det 1656 omtalte alterklæde af gult og hvidt atlask med guldkniplin-

Fig. 23. *(†)Alterbordsforside, 1629 (s. 3126). Panelfeltet er beskåret i højre side. Nationalmuseet. Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – *(†)Communion table frontal, 1629.The panel image has been cropped on the right-hand side.
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Fig. 24. Alterpartiet. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar.

ger, som ejerparret på Rydhave, Malte Sehested
og Margrethe Reedtz, forærede. En silkesyet dug
blev 1680 skænket af ‘Jomfru Kirsten Rothkirch’,
en søster til Else Rothkirch, der s.å. ægtede parrets søn, Frederik Sehested (jf. altertavle).18 Alterklædet af rødt fløjl fornyedes 1889 og er måske
identisk med det på fig. 20 gengivne, prydet med
kors af brede guldgaloner.12
Altertavle (fig. 24-29), 1760, skænket af kirkeejeren, Jens Sehested til Rydhave og hans hustru,
Elisabeth Birgitte Sehested, hvis initialer og våbenskjolde ses på postamentet.
Af fyr, dog med enkeltdele af eg (søjler, storstykke). Arkitektonisk opbygget tavle med tredelt
storstykke, indrammet af korintiserende søjler,
kraftigst i midten over for spinklere i siden. Kapitælerne er prydet henholdsvis med stjerner og
cirkelornamenter. Herover er en forkrøppet, halvrund bue over midtfeltet og vandrette gesimser
over sidefelterne. Formen gentages i topstykket,
hvis sider flankeres af volutoprullede profilgesim-

ser med bladværk, på den vandrette gesims herover er kuglespir. Over topstykket topgavl med
stråleglorie hvori trekant. Det lave postament har
kraftige fremspring over de to midterste storsøjler
og tilbagetrukne, blad- og rankeværksdekorerede
sidefelter. Den profilerede, kronende gesims er
trukket ud og har muligvis, at dømme efter spor,
der dog ikke længere er synlige, i det ældste stafferingslag (jf. ndf.) dannet postament for enkeltfigurer.47 Altertavlen er sekundært sammenføjet
med panelvægge, der o. 1880 muligvis inddrog
dele fra †herskabspulpitur nr. 3 (s. 3145 f.).
Staffering. Altertavlen fremtræder med den op
rindelige rokokostaffering fra 1760 i hvidligt
med dekorative led, fremhævet med uægte forgyldning. De fire storsøjler står i blå lasur på sølvgrund. Sidefelterne viser spor i stafferingen efter
figurer. På postamenterne er med blåt, rødt, gyldent og hvidt malet hjelmprydede våbenskjolde
for stifterparrets identiske, heraldiske tegn (Sehested); herover ses deres initialer: »J. S.« (nord)
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Fig. 25. Altertavle, 1760, skænket af Jens Sehested til Rydhave og Elisabeth Birgitte Sehested (s. 3128). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altarpiece, 1760, donated by Jens Sehested of Rydhave and Elisabeth Birgitte Sehested.
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Fig. 26-27. (†)Indskriftplader, o. 1880. 26. Tidligere i
nordre sidefelt (s. 3131). 27. Tidligere i søndre sidefelt
(s. 3131). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – (†)Inscription
plates, c. 1880. 26. Formerly in the northern side area. 27.
Formerly in the southern side area.

og »E. B. S.« (syd, for Jens Sehested og Elisabeth
Birgitte Sehested). Topgavlen har et maleri af
Guds Øje på grålig bund og indrammes af gråsorte skyer. I forbindelse med restaureringen
1950-52 konstateredes tre †farvelag ud over de
oprindelige fra 1760, yderst en egetræsbemaling
(jf. fig. 29); herunder en staffering fra o. 1850 med
blågrå strygefarve og partiel staffering med uægte
guld; søjlerne stod i hvidt, mens sidefelterne var
dækket med zinkplader med indskrifter (jf. ndf.).
Derunder konstateredes en staffering, antagelig
fra o. 1800 med blågrå farve i to nuancer med
gult og rødt på profiler; desuden lodrette baner
i rødt på sidefelterne. Forgyldning i sølv, der er
laseret til guld.43

Stor- og topfelt har figurmalerier i olie på egetræ.48 I storfeltet (jf. fig. 25) ses Hyrdernes Tilbedelse, ca. 117×64 cm. Billedets overflade viser delvis
afskalning. Motivet er indsat i en arkitekturkulisse, der foroven åbner sig i en himmellysning. Det
nyfødte Jesusbarn ligger i krybben, der er placeret i billedets midte. Th. knæler Maria, iklædt blå
kappe over rød dragt og med hvidt hovedklæde.
Seks personer står eller knæler omkring barnet.
I forgrunden tv. en rødklædt hyrde med nøgne
fødder. Bag ham i venstre side ses en skægget
mand, der holder på en ko. En skægløs mand tilbeder ved hans side den nyfødte, mens en anden
bagved, vist med skæg, har hænderne udbredt i
forundring, måske Josef(?). Scenen afsluttes th. af
en stående, hvidklædt kvinde med bredskygget
hat, antagelig en hyrdinde, der ledsages af et barn.
I himmellysningen ses større og mindre engle.
Helheden er generelt bruntonet med mørkere
og lysere partier. Motivet er udført efter forlæg
i et maleri af Abraham Bloemaert i Louvre, Paris, stukket 1618 af Boëtius Bolswert og trykt af
A. Bonenfant. Topfeltet (jf. fig. 25) viser Himmelfarten. Øverst, delvist dækket af en skyformation
ses den hvidklædte Kristus, mens kredsen af hans
tilbedere sidder eller knæler på jordsmonnet nedenfor, alle vist med hænderne samlet i bøn. Det
ligeledes mørkstemte maleri har spredte accenter
af blåt, rødt, hvidligt og brunt.
(†)Altermaleri (jf. fig. 20), o. 1880,12 olie på lærred, monteret på en træplade. 114×58 cm. Kopi
i mindre format af Carl Blochs maleri af Kristus
og den lille dreng fra 1873 (Skt. Nikolaj Kirke,
Holbæk, DK Holbæk 2861). Den hvidklædte

Fig. 28. (†)Indskriftplade, o. 1880, tidligere i postamentfelt (s. 3131). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
(†)Inscription plate, c. 1880, formerly in the pedestal area.
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Fig. 29. Alterparti, bl.a. med syvstage (s. 3128 og 3136). Foto Georg N. Kristiansen 1948. – Altar area with among
other items a seven-branched candelabrum.

Kristus med gyldenbrunt hår og skæg har nøgne
fødder. Den ledsagende dreng har blå kjortel og
rød underklædning. De to figurer står foran en
mørk arkitekturkulisse. Opsat i tårnrummet.
1932 udtaget og anbragt på bagsiden af altertavlen. 1987 opsat på skibets nordvæg, hvorfra det
sidenhen er flyttet til den nuværende placering.
Indskrifter. Tavlen har oprindelig indskrift i postamentfeltet (nr. 1) og to nyere (nr. 2-3), udført i
forbindelse med restaureringen 1950-52, i begge
sidefelter; (†)skriftfelter fra sidefelter og fodstykke er efter restaureringen opsat på tavlens bagside.
1) Postamentfelt med indskrift i gylden kursiv:
»Da jeg og Skrifte Stoel var gammel og foraldet/
Ja hver en Stoel her Stoed Samt Font til Nedfald/
kaldet, Loed Sehestedt giöre os saa ziirlig som vi
Staar/ Det sytten hundrede og Tresinstyvend Aar.«
2-3). Sidefelter med nadverordene, malet i gylden kursiv på sort bund.

(†)Indskrifter (fig. 26-28). På zinkplader med blå
grund og med hvid eller gylden fraktur er antagelig o. 1880 malet følgende skriftsteder: 1) Joh. 3,16
(tidligere postamentfelt). 2) Matt. 11,28 (nordre
sidefelt). 3) Åb. 2,10. Nu på tavlens bagside.
Tavlen er tidligst nævnt i præsteindberetningen
til biskop Bloch fra 1766, hvor særligt alterbilledet af Jesu fødsel fremhævedes som ‘meget smukt
forestillet’.32 I forbindelse med alterbordets flytning (jf. ovf.) og etablering af et bræddegulv (s.
3119) i koret, blev bord og tavle hævet, hvilket
medførte, at topstykket måtte bøjes fremover ved
sammenstødet med loftsbjælkerne, ‘så Guds altskuende øje nu kommer til at hvile på præsten
stående ved alteret’ (jf. fig. 29).49 1880 foresloges
tavlens midtfelt fornyet med et ‘smukt og passende’ maleri, hvortil en tegning forinden var
indsendt til approbation. 1905 og atter 1932 blev
altertavlen istandsat; sidstnævnte år flyttedes stor-
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Fig. 30. Alterfigurer, o. 1525 (s. 3132). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar figures, c. 1525.

feltets maleri.12 En gennemgribende restaurering
udførtes 1950-52 ved Georg N. Kristiansen og
Svenning Elmholdt.43 I denne forbindelse sænkedes alterbord og -tavle. 1978 indrammedes det
gamle altermaleri på tavlens bagside med henblik på at opsætte det andetsteds i kirken.12 Senest
istandsat 1986-87.
Fem alterfigurer (fig. 30-35 og 66), o. 1525,50 af
eg, antagelig hidrørende fra †høj- eller sidealter
(†altertavle nr. 1). Opsat på fælles, nyere hylde på
skibets nordvæg.
1) Skt. Kristoffer (fig. 31), ca. 58 cm høj. Helgenen, der står i let kontrapost med højre ben
strakt, mens det venstre er bøjet og placeret på en
forhøjning, har bølgeskåret, skulderlangt hår og
halvlangt fuldskæg. Hovedet med opadvendt blik
er drejet mod det nu manglende Jesusbarn, som
han har løftet på den sekundært, delvist afskårne
højre arm. Iklædt knælang kjortel med firkantet
udskæring, snoet bånd om midjen og plisseret
skørt.Venstre fod er nøgen, mens den højre skjules af floden, som han står i. En støtteanordning
er indføjet ved figurens bagside.
Fig. 31. Skt. Kristoffer, o. 1525, fra †altertavle (s. 3132).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – St. Christopher, c. 1525,
from †altarpiece.
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2) Bispehelgen (fig. 32), 47 cm høj. Let bøjet
hoved med sænket blik; riffelskåret hue, hvorfra
hænger bånd. Iklædt liturgisk dragt med korkåbe,
lukket med kvadratisk brystspænde; herunder
messeskjorte. Helgenen holder en bog i venstre
hånd, mens den højre har fattet om en †genstand,
måske en bispestav. Nedre parti af dragt og fødder
er afskåret.
3) Engel (fig. 33), 38,5 cm høj. Figuren, der har
let bøjede ben og er vendt mod højre, er sat på
et postament; skulderlangt hår og iklædt messeskjorte hvorover kåbe. Mellem hænderne holdes et skriftbånd.
4) Antagelig Skt. Laurentius (fig. 35), 55 cm høj.
Hovedet er let bøjet, og den øvre del med groft
skåret hår synes sekundært beskåret. Helgenen er
diakonklædt, idet også overkroppen efterfølgende synes bearbejdet. I den markant store venstre

Fig. 33. Engel med skriftbånd, o. 1525 (s. 3133). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Angel with scroll, c. 1525.

hånd holder han en bog, mens han med den delvist afhuggede højre hånd antagelig har støttet sit
†attribut, risten. Under dragten ses en velvoksen
komulesko.
5) Antagelig Jomfru Maria (fig. 34), 57 cm høj.
Kvindefiguren har langt, udslået og bølgeriflet hår
og bærer en krone på hovedet. Blikket er sænket.
Iklædt klædning med spids halsudskæring, krave
og bælte. Herover en kappe med brede, flade og
til dels opsmækkede folder. Højre hånd mangler,
ligesom Jesusfiguren, som hun vel har holdt i venstre hånd. Den nedre del af figuren er beskåret.
Samtlige figurer er udhulede på bagsiden og
fremtræder helt afrensede på nær enkelte fragmenter af staffering på kridtgrund, således blåFig. 32. Bispehelgen, o. 1525 (s. 3133). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Bishop-saint, c. 1525.
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guren kan være indgået i en større fremstilling,
måske af Marias Bebudelse. Efter altertavlens kassering har enkelte af figurerne muligvis været
genanvendt, måske i †altertavle nr. 2 og efter alt at
dømme i den nuværende altertavle (jf. s. 3131 og
3154 note 47). Figurerne (‘flere figurer’) nævntes
1884 i tårnrummet.27 1948 fandtes de på loftet
over tårnrummet. I forbindelse med restaureringen 1950-52 afrensedes samtlige figurer, idet blot
enkelte farvespor på kridtgrund bevaredes.43
†Altertavle nr. 2. 1595 betaltes 24 dlr. for en tavle
til højalteret med ‘indværk’ (indvendigt træværk)
og tilhørende bemaling. Hertil kom vognleje i
forbindelse med transport fra Viborg. Altertavlen
blev 1680 nyistandsat og malet på bekostning af
major Frederik Sehested.18

Fig. 34. Antagelig Jomfru Maria, o. 1525 (s. 3133). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Presumably the Virgin Mary,
c. 1525.

grønt på Marias kjole. På et fotografi (fig. 66) fra
før restaureringen 1950-52 ses dog flere, antagelig
sekundære farvespor. Formentlig har alle været
placeret i en altertavle, hvor de tre helgenfigurer kan have været anbragt som enkeltfigurer på
eventuelle sidefløje, måske som led i en fremstilling af Nødhjælperne (jf. også altertavlen i Estvad,
s. 2641), hvori både Skt. Kristoffer, Laurentius og
forskellige bispehelgener kan indgå.51 Maria, der
i størrelsen har overgået de øvrige, kan derimod
have været placeret i en midtfløj. Også englefiFig. 35. Skt. Laurentius, o. 1525 (s. 3133). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – St. Lawrence, c. 1525.
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Fig. 36. Altersølv, omfattende kalk nr. 1, o. 1750, skænket af Frederik Sehested og Sophie Birgitte Sehested (s. 3135),
kalk nr. 2, 1934 (s. 3135), disk, 1641, skænket 1643 af Anne Lykke (s. 3135), oblatæske nr. 2, 1958 (s. 3136) og nyere
ske (s. 3136). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate comprising chalice no. 1, c. 1750, donated by Frederik Sehested
and Sophie Birgitte Sehested; chalice no. 2, 1934; paten, 1641, donated in 1643 by Anne Lykke; wafer box no. 2, 1958; and
more recent spoon.

Altersølv (jf. fig. 36), omfattende to kalke, en ældre (o. 1750) og en yngre (1934) samt en ældre disk
(1643). 1) Kalk, o. 1750, skænket af Frederik Sehested (†1726) og Sophie Birgitte Sehested (†1755).
Kalken er 20,5 cm høj og har sekstunget, profileret
fod, der er pyramidalsk drevet op mod skaftledet,
som har flad midtknop mellem et vaseformet og
et cylindrisk led. Glat bæger. På den ene af fodtungerne er givernes alliancevåbener (Sehested), indrammet af deres initialer: »F – SB – S«. Ovenover
ses endvidere »MS«, hvilket måske kan referere til
Malte Sehested (†1661), Frederik Sehesteds far. I
givet fald kunne kalken måske være omstøbt af en
ældre †kalk(?), skænket af den førstnævnte. Under
foden er mestermærke for Aalborgmesteren Jens
Kjeldsen Sommerfeldt (virksom 1726-72).52
2) 1934; 22,5 cm. Cirkulær fod, der rejser sig
mod skaft, midtdelt af profileret knopled. Glat
bæger med indgraveret kløverbladskors. På fod-

led er graveret i kursiv: »Ryde Kirke 1934«. Under fod er Københavnsmærke for 1934 og guardejnstempel for Johs. Siggaard.
Disk (jf. fig. 36), 1641, skænket 1643 af Anne
Lykke (†1645), enke efter Claus Maltesen Sehested (†1612).18 12 cm i tværmål. På fanen er
alliancevåben for Sehested og Lykke hvorover
parrets initialer: »C. M. /S. A. L« hvorunder årstallet: »1641«. På den modstående side cirkelkors.
I bunden er nyere graveret ejermærkning: »Ryde
Kirke« med kursiv. Disken blev skænket sammen
med en tilhørende †kalk, begge udført af sølv
med forgyldning.18
†Altersæt. 1628 erhvervedes en alterkalk og disk
af messing.18
Oblatæsker. 1) (Jf. fig. 20), 1890,12 af porcelæn.
6 cm høj, 15 cm i tværmål. Sort med guldkors
og -kanter. Under bund er mærke for Bing &
Grøndahl. Antagelig anskaffet sammen med †al-
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terkande nr. 2. 2) (Jf. fig. 36), 1958, skænket til
minde om Anders Skov Christensen (†1947) og
Petrine F. Olesen (†1956) som angivet med indgraverede versaler under låg. Af sølv, 5 cm høj,
11 cm i tværmål. Glat, cylinderformet med svagt
hvælvet låg hvorpå indgraveret ligearmet kors.
Under bunden og under låget er mestermærke
for C. C. Hermann, stempel for sterlingsølv, Danmark samt nummerering (»A57«).
Sygesæt. Anvendes i fællesskab med Handbjerg
Kirke (s. 1974). Sættet kan være identisk med en
lille kalk og disk af sølv til hjemmeberettelse med
indvendig forgyldning og tilhørende kasse, der
anbefaledes anskaffet 1862 i henhold til cirkulæret af 19. feb. 1861.12
Ske (jf. fig. 36), nyere, 15,5 cm lang med gennembrudt laf og spinkelt skaft. På bagsiden er
mestermærke i firkantet ramme (»PID«), måske
for P. I. Diderichsen, Fredericia (†1937). Under
skaftet ejermærkning i skriveskrift.
Alterkande, o. 1900, af tin. 27 cm høj. Af vanlig form med udbuget korpus, svungen hank og
kugleprydet låg. Under bund er ejermærkning
med skriveskrift. Kanden kan være identisk med
den, der foresloges anskaffet 1899.12
†Alterkande. 1845 anbefaledes erhvervelsen af
en porcelænskande,53 muligvis identisk med porcelænskanden, der er omtalt 1890 (jf. oblatæske
nr. 1).12
Alterstager. 1) (Fig. 37), o. 1650, 43 cm høje, af
barokprofil med kuplet fodled, balusterskaft i fire
afsæt med dobbelte skiveled mellem vaseformede
dele; øverst lav lyseskål, formet som foden. Stagerne er bemærkelsesværdigt nok ikke omtalt i
kirkens ældste inventarium fra 1654 og kan være
kommet til kirken på et senere tidspunkt.18
2) Bag alteret er opsat et par nyere stager af træ,
mærket »Ryde Kirke« med skriveskrift på nedre
fodled. 30,5 cm høje.
Syvstage (jf. fig. 29), nyere, 40 cm høj. Udformet som en »Titusstage«.54
Alterbog. Et eksemplar af Christian IV’s Bibel,
trykt i folio i København 1632-33 i et samarbejde mellem Melchior Martzan og Salomon Sarti,
er i nyere tid erhvervet til kirken. I glasmontre,
opsat 2010 ved prædikestolen. †Alterbøger. 1621
indkøbtes en alterbog. 1654-55 omfattede be-

Fig. 37. Alterstager, o. 1650 (s. 3136). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, c. 1650.

holdningen en alterbog (den samme(?)) og et
næsten ubrugeligt graduale, måske middelalderligt(?). 1665 indkøbtes endnu en alterbog.18
†Røgelseskar. 1862 er nævnt gamle, dvs. middelalderlige røgelseskar.55
Messehagler. Beholdningen omfatter to eksemplarer. 1) O. 1889(?), af rødt fløjl med guldbesætning. 2) Nyere, af grønt lærred med silkefor og
dekoration med guldborter og broderi i silketråd.
På ryggen er cirkelkors, i hvis hjørner er vist de
fire evangelistsymboler, Mattæus og Markus foroven, Lukas og Johannes forneden. Mærke for
Dansk Paramenthandel.
†Messehagler. 1591 afregnedes for rødt fløjl, knipling og dvælg (lærred) samt arbejdsløn i forbindelse med udførelsen af en messehagel. Desuden
betaltes for 16 alen ‘dræt’ (klæde, vel her lærred)
til en ‘røkkelin’ (dvs. messeskjorte) samt til syningen heraf. En ny hagel anskaffedes 1631, antagelig finansieret af Anne Lykke til Rydhave (jf. også
klokke), der også var kirkeværge. 1643 skænkede
den gavmilde værge endnu en kostbar hagel af
‘bliant’ (silke) underforet med blåt lærred og udsmykket med rygkors og kanter af guldknipling.
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Hagelen (den samme eller en nyanskaffelse(?))
omtaltes 1654-55 som udført af rød silke med
gule blomster, mens besætningen både var af guldog sølvknipling. En anden hagel, nævnt samtidig,
om end omtalt som ‘gammel’, var af gul og sort
‘pralsagt’ (halvt uld og halvt silke) med rygkors af
guld(galoner). 1672 indkøbtes syv alen ‘columbin
fløjl’, dvs. gråligt fløjl, til en ny hagel ‘i stedet for
den stjålne’ (måske i forbindelse med Karl Gustavkrigene 1657-60). Hertil føjedes stof til underfor
samt ni lod sølvgaloner til rygkorset.18 1815 savnedes en messehagel. Et eksemplar (kasseret?) betegnedes 1820 som ubrugeligt, men endnu 1821 var
en ny ikke anskaffet.36 1849 foresloges anskaffet en
ny messehagel af rødt fløjl eller silke med guldgaloner.29 1870 fornyedes den ældre hagel med en
ny af rødt silkefløjl med rygkors af ægte guldbrokade og besætning af guldgaloner; atter fornyet
1889 (måske identisk med ovennævnte nr. 1).12
Alterskranke (jf. fig. 24), 1987, af træ og udført af
A. Birkholm.56 Skranken er dannet med et midtparti, formet som et cirkeludsnit, der i siderne
er flankeret af lige partier. Balustrene er formet
som glatte, toskanske søjler. Hvidlig staffering
med grønne og forgyldte detaljer; knæfaldet er
beklædt med olivengrønt tekstil.
(†)Alterskranke, 1950, af smedejern med håndliste
af træ, udført af Laurits Helvig Nielsen efter tegning af arkitekt Frederik Draiby, Aarhus. Skranken,
der havde et tresidet, lige forløb, spinkle balustre
og foroven en gennembrudt frise med romber, var
1992 deponeret i kirkegårdskontoret.54 Knæfaldet
med læderpolstring er henlagt på kirkeloftet.
†Alterskranker. 1) Tidligst nævnt 1865, da knæfaldet blev omstoppet og nybetrukket.12 2) (Jf. fig.
29), 1886, af rundet form med drejede balustersøjler og kantliste af træ.12
Knæleskammel. Antagelig 1987, af træ med grøn
polstring. (†)Knæleskammel, ældre, med betræk af
rødt fløjl, muligvis identisk med en af de nedennævnte. På loftet. †Knæleskamler. Jævnligt omtalt,
således bl.a. 1862, 1870, 1880 og 1889, i forbindelse med udskiftning af beklædningen af højrødt silkefløjl.12
Døbefont (fig. 38), romansk, af finkornet granit, henholdsvis rødlig på foden og lysere grå på
kummen. 81 cm høj, 72 cm i tværmål. I bunden
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er cirkulært afløbshul, 5 cm i tværmål. Foden udgøres af et firsidet, omvendt terningkapitæl med
markerede hjørneblade og foroven afsluttet med
en kraftig vulst med delvist afstødte partier. Kummen, der forneden ligeledes har en vulst, har lige
sider, dekoreret med enkeltstående, trebladede liljer. Foroven flad platte. Fonten tilhører gruppen
af liljedekorerede fonte, hvoraf et særligt fornemt
eksempel findes i Sahl (s. 2863) og et mere enkelt
i Rønbjerg (s. 2721). En parallel med tilsvarende
liljer, udført i relief, men uden bueindramning ses
også i Hvidbjerg (Hindborg Hrd.,Viborg Amt).57
Placeret ved korbuens nordvange.
1882 foresloges fonten afrenset for maling. En
ny afrensning med saltsyre (!) fandt sted 1903.12
†Font, fontelåg eller fontelukkelse(?). I forbindelse
med omtalen af Jens Sehesteds donationer til kirken 1760 (s. 3131) nævntes både font, skriftestol
og stolestader som forfaldne og sidenhen fornyede. Det fremgår imidlertid ikke entydigt, hvorvidt der skænkedes en helt ny font, blot et låg
eller en indfatning til den middelalderlige font,
og nyanskaffelsen er ikke siden omtalt.32

Fig. 38. Døbefont, romansk (s. 3137). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Romanesque font.
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Fig. 39. Dåbsfad nr. 1, muligvis o. 1858 (s. 3138). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Baptismal dish no. 1, possibly
c. 1858.

Dåbsfade. 1) (Fig. 39). Måske identisk med det,
der anbefaledes anskaffet 1858,29 og som omtales
i inventarfortegnelsen fra 1992 som ‘gammelt’.54
Af messing, 42,5 cm, med smal fane. 2) (Jf. fig.
40), 1953, skænket af karetmager Jens Chr. Johansens sønner.58 65 cm i tværmål. Selve fanen
er udhamret, mens der i bunden ses en Helligåndsdue i relief. †Dåbsfad. Et fad af tin blev 1843
betegnet som ‘stygt’.53
Dåbskande (jf. fig. 40), 1933,12 af messing, 32 cm
høj. Høj fod i to afsæt med tilspidset cylinderformet korpus, hvorpå graveret et skønvirkelignende motiv med bølgelinjer, volutter og planteornamenter. Herover glat ‘krave’. Kantet hank
og låg med cirkelornament. Under bunden er
mestermærke med sammenskrevet: »HL« under
tværovalt felt, måske for H. Lindemann, virksom
o. 1950 (jf. DK Ribe 2754), samt ejermærkning.
Kanden er i øvrigt i selve formen beslægtet med
tilsvarende, men enklere kander i Bøvling (1912,
s. 839) og Gimsing (o. 1929, s. 2144). †Dåbskander. Anbefalet anskaffet 1862 sammen med to
†dåbshåndklæder. En ny kande anskaffedes 1933.12
Sidstnævnte er måske identisk med kande med
svungen profil, der anes på fig. 20.
†Korbuekrucifiks. ‘Et gammelt krucifiks over døren, af eg, vel gjort’ er nævnt 1769 i Danske Atlas.59

Prædikestol (fig. 41-43), ifølge kirkeregnskaberne udført 1602, men med senere bemalinger
(1682 og o. 1760).18
Stolen, der er udført af eg og fyr (fyldingsfelter),
omfatter tre sider (af oprindeligt fire). Storfelterne
indrammes af toskanske søjler med markeret entasis, ringkapitæler, glatte skafter og prydbælter
med beslagværksornamentik. Den sydligste søjle
med tilhørende fremspring er sekundær. I frise- og
fodfelterne er glatte, retkantede fremspring. Den
fremspringende kronliste har tandsnitsgesims. Nyere bogpult. Underbaldakinen, der antagelig ligeledes
er sekundær,43 er af svungen form og afsluttet med
en rillet, pinjekoglelignende knop. Opgang gennem åbning i triumfvæggens sydside blev etableret
1638. †Lydhimmel (jf. fig. 20), 1680, af femkantet
form, blev nedtaget 1952 og henlagt på kirkeloftet.
Af den oprindelige himmel var på dette tidspunkt
kun tre sider bevaret, mens undersiden og de to
vægsider var nyere tilføjelser i fyrretræ.43
Staffering. Kurvens arkitektur er nystafferet i
forbindelse med istandsættelsen 1950-52 og står
ligesom altertavlen og det øvrige inventar i gråhvide farver med forgyldning af dekorative detaljer. Søjlerne er malet med blå lasur på sølv.Ved
istandsættelsen påvistes svage rester af den oprindelige staffering, malet direkte på træet uden
kridtgrund, bl.a. sås kvadre i hvidgråt og brunt på
fremspringene.
Storfelternes tre panelfelter har bemaling direkte
på træet, antagelig udført samtidig, dvs. 1760, og

Fig. 40. Dåbsfad nr. 2, 1953 (s. 3138) og dåbskande,
1933 (s. 3138). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish no. 2, 1953, and baptismal jug, 1933.
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Fig. 41. Prædikestol 1602 med senere bemalinger (s. 3138). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Pulpit, 1602, with later paintings.

af samme mester som altertavlens storfelt og panelfelterne på stolestaderne og ved altertavlen (s.
3130, 3142 og 3145). I felterne ses de tre evangelister, alle siddende og vist med deres respektive
symboler og indsat i arkitekturkulisser foran udblik til landskaber eller byprospekter. Idet gengivelsen af Johannes mangler, ses fra nord mod syd:
1) Mattæus (fig. 42), vist med hvidt hår og skæg
og iklædt grøn og hvidlig klædning med rød kap-

pe, troner med foliant i venstre hånd og pen i den
højre. Venstre underben er nøgent. Han vender
hovedet mod den hvidklædte engel, der står ved
hans venstre skulder. Nedenfor ligger yderligere
tre folianter. Udblikket mod baggrunden viser
både et udgået træ og forskellige grønne vækster.
2) Markus (jf. fig. 41) troner i billedets højre side
foran et blåligt draperi, med hvidligt hår og skæg
samt iført hvid klædning og rød kappe. Han støt-
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Fig. 42. Første storfag af prædikestol, o. 1650, med indskrift fra 1682 og gengivelse af evangelisten Mattæus
fra 1760 (s. 3139). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – First
large panel of pulpit, c. 1650, with inscription from 1682
and image of the evangelist Matthew from 1760.

ter med venstre hånd sin bog, holder pennen i
højre og vender hovedet ud mod beskueren. Ved
hans fod tv. ses løven. Baggrundskulissen udgøres
af et byprospekt, bl.a. med kuppel- og spirprydede
bygninger. 3) Lukas (jf. fig. 41) sidder ligesom de
to øvrige i billedets højre side, her foran et rødt
draperi. Han er profilvendt og er vist med brunt
hår og en turban på hovedet. Dragten er gullig og
kappen turkisblå. Bogen hviler på en pult foran
ham. Ved siden af ham ses oksen. Samtlige evangelistfigurer er udført efter kobberstukne forlæg i
Matthaeus Merian, Icones Biblicae (1625-30).
Indskrifter, 1682. Top- og fodfelter har indskrifter i gylden fraktur med enkelte versaler på sort
bund. Foroven ses: »Mine øyen flyde/ med Vand,

at mand icke,/ holder din lov. psl. 119« (Sl. 119,
136). I første og andet fodfelt står: »Anno 1682/
Hafuer den høiiædle oc Welbaar/ ne Herre
Oberst-løiitenant Freder(ik)/ Sest(ed) ladet staf/
ere denne Predicke/ stol Paa sin egen beskostning«. I det tredje (fig. 43) er et selvstændigt skrift
sted: »Vogn op du som sover/ giff agt paa ordet, oc
at/ Christus kand liusse for dig« (Ef. 5,14).
1602 erhvervedes en ny prædikestol i Viborg
for 14 dlr. I samme forbindelse afregnedes for at
nedtage den gamle stol og opsætte en ny. Stolen
har antagelig på daværende tidspunkt været opsat
på kirkens sydvæg. 1638 bekostede kirkeværgen,
Anne Lykke til Rydhave, en flytning af prædikestolen til at hænge på sydsiden af ‘briksdøren’
(dvs. korbuen). 1680 betaltes for træ og arbejdsløn til en snedker for at udføre en lydhimmel.
1682 skænkede oberstløjtnant Jens Sehested 20
rdlr. til staffering af prædikestolen (jf. også †pulpitur).18 Det kan allerede være ved denne lejlighed, at prædikestolen reduceredes med et fag.
På den anden side kan det ikke helt udelukkes,
at det fjerde fag endnu var intakt på dette tidspunkt, eftersom skriftstedet i fodfeltets tredje fag
(jf. ovf.) mangler bibelhenvisningen, som måske
var anført på det forsvundne felt.60 I givet fald
kunne istandsættelsen af kirken 1704, herunder
bl.a. af krypten (jf. s. 3116), muligvis have resulte-

Fig. 43. Detalje af prædikestol, o. 1650, med indskrift,
1682, i tredje storfags postament (s. 3140). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Detail of pulpit, c. 1650, with inscription, 1682, in pedestal of third large panel.
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Fig. 44-45. Detalje af stolestader. 44. Skabelsen af himlens, vandets og jordens fugle, fisk og dyr, 1760 (s. 3143). 45.
Adams Skabelse, 1760 (s. 3143). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pews. 44. Creation of birds, fishes and beasts
of the heavens, sea and earth, 1760. 45. Creation of Adam, 1760.

ret i stolens reduktion.61 Håndlisten anbefaledes
beklædt med rødt fløjl eller klæde 1845.53 1893
blev de gamle indskrifter opmalet efter præstens
anvisninger.12 1905-06 sænkedes stolen ½ m og
opmaledes såvidt muligt i de oprindelige farver
i lighed med altertavlen.12 En hovedrestaurering
gennemførtes 1950-52.43 På dette tidspunkt stod
stolen i egetræsfarve, hvorunder iagttoges bemaling fra henholdsvis 1760, 1682 og antagelig o.
1602. Udover malermæssige reparationer, herunder fremdragelse af gesims- og fodfelternes indskrifter, foretoges flere snedkermæssige udbed-

ringer, bl.a. tilføjelse af en ny søjle med tilbehør
ved sydvæggen, fornyelse af kronlistens karnis og
tandsnitsfrise samt styrkelse af ophænget. Lydhimlen blev samtidig nedtaget. I forbindelse med
restaureringen 1986-87 (s. 3125) er stolen antagelig også blevet istandsat.
†Prædikestol. 1588 afregnedes for arbejdsløn og
træ til prædikestolen, bl.a. til trappe, ‘sprinkelværk’
(antagelig rækværk) og fodstykke. Endvidere til
snedkerens transport frem og tilbage fra Måbjerg.18 Jf. også †stolestader (s. 3144). Stolen blev
nedtaget 1602 (se ovf.) og solgt 1608 for 7 dlr.18
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Fig. 46-47. Detalje af stolestader. 46. Syndfloden, 1760 (s. 3143). 47. Kristi Dåb, 1760 (s. 3143). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pews. 46.The Fall of Man, 1760. 47. Baptism of Christ, 1760.

Stolestader (jf. fig. 21 og 44-49), o. 1909 med
genanvendelse af ældre dele, formentlig fra 1760.12
Beholdningen omfatter i alt 26 åbne stolestader, ialt 14 i nord og 12 i syd; heraf er tre korte
bænke, henholdsvis i nordvest og i sydøst (til
kirkesangeren) og sydvest. Stoleblokkene er adskilt af en tværgang ud for våbenhusdøren. Mod
midtskibet er spidsbuede gavle med trepasudskæring samt et tilsvarende lavere sidestykke. På
forpanelet er der både mod nord og syd indsat
fire ældre paneler med bemalede spejlfyldinger.
Tilsvarende findes på forpanelet af den bageste
stoleblok i syd.

Gråhvid staffering med olivengrønt og spredt
forgyldning. På de indsatte seks paneler er bibelske malerier, der antagelig ligesom de to, der er
indsat i panelværket ved alteret (s. 3145), kan hidrøre fra †stolestader fra 1760 og/eller fra †herskabsstol nr. 3 (jf. ndf. og s. 3146).
Figurmalerier. Af i alt otte malerier af omtrent
samme format med motiver fra Det Gamle og
Nye Testamente smykkes de nuværende stolestader af seks samt panelvæggen ved alteret af to.
Samtlige er malet på højovale spejlfyldinger, 6566×30-31 cm. De sidstnævnte omtales s. 3145.
Stolenes malerier beskrives her i motivmæssig
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Fig. 48-49. Detalje af stolestader. 48. Nadveren, 1760 (s. 3144). 49. Dommedag, 1760 (s. 3144). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of pews. 48.The Last Supper, 1760. 49. Judgment Day, 1760.

rækkefølge. Alle, der i malemåde nøje svarer til
altermaleriet, er udført efter tværrektangulære
forlæg i Matthaeus Merian, Icones Biblicae (162530), her dog tilpasset efter fyldingernes højformat.
1) (Fig. 44), Skabelsen af himlens, vandets og jordens
fugle, fisk og dyr. Landskabet er vist med de respektive væsener, placeret i vandet, på jordsmonnet med spredt vegetation og i himlen. Øverst
ses Jahves trekantede symbol, flankeret af sol og
måne. På forpanel af den sydvestlige stoleblok. 2)
(Fig. 45), Adams skabelse. Den nøgne Adam står i
et frodigt landskab, omgivet af forskellige dyr og
fugle. Han løfter de sammenlagte hænder mod

en lysstråle, vist i øvre venstre side. I strålen ses
nogle skrifttegn, der dog ikke kan tydes som hebraisk svarende til forlægget. Placeret på forpanelet af nordre stoleblok. 3) (Fig. 46) Syndfloden.
Landskab med spredte bygninger i det fjerne. I
baggrunden anes Noahs ark. Mennesker, dyr og
spredte genstande er opslugt af vandmasserne, der
strømmer ud fra himlen. I forgrunden søger en
række nøgne personer at redde sig op på land,
antagelig Noah og hans familie. På forpanel af
den sydvestlige stoleblok. 4 (Fig. 47), Kristi Dåb.
Kristus står i Jordanfloden, nøgen bortset fra et
hvidt lændeklæde. Han krydser armene over
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overkroppen. Knælende på et klippefremspring i
venstre side ses den gråskæggede Johannes Døberen, der ligeledes er nøgen under den røde kappe.
Han øser vand på Kristi hoved med venstre hånd.
En lysstråle, udgående fra en glorie med Helligånden, ses foroven. På nordre stolebloks forpanel. 5) (Fig. 48), Nadveren. Scenen er placeret i
et paladslignende interiør med rundbuede vinduesåbninger mellem pilastre i kolossalorden. I
baggrunden en høj dør og en hvælvåbning. De
12 apostle grupperet omkring Jesus, der er acentralt placeret ved bordets venstre side. Den hvidklædte Judas med pengeposen skiller sig særligt
ud som nr. 2, vist blandt figurerne i forgrunden.
På gulvet th. ses fad og kande. På søndre stolebloks forpanel. 6) (Fig. 49), Dommedag. Kristus,
iklædt rød kappe over sin nøgne overkrop, troner
øverst med jordkuglen under sine fødder. Maria
ses i skyformationerne tv. sammen med den øvrige skare af hellige. Forneden er tv. og th. vist
de frelste og de fortabte i Helvedes flammer. På
søndre stolebloks forpanel.
O. 1929 omfattede beholdningen 29 faste stader, hvortil kom degnestolen.12 Stolene foresloges nymalet 1946 og atter 1953/1956.12 1986-87
blev stoleværket renoveret. I den forbindelse blev
et ældre †vægpanel fjernet, mens stoleblokkenes
afslutning mod øst og vest tilrettedes. Samtidig
indsattes de seks malerier, der 1936 fandtes bag
alteret;54 1950 var fem indsat i et panel foran orglet, mens et sjette fandtes i præstens stol i sakristiet, dvs. bag alteret.62
†Stolestader. 1588 er anført udgifter til træ og
arbejdsløn i forbindelse med udførelse af kirkens
stole. 1618 udførtes atter stole (‘skamler’), 1637
suppleret med sæder i to stole og en kvindestol.18
1760 udførtes nye, lukkede stole, bekostet af kirkeejeren, Jens Sehested til Rydhave.Disse omtaltes
1766 sammen med fremhævelsen af den ny altertavle, skriftestol og font og nævnt som »Lukke
stoele for hele Menigheden (…), alle smukt malede, dels med hviid og forgylte Lister og deels
med Bibelske Stycker«. Principielt kunne samtlige
nævnte genstande således være forsynet med religiøse fremstillinger og ikke kun stolene, jf. også
s. 3142.32 1861 anbefaledes en fornyelse af samtlige stole i tårnet, svarende til kirkens øvrige stole,

der muligvis også fornyedes på dette tidspunkt
og erstattedes af enkle, åbne stader med glatte
gavle, kronet med trekløverformet topstykke (jf.
fig. 20).30 En række ældre stolestader var 1884
placeret i tårnrummet bag en skillevæg. Stolestaderne nymaledes med lys egefarve 1885.12 Af i alt
17 malerier af bibelsk indhold, der 1871 omtaltes
som placeret over indgangen til tårnet (på et †pulpitur), på to døre ved siden af alteret, i præstens
stol bag alteret og på Rydhaves †herskabspulpitur nr. 3 (s. 3144-46),46 kunne en række af disse
hidrøre fra de på daværende tidspunkt kasserede
stolestader fra 1760. Siden kunne et antal måske
også have været genbrugt på de yngre †stolestader.
Herpå tyder den omstændighed, at ni †paneler o.
1909 blev solgt på auktion, vel netop i forbindelse
med stolenes kassation. To af de malede paneler
blev dog anvendt som bund i en trillebør.63
Løse stole. Et antal nyere stole i bøgetræ med
fletsæder er opstillet både i kor og skib.
Bænke, nyere. To bænke, gråstafferede, er opsat
henholdsvis i tårnrum og i våbenhus. †Bænke. To
bænke til våbenhuset anbefaledes anskaffet 1851
i stedet for den eksisterende stenbænk.29 1897
anbragtes fire bænke i tårnrummet, malet ligesom kirkestolene.12 Beholdningen omfattede o.
1929 i alt seks løse bænke12 og 1992 tre, antagelig
de to eksisterende bænke og en tredje, nu tabt.54
Præstestol, moderne. En armstol af ubehandlet
bøgetræ med fletsæde er opstillet i koret. †Præstestol, placeret bag alteret. Nævnt 1871.46
†Skrifte- og degnestol, 1760, skænket af Jens Sehested.32 Som nævnt s. 3131 omfattede donationen tillige altertavle, font og lukkede stole, alle
hvidstafferede med forgyldte lister samt smykket
med bibelske stykker.32 Om den figurative udsmykning af skriftestolen vides intet nærmere.
Stolen kan sammen med en samtidig †degnestol
have været opstillet i korets nordøst- og sydvestside. Antagelig er det disse, der omtales 1862 i koret, dog her nævnt som ‘to pulpiturstole’. Stolene
foresloges fjernet d.å., da de var vansirede.12 På
det tidspunkt havde kirkesangeren dog allerede
sin plads nede i kirken, dvs. i søndre stolebloks
øverste stade.12 Som vist på fig. 20 var degnestolen tilsyneladende fremhævet med gavle hvorpå
to topstykker, formet som blomster.
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Fig. 50-51. Detalje af panelvæg ved alteret. 50. Jesus og ægteskabsbrydersken, 1760 (s. 3145). 51. Lignelsen om
kongesønnens bryllup, 1760 (s. 3146). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of panel wall by altar. 50. Jesus and the
Woman Taken in Adultery, 1760. 51.The Parable of the Marriage of the King’s Son, 1760.

Panelværk (fig. 24 og 50-51), sammenføjet med
altertavlen. De gavlkronede paneler afgrænser et
sakristilignende rum bag alteret med skabe til opbevaring af kirkens tekstiler og sølvtøj. Her fandtes også tidligere præstens †stol (jf. ovf.).62
Opbygningen krones af forkrøppede gavle med
profilgesimser, i midten prydet af kugler. I hver
side er indsat todelte fyldingsdøre, foroven med
lukkede felter, sekundært indføjet, forneden med
figurmalerier (jf. ndf.). Låsetøj prydet med rocailler. Som påvist i forbindelse med panelernes
istandsættelse 1948-52 er disse sammenflikket
af dele med en anden proveniens (antagelig fra

†skrifte- og degnestol samt †herskabspulpitur
nr. 3) og til dels suppleret med nyere træ, således
langs dørenes ydre rammestykker. Arkitekturens
staffering med hvidligt og spredt forgyldning blev
ved istandsættelsen nymalet efter ældre spor.43
Figurmalerier, formentlig fra 1760 og sammenhørende med de seks bibelske malerier fra stolestaderne og udført efter samme grafiske forlæg fra
Merianbibelen (s. 3143). 1) (Fig. 50), Jesus og ægteskabsbrydersken (jf. Joh. 8,1-11). Jesus ses sammen
med skriftlærde og farisæere i templet, vist som
søjlebåret hal med udblik mod en niche, til dels
afskærmet med et ophængt draperi. I forgrunden
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Fig. 52. Sølvklokke, antagelig hidrørende fra †klingpung fra 1843 eller 1870 (s. 3146). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Silver bell, probably from †collection bag
from 1843 or 1870s.

bøjer Jesus sig ned og skriver i jorden. Han er iført
hvid klædning og rød kappe, mens den bodfærdige kvinde med nedslagent blik og armene krydset
over brystet står th. Hun har blå og hvid dragt
hvorover en rød kappe. Bagved ses flere mænd,
hvoraf en enkelt bag kvinden bærer en ypperstepræstelignende hovedprydelse. I panelvæggens
nordside. 2) (Fig. 51), Lignelsen om kongesønnens
bryllup (jf. Matt. 22,1-14). Bryllupsgæsterne er vist
bænket omkring et bord, indsat i en hal med høje
vinduesåbninger ud mod et landskab. I forgrunden er vist overmandingen af en gæst, der ikke var
iført bryllupsklædning, mens kongen med turban
på hovedet, hermelinskantet rød kappe og antikiserende knælang militærdragt og korte støvler er
vist tv. I højre hånd bærer han sceptret, mens han
med venstre peger mod optrinnet. I sydsiden.
Allerede 1871 omtaltes to døre på siden af alteret, måske reminiscenser af den tidligere †skrifte- og degnestol.46 I panelværket kan også være
genanvendt dele fra det o. 1890 sløjfede †herskabspulpitur nr. 3 (jf. s. 3146). Pulpituret omtaltes dog som smykket med billeder fra Kristi
Lidelseshistorie (!).27 Restaureret 1950-52.43
†Lukket stol. En lukket stol ‘inden kirkedørene’
er nævnt 1656.18

Pengebeholdere. Pengebøsser, 1961. To bøsser af
messing, formet som halve cylindre, er ophængt
ved våbenhusdøren. En tredje er henlagt i skab bag
altertavlen; alle har reliefkors på forsiden og pengetragt i toppen. Bøsserne er antagelig identiske
med de tre eksemplarer, der er nævnt o. 192912 og
endnu 1992; heraf var den ene på daværende tidspunkt henlagt i kirkegårdskontoret.54 En †pengekasse og en †pengebøsse ses på ældre fotografi, begge
opsat ved forreste stol i nordrækken.Yderligere to
†pengebøsser er nævnt o. 1929.12 †Klingpung(e).
Anbefalet fornyet 184329 og 1870.12 En sølvklokke
(fig. 52), 2,8 cm høj, 3 cm i tværmål, er endnu bevaret, deponeret i pengeskab bag alteret, mens en
anden, registreret 1992, synes at være gået tabt.54
Dørfløje. 1) 1986 var der mellem våbenhus og
skib en enkeltfløjet fyldingsdør, hvor den mod
skibet vendende side var beklædt med lodretstående brædder og lister mellem revler. Beklædningen var gråmalet, mod våbenhuset blåmalet
ramme og grå fyldinger. 2) (Jf. fig. 6), 1900-tallet. Retkantet, dobbeltfløjet og flammeret dør i
fladbuet åbning. Gråmalet, i våbenhusets yderdør.
†Dørfløje. Våbenhusets †dør ønskedes 1871 fornyet, da den eksisterende var gammel, utæt og
uanstændig. Til erstatning skulle en ny fyldingsdør, indrettet til at åbne udad, indsættes.12 Døren
blev atter fornyet 1904, hvor også en gitterdør
anbragtes ved indgangen.12
†Pulpiturer. Antallet af pulpiturer fremgår ikke
entydigt. 1) – 2) Et pulpitur er tidligst nævnt
1637, da der indkøbtes træ til at forbedre dette.
1682 skænkede oberstløjtnant Jens Sehested 20
rdlr. til staffering af pulpituret (jf. også prædikestol), måske et nyere, idet der samtidig anskaffedes
to granfjæl til ‘det gamle pulpitur’.18 3) Antagelig
er et pulpitur opsat som del af Frederik Sehesteds store inventarfornyelse 1760. 1880 foresloges Rydhaves lukkede stol enten istandsat eller
borttaget.12 Endnu 1884 er omtalt et pulpitur i
rokokostil ved nordsiden af korbuen med malerier af Kristi Lidelseshistorie, anvendt af ejerne
af Rydhave med indgang udvendig fra gennem
langhusets nordside, hvoraf der endnu var spor.27
Pulpituret er formentlig nedtaget o. 1890 i forbindelse med opstilling af †kakkelovn i skibets
nordøsthjørne (s. 3121, jf. fig. 20). I forbindelse
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Fig. 53. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the west.
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Fig. 54. Maleri, »Gabriel« af Helle Bang, 1997 (s. 3148).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Painting, “Gabriel”, by
Helle Bang, 1997.

hermed kan dele heraf være indgået i den nuværende panelvæg (s. 3145). 4) 1871 omtaltes bibelske billeder opsat ‘over indgangen til tårnet’, dvs.
antagelig på et pulpitur i kirkens vestende, anvendt som orgelpulpitur.46 Det kan dog ikke helt
udelukkes, at dette pulpitur kunne være identisk
med nr. 1 eller 2.
Orgel (jf. fig. 53), 2002, med ti stemmer, to manualer og pedal, forberedt til 11 stemmer, bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition: Hovedværk: Principal 8', Rørfløjte 8',
Oktav 4', Waldfløjte 2', Mixtur III-IV. Svelleværk:
Gedakt 8', Spidsgamba 8', Rørfløjte 4', Principal
2' (vakant), Sesquialtera II. Pedal: Subbas 16'.Tegnet af arkitekt Ib Lydholm. I tårnrummet med
østvendt facade og spillebord.
†Orgler. 1) Tidligst nævnt 1862.12 Oprindeligt
opsat på et pulpitur i kirkens vestende (†pulpitur
nr. 4). 1931 placeret på gulvet i tårnrummet.12 2)
1946, med fem stemmer, bygget af Th. Frobenius

& Co. Disposition: Principal 8', Gedakt 8', Spidsfløjte 4', Oktav 2', Mixtur IV. Mekanisk aktion,
sløjfevindlade. Bemalet facade med gitterværk
af umalet fyr. På forhøjning i tårnrummet, med
spillebord i orgelhusets nordre gavl.64 Foran orglet var ifølge et ældre fotografi i Orgelregistrantens arkiv anbragt de fem bibelske malerier, der
senere opsattes på kirkens stolestader (s. 3142).
Dele af orglet (spillebord og piber) findes henlagt
på kirkens loft.
Salmenummertavler (jf. fig. 21 og 53).To tavler, anbefalet anskaffet 1911 sammen med en tredje,12 er
udført i nygotisk stil med spidsbuet ramme, hvori
er to mindre spidsbuede felter under kors. Hængetal i messing. Stafferet i gråhvidt med forgyldning og brun bund. På triumfvæggens nordside
og skibets sydvæg. †Salmenummertavler. To enkle,
firkantede tavler med konkave indsnit i overkanten, sortmalede og beregnet til påskrift med kridt,
ses fig. 20. En tredje tavle, anskaffet samtidig med
de to eksisterende, er endnu nævnt 1992.54
Præsterækketavle (jf. fig. 53), 1981, udført af tømrer Mouritsen og malet af Arne Christensen,
Handbjerg.65 Profileret ramme med trekantet top
gavl og kugledekorationer. Påskrift i hvid antikva
på sort bund. I skibets vestende.
Maleri (fig. 54), 1997, af Helle Bang, betegnet
»Gabriel«.66 Olie på lærred, 178×130 cm. Signeret og dateret i nedre højre hjørne »HB 97«. Maleriet viser i en ekspressiv, næsten abstrakt form
den stående Bebudelsesengel, der er placeret i et
landskabeligt rum, domineret af lyse farver med
hvidligt, rosa og gulligt samt græsgrønt og blåt,
vel med associationer til himmel og jord. Ophængt 2008 på skibets nordvæg.
†Løst maleri. 1843 foresloges det maleri, der
hænger på skibets nordvæg, repareret, da lærredet
var løsnet fra rammen.53
Belysning. Kirken har to lysekroner og fire lampetter, alle nyere. 1923 installeredes elektrisk lys.12
Lysekroner. 1) (Fig. 55), skænket 1923 af fru Jo
(Hansine Johanne) Jacobsen, Rydhave Slot (jf.
versalindskrift på hængekuglen). Kronen har ti
arme forneden og fem prydarme foroven, oprullet i volutsving. Balusterskaft med blomsterroset
som topornament. Hængekugle med indskrift,
afsluttet med pinjekogle. Kronen skulle være hid-
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Fig. 55-56. 55. Lysekrone, skænket 1923 af Jo Jacobsen, Rydhave (s. 3148). 56. Kirkeskib, »Dora«, 1950, skænket
af A. Thorsen (s. 3149). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 55. Chandelier, donated in 1923 by Jo Jacobsen, Rydhave. 56.
Church ship, “Dora”, 1950, donated by A.Thorsen.

ført fra et slot i Frankrig.67 2) 1946, skænket af
Niels Nygaard, murermester i Ryde.12 To gange
seks spiraloprullede lysearme, sat på balusterskaft,
der foroven har et blomsterornament, forneden
en midtdelt hængekugle, afsluttet med en pinjekogle. Vestligst i skibet. (†)Lysekrone. På kirkens
loft ligger en enkel, nyere krone med fem arme
og glat hængekugle. Lampetter. 1-2) Trearmede
lampetter, fæstnet til skjoldformet plade. I koret.
3-4) Toarmede lampetter på muslingformet vægskjold. I tårnrummet.
Kirkeskib (fig. 56), 1950, skænket af lærer A.
Thorsen.68 Tremastet bark, »Dora«, stafferet i
hvidt, blåt og gråt. Skibet var udført af en sømand
(C. L. Christensen(?)).69
†Ligbårer. 1650 indkøbtes træ til en ny ligbåre,
som Jens Raffeshøy, vel den lokale tømrer eller
snedker, betaltes for at udføre. En ny anskaffedes
1681.18
Klokker. 1) (Fig. 57), O. 1750, 76,5 cm i tværmål. Klokken, der savner påskrifter, er øverst på
halsen dekoreret med en akantusbort hvorover
en frise med cirkelslag. Ophængt i slyngebom af
eg, i nyere klokkestol.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Nærmere oplysninger om klokkens anskaffelse
ses ikke. I forbindelse med renoveringen af tårnet
1931 blev den flyttet fra et af glamhullerne til en
mere central placering i selve klokkestokværket.
1952 omhængtes og repareredes klokken, der havde en lodretgående revne, af Aug. Nielsen, Thubalka.12 Automatisk ringeanlæg installeret 2014 af
samme.70
2) (Fig. 58), 1979, 69 cm i tværmål. Om halsen er
en frise af spidse buer hvori aks. Herunder indskrift
med reliefversaler: »Jeg støbtes i aar 1979 til Ryde
Kirke af Eijsbouts i Asten«. På selve legemet står
tilsvarende: »Fra Guds hus min klang skal lyde/ til
hver sjæl som bor i Ryde«. Endvidere er relief af
Treenighedssymbol med Guds Øje i trekant, indfattet i stråleglorie, svarende til altertavlens motiv
(fig. 24). Ophængt i slyngebom af eg med ‘falsk’
krone. Anvendt som ringende klokke, men indgår samtidig i et klokkespil (fig. 59), 1979, bekostet
ifølge indskriftplade ved en sogneindsamling med
særlige bidrag fra Marie og Martin Pedersen samt
Erik Nielsen. Klokkespillet omfatter i alt 12 klokker med forskellige tværmål, støbt hos Eijsbouts,
Asten, Holland og leveret af Thubalka,Vejle. Klok-
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Fig. 57-58. Klokker. 57. Nr. 1, o. 1750 (s. 3149). 58. Nr. 2, 1979 (s. 3149). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bells. 57.
No. 1, c. 1750s. 58. No. 2, 1979.

kerække: d2, e2, fis2, gis2, a2, h2, c3, cis3, d3, d3,
e3, fis3. Automatik fra 2007. Forberedt for en udvidelse til 37 klokker med betjening fra stokklaviatur. Spillets største klokke fungerer desuden som
ringeklokke sammen med kirkens middelalderlige
klokke.71 På den næststørste klokke er ligeledes
Treeenighedssymbol og versalindskriften: »Klokke,
ring over land og by/ Herrens nåde hver dag er
ny«. De 11 klokker hænger i klokkestol af stål.
†Klokke. 1631 anskaffedes med bidrag fra kirkeværgen, Anne Lykke til Rydhave, en ny klokke
med tilhørende klokkestol. Klokken afhentedes
‘ved’ (vel i) Struer, mens tømmeret kom fra Viborg. 12 karle betaltes en dagsløn for at bistå med
ophejsning af begge dele, mens en murermester
bistod, da et ‘glamvindue’, dvs. et glamhul blev
udhugget i forbindelse hermed og atter tilmuret.
1673 blev ‘klokkeværket’ forfærdiget, mens akslen blev repareret med jernbånd 1678.18

Fig. 59. Klokkespil, 1979 (s. 3149). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Carillon, 1979.
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Fig. 60. Kirkegårdsmonument nr. 1-2. Trækors, o. 1873, for Mætte Marie Christensen (th.) og Christen Nielsen (s. 3151). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard
monuments no. 1-2.Wooden cross, c. 1873, for Mætte Marie Christensen (right) and Christen
Nielsen.

GRAVMINDER
†Epitafier(?). 1862 er ifølge synsberetningen omtalt ‘epithafier’ i kirken.55 Disse er dog ikke nævnt
i andre kilder.
†Muret begravelse eller krypt. I forbindelse med
kirkens istandsættelse 1951 påvistes under korgulvet en muret begravelse eller gravkrypt, tidligst nævnt 1614 (jf. s. 3116). Krypten var tom,
og eventuelle kister har forinden været ført ud
på kirkegården. En lem i langhusets gulv har muligvis udgjort en nedgang til krypten.27 Kryptens
ejere kendes ikke. Ifølge kirkebogen blev Sophie
Maltesdatter Sehested, enke efter Ulrik Sandberg,
begravet i kirken, måske her(?), 4. maj 1706.72
Kirkegårdsmonumenter. Som gengivet på Ferd.
Richardts tegning fra 1867 (fig. 62) fandtes på
kirkegården både hvidmalede trækors og jernkors. Af yngre eksempler er bevaret tre, nr. 1-2 af
træ samt nr. 3 af støbejern: 1) (Jf. fig. 60), o. 1873,

for Mætte Marie Christensen, * i Hanbjerg 22.
okt. 1807, † i Vester Weisgaard (Vester Vejsgård)
13. jan. 1873.73 Af træ, hvidmalet, med påskrift
i sort fraktur og skriveskrift. 120,5 cm højt. På
bagsiden er skriftsted fra Joh. 3,16.Tidligere i kirkens mindelund, i dag i tårnrummet. 2) (Jf. fig.
60), o. 1873, for gårdmand Christen Nielsen, *
i Vester Weisgaard (Vester Vejsgård) 8. april 1794,
† smst. 18. nov. 1873. Som nr. 1 af træ, hvidmalet, med påskrift i sort fraktur og skriveskrift. På
bagsiden er skriftsted fra Rom. 6,23. I tårnrummet. 3) (Fig. 61), o. 1887, over Laust Jacobsen, *
i Mejrup 16. juli 1814, † i Ryde 4. juni 1887. Af
støbejern, 162 cm højt. Gravskrift i reliefantikva.
Korset er formet i gennembrudt arbejde med to
stammer, mellem hvilke efeuranker snor sig. Selve
skriftpladen er dog massiv. På soklens ses Dødens
Genius med nedadvendt fakkel foran tre metaer
eller målpiller, allegorier på livsløbets afslutning.
På selve korsets bagside to ‘farvelhænder’.74
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syn 1793-1815. – 773. Præsteindb. til biskop J. Bloch
1766-69. – 846. Visitatsprotokol for Ringkøbing Amt
1809-30. Provstiarkiver: C 39H-1. Ringkøbing nordre
amtsprovsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde 1812-24 (1835). – C 40C4-7. Ringkøbing Amts
østre provsti. Synsprotokol for kirker og præstegårde
1824-72. Landsbykirkernes rgsk. Rgsk. 1584-1682 (CKRB-353-54, Kirkergsk.). Hjerm-Ginding herreders skøde- og panteprotokoller. 1800 (B 78A – SP 10).
Nationalmuseet (NM). Håndskrifter. F. Uldall, Om de
danske Landsbykirker III, 1884, 124-27 (Uldall 1884).
Notebøger. Søren Abildgaard, VIII, 1772-73, 150-52
(Abildgaard). Indberetninger: Viggo Norn I, 1929-35, 81;
Georg N. Kristiansen 1948-52 (alterbordsforside, altertavle, prædikestol, Kristiansen 1948-52); Egmont Lind
1950 (kalkmalerier, Lind 1950).
Tegninger og opmålinger. NM. Ferd. Richardt
1867 (prospekt); Georg N. Kristiansen u.å. (prædikestolsindskrifter, kalke); Vilhelmsen & Kristensen 1987
(alterskranke); Arkitekt Asger Thomsen, Thisted. Ib Lydholm og Asger Thomsen 1999 (plan, orgel, alterskranke); Arkitektfirmaet Vilhelmsen, Marxen og Bech-Jensen,
Aarhus. E. Draiby 1947, suppleret 1986 af VMB (plan,
snit – kopier).
Litteratur. Esben Graugaard, »Ryde kirkes historie
indtil år 1900«, Holstebro Museums Årsskrift 1985, 1762 (Graugaard 1985); Kaj Jensen og Mads Bøge, Ryde
Sogn 1796-1996. Fra selvejerbonde til herregårdsbonde. To
hundrede års landsbyliv beskrevet, Vinderup 1997 (Jensen
og Bøge 1997).
Fig. 61. Kirkegårdsmonument nr. 3. Støbejernskors, o.
1887, for Laust Jacobsen (s. 3151). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Churchyard monument no. 3. Wrought iron
cross, c. 1887, for Laust Jacobsen.
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RYDE CHURCH
Building. The church is on the southeasternmost
edge of the village, on a slope with a gradual
incline to the south, where the church square
borders on farmland; but formerly there was a
three-winged †property with its own garden (cf.
figs. 1-4). The churchyard has preserved the old
boundaries towards the south and west, while a
northern extension took place in 1895 and an
eastern one in 1995. The fencing consists mainly
of stone-clad earth dikes, around the eastern extension however beech hedge. The whitewashed
masonry main entrance in the west was according to written sources built in 1610. The main
entrance is closed with an older, black-painted
wrought iron panel, while the other entrances
consist of more recent wooden-barred gates.
With inspiration from the so-called ‘sensory
gardens’, a number of the churchyard’s unused
burial plots have been furnished with thematic
wooden, stone and glass installations (fig. 5). The
installations in the churchyard are supplemented
by various partly exotic wood types, including
tulip tree, monkey puzzle tree, corkscrew hazel
and red maple. The new section towards the east
is entirely dominated by Siberian crabapples.
The church consists of a Romanesque chancel
and nave, with a Late Gothic tower in the west.
A smaller outhouse on the southern side at the
juncture between chancel and nave was probably
built in 1638, while the porch by the south side

of the nave is no older than the 1700s.The porch
did however have several †predecessors. The
ground plan of the Romanesque building is laid
out slightly eccentrically and consists of an approximately square chancel and a twice-as-long
nave whose back walls are flush with the facades
on the flanking walls of the chancel. The construction material is raw fieldstone with quoins
of regular ashlars. The size of the undressed fieldstones ranges between hand-sized and blocks of
50´50 cm, and in the working process the largest
stones have logically enough been used in the
lower part of the wall. On the north wall of the
chancel – but not on the other walls – one sees a
horizontal break in construction in the form of
a small recess in the masonry at half height (figs.
9-10). The eastern part of the church is emphasized with a profiled footing, and this part of the
church seems to represent a separate construction phase. The original south door of the nave
is preserved in rebuilt condition, the north door
was bricked up in 1588.
The Late Medieval tower in three floors with
gables in the north and south at the western
end of the nave is much influenced by a number of radical repairs done in the 20th century, in
which the whole superstructure from the belfry
floor and upwards was renewed (figs. 6 and 13).
It is evident from the preserved written records,
though, that it has always been necessary to de-

RYDE KIRKE

vote considerable resources to the maintenance
of the tower, since the extension was in fact
threatened by collapse in some periods.
A smaller extension with a pent roof on the
south side of the church between chancel and
nave comes from 1638. In this case the pulpit was
moved to the southeastern corner of the nave,
which required a minor extension there.
The church’s diminutive porch outside the
south door of the nave can have been built at the
earliest in the 1700s, but using material from one
or more of the demolished predecessors which
are documented in the church accounts.The walls
were built in red medieval brick in monk bond,
and the interior covered by a wooden barrel vault.
Wall paintings. In the church traces of wall-painted
decorations from the period c. 1550-1600 have
been preserved on the north walls of the nave and
the chancel. In addition traces of now vanished
paintings from the Late Gothic period have been
registered (figs. 18-19 and 64-65). The still-existing paintings were rediscovered in 1949 and are
the remains of a larger programme which included †drapery decorations. In the chancel the motifs show a Judgement Day piece in the form of
a trumpet-blowing angel surrounded by clouds,
beneath which a host of lost souls are driven towards Hell in the form of tall tongues of fire. On
the wall of the nave there is a representation of the
Fall of Man. By the Tree of Knowledge, around
the trunk of which the Serpent winds, Adam
stands on the left and Eve on the right. From the
luxuriant foliage of the tree Eva picks the apple.
Furnishings. The oldest furnishing item in the
church is the Romanesque font (fig. 38), which
with its lily ornamentation is related to among
other examples in Sahl and Rønbjerg. Five partly
damaged figures from c. 1525 probably come
from a Late Medieval altarpiece (†altarpiece no.
1) showing the Virgin, St. Christopher, presumably St. Lawrence, an unidentified bishop-saint
and an angel (figs. 30-35).
From the post-Reformation period comes the
pulpit from 1602 (figs. 41-43), which was originally set up on the south wall, but later, in 1638,
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was moved to the corner on the south side of
the chancel arch wall. Possibly in the same connection, the originally four bays were reduced to
three. The Communion table frontal was according to the church accounts acquired in 1629, but
in connection with the restoration of the church
in 1950-52 was replaced by a new copy, while the
original was deposited at the National Museum
(figs. 22-23). From the 1600s one should further
note a copy of Christian IV’s Bible from 1632-33,
which however only came to the church in 2010;
there is also a paten from 1641, a donation from
Anne Lykke, widow of Claus Maltesen Sehested
of Rydhave (fig. 34). The altar candlesticks of the
church (fig. 37) are also from c. 1650. In 1682 the
pulpit was redecorated. A major renovation of the
church’s furnishings in Rococo style was conducted in 1760 by the church owner, Jens Sehested, and his wife, Elisabeth Birgitte Sehested. The
renewal included as mentioned not only the altarpiece (figs. 24-29) and the pulpit but also other
later-vanished furnishings, including closed pews
and a confessional as mentioned above. Eight Biblical paintings, which are today on the panelling
by the altarpiece and on the pews, are probably
representative of these (cf. figs. 44-49 and 50-51).
The church’s chalice (no. 1) (fig. 36) and bell (no.
1) (fig. 57) may well be from the same period.
The majority of the church’s furnishings were
however acquired after 1850. From c. 1858 comes
the plain baptismal dish no. 1 (fig. 39), while the
church’s earlier altar painting (cf. fig. 20), a copy
of a work by Carl Bloch, was set up c. 1880, but
taken down again in 1932. Wafer box no. 1 (cf.
fig. 20) was acquired in 1890. Worth mentioning
among furnishing items dating to the 20th century are pews (1909) (figs. 21 and 53), hymn boards
(1911) (fig. 21), chandeliers nos. 1-2 (1923, 1946)
(figs. 21 and 53), a baptismal dish and chalice
no. 2 (1933-34), a church ship (1950), baptismal
dish no. 2 (1953), wafer box no. 2 (1958), money
boxes (1961), bell no. 2 and a carillon (1979), the
board listing incumbents (1981) and an altar rail
(1987) (figs. 21, 24 and 53). The organ is from
2000. Most recently the church has acquired a
painting by Helle Bang, “Gabriel” (1997), hung
in 2008 (fig. 54).
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Colour scheme and repairs. The colours of the
older furnishings of the church appear to be the
result of a refurbishing in 1986-87, as the colours
of the historical furnishings (Communion table,
altarpiece, pulpit, pews and panelling by the altarpiece from †family gallery no. 3) were already
established in 1950-52 after original traces from
1760.
The oldest accounts of the church are preserved from the period 1588-1682, while the
earliest furnishings are dated 1654-55. Within
this period, besides the pulpit, a new altarpiece
(no. 2, 1595) was also acquired and repaired in
1680 at the expense of Frederik Sehested, who
two years later also had the pulpit repainted. A
condition report in 1700, however, described
the state of the church as ‘very poor’ because of
its modest income and great debt, although the
ornaments in the church were in good condition. In 1766 the church had ‘a few years before’,
that is in 1760, been completely renovated by the
church owner Jens Sehested of Rydhave and as
mentioned equipped with a new altarpiece, to
which were added a confessional, a font (font
cover or font lid(?)) and closed pews, all beautifully painted, partly white and gilt mouldings,
partly with Biblical pieces. Over the next few
years the description remained positive, as furnishings and ornaments were both considered in
‘good condition’. But this did not apply to the
alb, ‘which was so badly mauled by mice that it
[...] was unusable.’ In 1773 the church was again
refurbished. In 1792 it was complained, however,
that the church and especially the altar and pulpit
‘had long been wet’ because of the leaky roof. It

was probably also unfortunate for the state of the
furnishings that the church door had stood open
in 1793, so that in winter a great deal of snow
had drifted into the interior. Among important
interventions in the furnishings it should be
mentioned that in connection with the renewal
of the chancel floor in 1862 the Communion table was moved forward with a heightening of this
and thus of the altarpiece. From the same year
comes a list of furnishings. A description of the
church from 1871 mentions a total of 17 Biblical
paintings which at that time were on two doors
beside the altar, in the parson’s chair behind the
altar, on the Rydhave family pew (†family gallery
no. 3) and above the entrance to the tower (on a
†gallery?) (cf. p. 3124, 3142 and 3145). With the
installation of a tiled stove in 1890 in the northwestern corner of the nave the Rydhave pew was
removed. Parts of it may however have been used
in the above-mentioned panelling. In connection
with the rebuilding of the tower in 1931 the †organ was set up there.
Sepulchral monuments. The church has no sepulchral tablets or older tombstones. In the restoration of 1949-51 it was demonstrated that there
had been a masonry crypt in the chancel. Who
this specifically belonged to we do not know.
Particularly worth mentioning among churchyard monuments are two wooden crosses (fig. 60,
nos. 1-2), c. 1873, now set up inside the church,
commemorating Mætte Marie Christensen and
the farmer Christen Nielsen, as well as a wrought
iron cross (fig. 61, no. 3), c. 1887, in memory of
Laust Jacobsen.
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Fig. 1.Ydre set fra sydvest. Foto Anders C. Christensen 2018. – Exterior seen from the south west.

SEVEL KIRKE
GINDING HERRED
Sevel (»søuæl«)1 er i Ribe Oldemoder o. 1380 takseret til fire skilling sølv, svarende til middelansættelsen
blandt herredets kirker.2 Efter alt at dømme var kirken
i senmiddelalderen i lighed med Trandum og Haderup kirker (s. 3253) inkorporeret i Stubber Kloster (s.
3235), der lå i sognet, ligesom benediktinerklostret ejede omfattende jordegods her.3 Formentlig derfor var
kirken heller ikke anført i listerne fra 1512-13 om sysselprovstens visitatser eller fra 1524-26 over landehjælp
fra kirker i Hardsyssel.4 Inkorporeringen bekræftes i
forbindelse med Iver Juels (1494-1556) overtagelse af
klostret fra Kronen efter reformationen (s. 3236) som
anført i forleningsbreve 1538-42 og yderligere nævnt
1547.5 Sidstnævnte år købte Iver Juel dog selve klostret
og omdannede det til hovedgården, Stubbergård.6 Juel
hævdede patronatsret, både til Sevel og Trandum kirker, og fik 1554 tilladelse til at lægge de to sogne sammen samt til at nedrive Trandum mod at bruge materialerne (»hugen Steen, Bly och andit«) til at forbedre

Sevel Kirke med (jf. s. 3168 og 3253). Trods protester
1558 fra sognemændene i Trandum, der klagede over
den længere og mere besværlige vej til kirken og påpegede den nedrevne kirkebygnings fortrinlige tilstand,
erklæredes Iver Juels enke, Mette Hansdatter Munk, fri
for videre tiltale.7
Kirkens nære tilhørsforhold til Stubbergård i 1500og 1600-tallet afspejles i dens status som gravkirke for
Iver Juel og hans efterslægt (s. 3209). Juels søn, Kjeld
Juel blev døbt i Sevel i 1549, ligesom han selv 1556 fik
en statuspræget begravelse her ‘med stor ære’ og deltagelse af flere rigsråder og deres hustruer samt af så mange medlemmer af den lokale almue, at de ikke kunne få
plads i kirken.8 Dertil kommer en række inventargenstande, skænket af Juelfamilien og af herregårdens senere ejere (s. 3174). Selve kirkeejerskabet var dog i 1600og 1700-tallet ganske komplekst, idet besiddelsen af
kirketienden fra 1662 var delt blandt slægterne Ulfeldt,
Munk og Rantzau, tidligst mellem arvingerne efter
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Fig. 2. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto Sylvest Jensen 1947. Kgl.Bibl. – Aerial photograph of the church seen
from the south east.
Christence Juel (†1658), enke efter Kjeld Juel (†1606).
Siden var de forskellige andele adsplittet mellem ejerne
af Stubbergård samt af hovedgårdene Volstrup, Landting
og Rydhave indtil 1790, da Niels Sehested til Rydhave
blev eneejer af Stubbergård og dermed af Sevel Kirke.
Sehested afhændede dog kirken kun seks år efter, 1796,
om end med forbehold for patronat- og kaldsretten.9
Kirkens overgang til selveje fandt sted 1956.10
Anneks- og præsteforhold mv. Sevel Kirke er et tresogns
pastorat, indtil 2010 med Trandum og Herrup kirker
som annekser (s. 3255 og 3279). I sognet findes også
Museumskirken på Hjerl Hede, hvis opførelse påbegyndtes 1949. Kirken, der dog ikke beskrives nærmere
her, er bygget som en kopi af den romanske Tjørring
Kirke (s. 487) og har kalkmalerier, hvis motiver er hentet fra Råsted Kirke (Randers Amt), alterkrucifiks, kopieret efter Åbykrucifikset (Randers Amt), alterstager
fra Visby og en klokke, støbt efter den ældst kendte
romanske klokke fra Smollerup (Viborg Amt).
Som anført 1547 i en dom over en ejendomstrætte
mellem Iver Juel og Mogens Munk om rettigheden
til præstegården i Trandum holdtes i middelalderen
en særlig kapellan til Sevel Kirke, mens Trandum og
Haderup havde fælles kirkelig betjening (s. 3253). I

henhold til dommen overtog Iver Juel Trandum Præstegård, hvor Sevelpræsten residerede indtil 1570.11 En
opsigtsvækkende sag, hvis hovedperson var kirkens
sognepræst siden 1637, Jørgen Lauritsen Friis, udspillede sig i de sidste år af Christian IV’s regeringstid. På
grund af sine kontroversielle synspunkter og kritik af
den gældende lære om gerningsretfærdiggørelse og
bodens nødvendighed fradømtes Friis 1643 sit embede og fængsledes, fordi han ‘både fra prædikestolen og
skriftligt havde fremsat og udspredt adskillige, mod den
sande kristne religion og lærdom stridende punkter’.
Sagen ophidsede selveste Christian IV, som mente, at
dommen var alt for nådig, og at bøddelen burde »riffue
hans tunge aff hans hals«.12
Sagn m.v. Det fortaltes, at der syd for Sevel By var
en dalstrækning, benævnt Tejls, hvor der havde været
en teglovn. Herfra skulle stenene til Sevel Kirke være
blevet brændt. Om kirkens klokke anførte traditionen,
at den var omstøbt af en ældre klokke og den tilsvarende fra Trandum. En anden overlevering ville vide,
at Trandumklokken lå i Stubbergård Sø, hvorfra den
stadig opsendte sin klagesang, der besvaredes af Sevelklokken: »Ding-dang! Bim-Bam! Mi Søster legger i
Hellesødam« (jf. s. 3208).13

SEVEL KIRKE

Kirken og kirkegården ligger i byens midte, på en
forhøjning med svagt fald til alle sider. Bakkens –
og byens – højeste punkt okkuperes dog ikke af
selve kirken, men af ligkapellet umiddelbart vest
herfor. Nærmeste nabo er Sevel Kro, hvis ejer
1870 fik tilladelse til at erstatte ‘nogle alen’ af kirkediget mod vest med en mindre †bygning, hvis
østmur så skulle udgøre kirkegårdens hegn. Kroejeren forpligtede sig endvidere til at genopføre
diget, såfremt bygningen blev fjernet.10
Fra kirkepladsen er der i østlig retning udsigt
mod et vidtstrakt og nord-syd forløbende vådområde, der domineres af to store søer, Flyndersø
og Stubbergård Sø. Imellem disse søer og gennem Sevel løber den gamle Holstebro-Skivelandevej, Søgårdvej, hvis eksistens hænger nøje
sammen med byens. Stor betydning har også
kontakten til det nærliggende Stubber Kloster og
– senere – dets afløser, herregården Stubbergård,
haft. Som vidnesbyrd herom eksisterer endnu et
par hundrede meter øst for kirken et markant og
dybtskåret hulvejssystem, der stod i forbindelse
med Klostervej syd om kirken.
Kirkegårdens hegn og indgange. Kirkegårdens ældre del hegnes af stendiger af vekslende karakter, idet denne sektion som nævnt hæver sig op
over omgivelserne. Mod nord er afgrænsningen
således markeret ved et niveauspring med stensat
yderside, mens stendiget i syd er synligt også set
fra kirkegården, hvor det dog er betydeligt lavere
end fronternes stensætning. Mod vest og nord er
digerne suppleret af en indvendig bøgehæk, mod
syd af dværgmispel.
Norddiget blev omlagt 1987, hvor en ældre beplantning (jf. ndf.) havde beskadiget stensætningen, og herved fremkom rester af en †indgang (jf.
ndf.).14 Det søndre dige blev renoveret 1996, et
par år efter kirkens erhvervelse af ejendommen
»Stephansminde« (jf. ndf.).
Kirkegårdens grundmurede og hvidkalkede
hovedindgang i syddiget ud for våbenhuset er i
de skriftlige kilder første gang omtalt 1700, hvor
det – som nu – var teglhængt og vel ved magt.15
Indgangen, som muligvis har middelalderlige
‘rødder’, består af en kombineret køre- og gangport, hvis åbninger er fladbuede og falsede, og
som lukkes af hvidmalede trætremmefløje.
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I nordvesthjørnet består indgangen af en ganglåge mellem to murede, pudsede og hvidtede piller afdækket af stejlt rejste sadeltage med vingetegl. Formentlig er der tale om den indgang mod
vest, hvis piller blev ommuret 1926.10
Vedligeholdelsen af kirkegårdens hegn og indgange optræder hyppigt i de skriftlige kilder.
Særlig store var problemerne i de første årtier
af 1800-tallet, hvor omgivelserne var i særdeles
dårlig stand, idet diget ‘for en stor del’ var nedfaldent16 og ‘stenter og porte’ var borte.17
Et brat niveauspring markerer overgangen til
den lavereliggende østudvidelse af kirkegården,
hvis ældste del blev indviet 1969. 1981 blev tilkøbt et mindre areal mod nordøst.18 Mellem den
nye og gamle del er opsat stendiger i to niveauer,
afbrudt af en bred forbindelsestrappe. Til det nye
afsnit hører en køreport i øst og en sydvendt
ganglåge, begge med galvaniserede jerntremme-

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt af Michaelsen
1797. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Cadastral
map.
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fløje. Yderligere er digeforløbet afbrudt i nordvesthjørnet, hvor en bekvem tilkørselsvej til oplagsplads og redskabshus er anlagt.
I nordøsthjørnet af den nye kirkegård er 1985
indrettet en mindelund med bevaringsværdige
gravsten,14 og under hængebøgen i modsatte
side (jf. ndf.) er 1970 opstillet en granitskulptur
af stenhugger Ejgil Westergaard med en gengivelse af den opstandne Kristus som en symbolsk
reference til selve den kristne opstandelse.19 Ved
soklen er et skriftsted (Sl. 28,5), indhugget med
fordybede versaler. Gave fra J. Pedersen Eriksen.
Mellem kirkegården og Klostervej er 1996 øst
for Kirkehuset etableret et mindre, parklignende
anlæg, hvori der 2014 blev opstillet en bronzeskulptur udført 2005 af Lilli Byrum. Skulpturen,
der er en gave fra Ellinor Brask-Nielsen og Leo
Bisgaard Andersen, viser i allegorisk form motivet: »Sejlads på livets og dødens vande«.
En †indgang forbandt førhen kirken og den
gamle †skolebygning nord herfor. Adgangsvejen
erkendtes 1987 i form af en stensat trappe, der
førhen stod i forbindelse med en ‘nordre stette’.20 1853-55 ønskedes trappen omlagt og forsynet med rækværk.20 1825 var den østre †indgang brøstfældig.20 De to her nævnte indgange
var formodentlig identiske med de to ‘træstetter’
med egetræsdøre, omtalt 1700.15 †Drejekors. De
østre og nordre †indgange manglede et ‘kors’ i
henholdsvis 180816 og 1811.21
Bygninger på og ved kirkegården. Ligkapellet er opført 1933 på kirkegårdens højeste punkt, stik vest
for kirken op ad hegnet. Den pudsede og hvidmalede murstensbygning er tækket med vingetegl. To flankerende udbygninger indeholdende
toilet og redskabsrum, fra 1974 også fyrrum, blev
tilføjet 1966,22 hvor tillige østgavlens †kamtakker
og et forsænket kors erstattedes af den nuværende falsgesims.23 Kirkehuset eller »Stephansminde«
umiddelbart syd for kirkegårdens hovedindgang
er opført 1877 af Stephan Vestergaard, der ved
overtagelse af grunden forpligtede sig selv og
sine efterkommere til at holde digets yderside –
fra porten og til nordøstre hjørne – i forsvarlig
stand.10 Den røde murstensbygning blev 1994
erhvervet af menighedsrådet, der i de følgende
år foranstaltede en ombygning og nyindretning

(Hvam Arkitekter, Holstebro). Som resultat heraf
rummer huset nu kontorer og graverfaciliteter
såvel som møde- og aktivitetslokaler. Bygningen
er senest renoveret 2011.24 Redskabshuset nord for
kirkegården er opført o. 1985 af grønmalede profilbrædder.
Den gamle †skole, der oprindeligt lå nord for
kirkegården (jf. fig. 3) blev o. 1956 flyttet til den
nuværende plads i byens sydvestlige udkant og en
del af grunden lagt til kirken. Ud mod Søgårdvej
blev på samme tid den endnu eksisterende parkeringsplads anlagt.25 En midlertidig †redskabsbygning med frokoststue eksisterede fra 1982 til
1994.
Beplantning. Flere af de store, gamle træer i kirkens nærhed, herunder den store hængebøg fra o.
1880, nu inkluderet i den nye kirkegård, er plantet af førnævnte Stephan Vestergaard. Det gælder
givetvis også bøgetræerne øst for kirkehuset samt
to af oprindeligt tre ældre lindetræer ved parkeringspladsen syd for kirkegården, og muligvis
også de fire store elmetræer ved våbenhuset, der
dog blev fældet 1939.26 Tillige stod langs norddiget endnu o. 1987 en række ældre træer af
sorterne elm, bøg og ahorn. En ny beplantning
på bøgehækkens inderside mod vest består af en
række lindetræer, ligesom en tilsvarende række
for nylig er plantet langs norddiget som erstatning for de tidligere fældede træer. 1900 så man
sig af pladshensyn nødsaget til at fælde kirkegårdens ‘indvendige’ række træer, der blev erstattet
af yderligt placerede bøgetræer.10
En planering af en del af kirkegården udførtes
1924.10
En kantsætning af kvadre langs kirkegårdsstien
fra hovedindgangen til våbenhuset er muligvis
tilført fra Trandum (s. 3272), og ligeså en skråkantet hjørnesokkelsten i den ældre kirkegårdssektions østligste del.
Mindesten. På pladsen foran kirkegårdens hovedindgang er 5. maj 1946 opstillet en sten til
minde om befrielsen. Teksten på stenen, der er
udtaget af kirkegårdsdiget, står med fordybede
versaler og er forfattet af Anton Berntsen: »9.
april 1940/ Verdensriger sank i grus/ ungdom
ofred liv og blod/ end dog staar vor moders hus/
Gud var gamle Danmark god/ 5. maj 1945«.27
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BYGNING
Kirken består af romansk kor og skib, hvortil 1554 er
føjet en vestforlængelse og et tårn, idet sidstnævnte dog
først blev fuldført 1577.Våbenhuset på skibets sydside
er opført i 1700-tallet, muligvis 1765. Bygningen er
orienteret omtrent solret.

Grundplanen er afsat med rette vinkler og omfatter et kvadratisk kor i øst, hvortil knytter sig
et bredere, rektangulært skib. Dettes oprindelige
udstrækning lader sig for den vestlige afslutnings
vedkommende ikke længere præcist fastslå, idet
man ved kirkens udvidelse nedbrød gavlen; dog
synes skibets ydre længde fra starten at have været
ca. 14 meter, hvilket omtrent svarer til det dobbelte af den indvendige bredde. Dette antydes af
sydsidens profilsokkel, der afbrydes øst for våbenhuset, samt af en markant lodfuge i nordsidens murværk ret over for sokkelskellet. Billedet
kompliceres dog af det forhold, at profilsoklen på
nordsiden ændrer sig til en simplere skråkant allerede tre meter vest for skibets nordøsthjørne,
men soklen kan være udskiftet i de omsætninger
af skibets murværk, der tillige har udslettet alle
spor efter oprindelige vinduer.
Materiale og teknik. Murene er rejst af veltildannede granitkvadre over en profilsokkel bestående af hulkel over rundstav (s. 2606, fig. 10-11),
mens bagmurene er opført af rå kamp. Som allerede nævnt består profilsoklen på en del af ski-

Fig. 4. Tværsnit gennem skibet set mod øst. 1:150.
Målt og tegnet af Anders C. Christensen 2018. – Cross
section through nave looking east.

bets nordside dog blot af en skråkant. Kvadrene
er opmuret i regelmæssige skifter, 11 på koret og
12-13 på skibet, men egentlig forbandt mellem
de to bygningsdele ses nu kun på nordsiden, hvor
store dele af korets murværk synes uomsat. Her
konstateres østligst på muren en markant lodfuge,
der markerer overgangen til syd- og østfacadernes
mange omsætninger, de seneste udført 1906 (s.
3171). Betydelige omsætninger må ligeledes være
foretaget på skibets nordside, særligt understreget

Fig. 5. Plan. 1:300. Målt af Poul Hansen og Ib Lydholm 1987, suppleret og tegnet af Anders
C. Christensen 2019. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 9.
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Fig. 6a-b. Længdesnit set mod hhv. nord og syd. 1:300. Målt af Richard Aas 1973. – Longitudinal section looking north and south respectively.

ved fraværet af romanske vinduer og højdeforskydninger af skråkantprofilen. På korets sydside
ses en kvader med indridsede initialer og årstal: »P
S 1805«, formentlig refererende til Peter Sejersen,
degn i Sevel i perioden 1802-31 (fig. 14).28
Døre og vinduer. Skibets to romanske døre i nord
og syd ligger over for hinanden, men er begge
blændet med kvadre i flugt med facaderne, hvilket
kan være sket i forbindelse med kirkens udvidelse
(fig. 10-11). Dørstederne var oprindeligt placeret
i vestenden, men er som følge af vestudvidelsen
nu lokaliseret omtrent midt i skibet. Også dørelementerne synes omfattet af de mange omsætninger, der – ud over de ornamentale forskelle,

jf. ndf. – giver sig til kende ved brede fuger og
irregulært murværk ved syddøren og indskudte
teglsten omkring norddøren. Begge døre hviler
på skibets sokkel og er opbygget af karmsten i
vekslende højde med rundstavsprofilering mod
åbningerne. På syddørens vestre sten forneden er
profileringen udbygget med en vandretliggende
‘krumstav’, der muligvis er udført som dække
over en forarbejdningsfejl. Karmene, der parvis
synes kløvet af samme sten, suppleres foroven af
kvadre med tilsvarende profilering, hvorpå monolitoverliggerne hviler. I syd er denne retkantet og glat, mens den nordre er hjørnefalset i det
øvre og ornamenteret: en dobbelt rundstav – af-

Fig. 7a-c. Korets facader (s. 3163). 1:300. a. Opstalt af sydfacade. b.
Opstalt af østfacade. c. Opstalt af sydfacade med forslag til nyt vindue. Ældre tegning o. 1900 i NM. – Facades of chancel. a. Elevation
of south facade. b. Elevation of east facade. c. Elevation of south facade with
new window.
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Fig. 8.Ydre set fra nord. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the north.

brudt i det øvre, hvor profileringen tydeligvis har
været fortsat på en overliggende, nu forsvundet
sten – danner et halvcirkelformet tympanonfelt
hvori nedhængende ‘vækst’ med stiliseret bladværk (jf. f.eks. Vejrum Kirke, s. 2181). Rundstavsprofileringen afviger markant fra karmenes
ditto, hvorfor de to elementer må formodes ikke
at have været beregnet til sammenstilling; måske
er overliggeren et levn fra den gamle Trandum
†Kirke (s. 3272). Dørhullerne måler nu 200×117
cm i syd og 198×100 cm i nord.
Af kirkens oprindelige vinduer er korets øst- og
nordvinduer bevaret, begge dog med ombygget
lysning (fig. 7a-c og 13). Mod øst udgøres sålbænken af facadens fjerde skifte, og herover rejser de
smigede karmstene sig over tre skifter, hvorpå den
fint tildannede monolitoverligger med rundbuet
form hviler. Mål: 137×68 cm udvendig, 155×87
cm indvendig. Nordåbningen strækker sig over fire skifter, idet sålbænken udgøres af det femte skifte over soklen. Foroven krones karmstenene af en
retkantet monolitoverligger med rundbuet smig

Danmarks Kirker, Ringkøbing

mod åbningen. Langs facadens runding smykkes
stenen i den østre halvdel af et spinkelt, men formentlig sekundært og ufuldstændigt rankeværk.
Vinduet måler 132×70 cm udvendig, 142×77 cm
indvendig. 1867 var det tilmuret,29 hvilket muligvis skete o. 1606 samtidig med opsætningen af
Kjeld Juels epitafium ved korets nordvæg. Dette
blev atter nedtaget o. 1858 (s. 3209).
Ved kirkegårdens hovedindgang er henlagt yder
ligere to romanske monolitoverliggere, af form
svarende til henholdsvis østvinduet og nordvinduets (fig. 15-16). En tredje monolitoverligger på
samme sted blev 1992 omdannet til gravmindesten for Iver Juel og er nu placeret syd for våbenhuset (s. 3221). Hvorvidt disse bygningsrester
stammer fra Sevel eller Trandum, er uvist.
Indre. Kor og skib dækkes af fladt bjælkeloft,
der i sin nuværende form formentlig stammer
fra 1857-59, hvor alle bjælker og loftsbrædder
blev udskiftet.30 Det nye bjælkelag blev o. 186210
beklædt med gips,29 der atter blev fjernet 1898
(kor) og 1906 (skib, jf. også s. 3171).10
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Fig. 9.Ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2017. – Exterior seen from the south east.

Den rundbuede korbue er fra 1906, hvor den erstattede en romansk bue, der synes at være blevet
udvidet i sen- eller eftermiddelalderen (jf. fig. 55).

Taggavle. Korets østre gavltrekant er i bagmuren
helt fornyet med små sten i krydsskifte, sandsynligvis udført 1906. Skibets østre taggavl bestod

Fig. 10-11. Skibets døre. 10. †Norddør (s. 3164). Foto Anders C. Christensen 2018. 11. †Syddør (s. 3164). Foto
Arnold Mikkelsen 2019.– 10. †North door of the nave. 11. †South door of the nave.
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Fig. 13. Korets nordvindue (s. 3165). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – North window of the chancel.

oprindeligt af marksten i kalkmørtel, men kun
mindre sektioner er bevaret i de nedre dele. Murværket er nu i høj grad præget af senere ombygninger, herunder dem, der formodes at være foretaget ved istandsættelsesarbejderne 1818 (s. 3170).
Et skorstensaftræk blev tilføjet i forbindelse med
kakkelovnens opsættelse 1898 (s. 3173), og senest
er en spidsbuet åbning etableret 1906 (s. 3171).10
Eftermiddelalderlige tilføjelser. 1554 blev kirken af
Iver Juel til Stubbergård udvidet ‘fra begge døre
og vester på’,31 og et tårn i tre stokværk med gavle
i øst og vest påbegyndt i forlængelse heraf.Tårnet
stod dog først færdigt 1577, hvor det blev tækket
med ‘tegltag og fuldkommet med mur’, efter at
enkefru Mette Munk 1574 ‘forøgede tårnet på
Sevel Kirke til mønningen’, dvs. til tagryggen,
idet rejsningen af tårnet må have været udskudt

Fig. 12. Korets nordmur (s. 3163). Foto Anders C. Christensen 2018. – North wall of the chancel.
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Fig. 14. Granitkvader med indridsning på korets nordmur (s. 3164). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Granite
ashlar with carving in north wall of chancel.

de mellemliggende år (jf. Stubberup Kirke DK
Odense 4737-40).32 Til udbygningerne anvendtes
materiale fra den til formålet nedbrudte Trandum
†Kirke.31 Forud for skibets udvidelse mod vest blev
den romanske gavl nedrevet, hvorefter murene
blev rejst i forlængelse af skibets langmure. Herved blev skibets længde forøget med ca. 8 m,
hvortil kommer det i grundplanen kvadratiske
tårn, hvis facader på flankemurene flugter med
skibets bagmure. Vestforlængelsen og tårnets nederste 9-10 skifter er opført i samme materiale og
teknik som de romanske dele, dvs. af granitkvadre
over en skråkantsokkel. Skråkanten er på forlængelsens nordside løftet op i andet skifte svarende
til tårnets sokkelskifte, hvorved den markante

terrænstigning mod vest udlignes. Kirkens udvidelse resulterede formentlig også i en ændring af
adgangsforholdene, idet en ny syddør i vestenden
erstattede de romanske †indgange, der kan være
blevet tilmuret på samme tid. Den fladbuede dør
har indvendig fals i buen og sekundært affasede
vanger. Skibets vestre gavltrekant består for den
nedre dels vedkommende samt for gavlspidsen
af røde munkesten i irregulært forbandt, delvist
overpudsede, hvorimellem er større marksten i
mørtel.
Tårnets nedre etage er som nævnt opført af
kvadre i forbandt med skibets vestforlængelse, og
herover består murværket overvejende af røde
munkesten, dog med en mindre, kvadersat sektion over seks skifter på nordsiden i niveau med
skibets tagryg. Allerede 1577, året, hvor tårnet
endelig stod færdigt, så man sig dog nødsaget til
at omsætte murværket på sydvesthjørnet ‘så højt,
som de hugne sten når’.33 I de hvidkalkede bagmure er anvendt rå kamp i den nedre del, munkesten og enkelte kvadre i de øvre etager. Skiftegangen synes i de murede dele at være irregulært
munkeskifte.
Tårnrummet forbinder sig til skibet ved en
bred, rundbuet arkade på affasede vanger og med
dobbelt fals til begge sider, og i sydmuren er et
oprindeligt og fladbuet vindue bevaret, ligeledes
falset til begge sider. Den rundbuede vestdør er
derimod indsat 1888,34 idet buens lysindfald blev
retableret 2016 med indsætningen af et vindue.

Fig. 15-16. Romanske vinduesoverliggere ved kirkegårdens indgang (s. 3165). Foto Arnold Mikkelsen 2019. –
Romanesque lintels at the entrance to the churchyard.
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Fig. 17. Tårnrummet set mod sydøst (s. 3168). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Tower interior looking south east.

Bagmurene har rundbuede og halvstensbrede
skjoldbuer til det †hvælv(?), hvis færdiggørelse
må betvivles, idet der ikke synes at være spor af
kapper. Buerne er i øst muret i forbandt med
tårnarkaden, mens de i vesthjørnerne hviler på
trekvartsøjler, der i det sydvestre hjørne kun er
bevaret i det nedre. Søjlerne står på en høj plint
og har øverst et let udkragende vederlag i form
af en vulst. Tårnrummets nuværende indretning
stammer fra istandsættelsen 1974-75, hvor bl.a.
en etageadskillelse blev hævet (s. 3171). 1842 blev
rummet afskærmet fra skibet ved et †skillerum,20
og 1865 ønskedes en †dør i karm indsat mellem
tårn og skib.10
Opgangen til tårnets øvre stokværk sker fra loftet gennem en oprindelig åbning i skibets vestgavl. Den retkantede og lige gennemløbende dør
står nu i forbindelse med en trætrappe over orgelpulpituret i skibets vestende. Fra det høje mellemstokværk, der ikke har vinduer, fører en trætrappe
til klokkestokværket, der åbner sig mod alle verdenshjørner gennem rundbuede glamhuller. Åb-

ningerne, hvis højde er reduceret ved en opmuring med normalsten, har udvendig enkeltfals og
dobbelt, indvendig fals; de ønskedes 1881 forsynet
med jalousier.10 Tårnets glatte trekantgavle krones
af små, nyere kamtakker, og i det hele taget er
gavlene repareret adskillige gange, bl.a. 1818 (jf.
ndf.) og 1881 (jf. murankre på vestgavlen).
En tøndehvælvet †gravkrypt under koret blev
ifølge traditionen anlagt af Iver Juel, dvs. før hans
død 1556. O. 1858 blev krypten opfyldt med
sand og de ‘tiloversblevne ben’ nedgravet på kirkegården,35 men 1912 blev den atter undersøgt,
jf. s. 3220, og Iver Juels kiste fundet.36 Det ‘meget
velbevarede’ kammer var fire alen bredt, fem alen
langt og knap tre alen højt. 1798 var ‘store huller nedsunkne’ i gangen og under stolene over
de underliggende begravelser. Tilsyneladende var
også nedgangen åben, idet ‘hunde og svin’ kunne
gå derned ‘og muligt gøre legemerne skade’.37
Muligvis var kryptens tilstedeværelse også skyld
i de ujævnheder i korets gulv, der 1831 ønskedes
omlagt og udjævnet.20
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Våbenhuset ud for skibets dør er opført på et
tidspunkt i 1700-tallet, idet kirken 1700 var
‘uden’ det våbenhus,15 der til gengæld er nævnt
første gang 1791. Her var det uden loft, men tæt
og godt.38 En formodning om, at tilbygningen
er opført 1765,39 skyldes årstallet i jernankre på
gavlfacaden, men ankrene kan i princippet være
opsat i forlængelse af de vedligeholdelsesarbejder,
der udførtes på dette tidspunkt (jf. ndf.). Byggematerialet er teglsten med anvendelse af enkelte
sokkelkvadre i det nedre. Flankemurene krones
af en falsgesims, der griber om hjørnerne og er
ført videre langs taglinjen; øverst på gavlen er en
cirkulær glug. Den fladbuede og brede dør er
formentlig udvidet, og i det indre, hvor der er
en lav bænk langs vestvæggen, belyses rummet
gennem et rundbuet vindue i østmuren. Loftet
er første gang nævnt 1864, hvor det ønskedes bemalet med lys oliefarve.10
Eftermiddelalderlige reparationer og vedligeholdelser.
1700 var tårnets murværk revnet på syd- og vest-

siden, ellers var ‘kirken med loft og træværk ved
magt’.15 Større arbejder synes at have fundet sted
ved en istandsættelse o. 1765. Skudsmålet lød her,
at kirken ‘overalt’ i murværket var sat i komplet
stand, kun manglede tårnet, der blev repareret
de følgende år; arbejderne omfattede foruden de
udvendige arbejder tillige udbedringer af loftet.15
De positive udsagn fortsatte indtil 1791, hvor
‘træværket’ ved klokken var skrøbeligt,38 og de
følgende år blev der klaget over især korets blytag,
der var utæt.40 Kirken fik 1801 et ‘nyt og stærkt
loft’,37 men et tiltagende forfald af alle kirkens
bygningsafsnit kunne ikke skjules. Fortrædelighederne kulminerede med en gennemgribende
istandsættelse 1818, hvis berettigelse med al tydelighed fremgår af de foregående års påtaler.41
Overalt trængte tømmerværk og plankebeklædninger til udskiftninger og reparationer, og i den
østre ende af søndre side var murværket ‘sunket
og revnet’. Desuden var generelle omsætninger af
kvadrene nødvendige, såvel som udskiftninger af

Fig. 18. Kirkens ydre set fra sydøst. Ældre foto i NM. – Exterior seen from the south east.
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dele af tårnets ‘rådne’ mursten. Over loftet blev
de ‘meget brøstfældige’ taggavle omsat, tårnets inklusive.Af skibets tagværk blev den rådne murrem
udskiftet, spærender og bjælker repareret og loftet omlagt, og muligvis er også bagmurenes øvre
afslutning af tegl fra denne istandsættelse. Tagstenene på tårn og våbenhus blev suppleret med nye,
og også blytagene blev omstøbt og genoplagt flere
steder. En bygningstavle til minde om istandsættelsen er endnu bevaret i kirken (s. 3204). I årene
herefter foretoges mindre, løbende udbedringer af
bl.a. bly- og tegltage og vinduesrammer, hvorefter fulgte reparationer 183042, o. 185043 og 1858.44
Arbejderne o. 1850 omfattede bl.a. omsætninger
af tårnets kvadre på nordsiden samt nyt bjælkelag
og loft i våbenhuset, mens bjælker og loftsbrædder som nævnt blev udskiftet 1857-58.
Ved en større istandsættelse 1906-07 blev korets
kvadre omsat på øst- og sydsiden, og på sydsiden
blev der tillige indsat et nyt vindue.45 Trekantgavlens bagmur blev genopført i røde teglsten,
og fundamentet blev forstærket i halvanden alens
dybde. Muligvis blev kirkens betonfortov anlagt
på samme tidspunkt. I det indre blev korbuen gjort
mindre, idet en to sten bred og falset forstærkning
blev opmuret inde i den ældre bue. Buens runde
form blev bibeholdt, nu med retkantede kragbånd
over hjørnefalsede vanger. Over buen på loftet
blev den nuværende, spidsbuede aflastningsbue
opført efter delvis nedtagning af det ældre murværk. I skibet blev bjælkernes gipslag fjernet og
loftet renoveret – muligvis blev også bjælkeendernes konsollignende profilering opsat. 1908 blev
hele skibets sydmur omfuget svarende til koret, og
desuden repareredes de øvrige fuger.10
Kirken gennemgik en istandsættelse 1936 (arkitekterne M. B. Fritz og Søn, Århus), hvor bl.a. et
nyt varmeanlæg blev installeret (s. 3173).Til dette
blev udgravet en tilhørende varmekælder under
skibets nordøsthjørne.46
En istandsættelse 1966 omfattede nyt varmeanlæg samt omlægning af dele af skibets blytag.47
Tre år senere blev tårnets tagværk og tagbeklædning renoveret.48
Ved hovedreparationen 1974-75 (Aas & Thorup,
Varde samt Rolf Graae, Hellerup)49 blev et †vindfang i tårnrummet ved vestdøren fjernet og ind-
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gangen omdannet til nødudgang. Desuden blev
en nedre etageadskillelse på højde med skibets
nuværende vestpulpitur nedtaget. Fra vindfanget
var der endvidere via en †trappe adgang til skibets vestpulpitur samt til tårnets øvre stokværk.
Som erstatning for trappen blev den nuværende
adgang fra pulpituret til skibets loft og tårnets
øvre etager etableret. I tårnrummets sydside blev
endvidere en skakt fra 1938 til urværkets lodder
fjernet.50 I skibet blev gulvene omlagt. Tårnets
øvre bjælkelag blev renoveret og forstærket og
nye ankre opsat.
Senest har kirken gennemgået en større istandsættelse 2015-16, der koncentreredes omkring
kirkens inventar (s. 3174), idet kun mindre reparationer af gulvene blev udført.
Gulvene er som nævnt senest renoveret 201516. De er belagt med gule normalsten, i knæfaldet og under dør-, tårn- og korbuen kantstillede.
Under stolene blev der 1974-75 udlagt planker
af gammelt egetræ.51 På dette tidspunkt blev også
niveauspringet mellem kor og skib udjævnet.
Ældre †gulve sås ved istandsættelsen 1974-75 at
have bestået af kvadratiske og diagonallagte røde
og gule fliser i kor og midtergang, anlagt sammen
med et granittrin 1912.10 Herunder lå i midtergangen ‘gule mursten’ på langs, muligvis nedlagt
1888, hvor gule, hårdtbrændte sten ønskedes her
og i korets sydlige del.10 Under stolene lå under
det ældre plankegulv fra 1900-0152 en belægning
bestående af røde, tværlagte munkesten.53 Dele
af dette gulv måtte 1926 vige for et støbt cementgulv i sydsiden af skib og tårn. Ved samme
lejlighed blev et kuldepot – muligvis beliggende
under skibets nordøsthjørne – forsynet med et
tilsvarende gulv, og 1931 lagdes et lignende gulv
i tårnets sydlige del.10
Vinduer. Skibets rundbuede og falsede vinduer
fik den nuværende form 1846, hvor de yderligere
blev forsynet med jernrammer.54 1811 var de –
formodede – romanske vinduer endnu ‘hele og
brugbare’, men utilstrækkelige til at oplyse kirken
på ‘mørke vinterdage’.21 Det vestligste vindue i
skibets sydside blev dog muligvis indsat allerede
ved istandsættelsen 1818 (s. 3170), hvor ‘et nyt
vindue vest for kirkedøren’ er anført.20 Alle kirkens vinduer fik 1902 trækruder, og 1904 blev
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Fig. 19-20. Tømmermærker, o. 1400, på nedre hanebånd i skibets 7. hhv. 12. spærfag fra øst, set mod vest (s. 3172).
Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Carpenter’s marks, c. 1400, on the lower tie beam in the 7th respectively 12th truss from
the east in the nave, looking west.

skifersålbænke opsat.20 Korets sydvindue i nyromansk stil er fra 1906.20
Tagværker. Korets tagværk består af ni spærfag
med to hanebånd og korte stivere. Hanebånd
og stivere er nu af fyr, men adskillige egespær er
bevaret. På spærenes vestsider ses endnu udskæringer til hanebåndenes hagebladninger. Fældningstidspunktet for det anvendte egetømmer er
o. 1400 (jf. ndf.).
Skibets tagværk består af 24 egespærfag med to
hanebånd og korte, skråtstillede stivere, mens en
langsgående fyrretræsstol på kongestolper med

Fig. 21. Tømmermærke, o. 1400, på nedre hanebånd i
skibets 11. spærfag fra øst, set mod vest (s. 3172). Foto
Arnold Mikkelsen 2019. – Carpenter’s mark, c. 1400,
on the lower tie beam in the 11th truss from the east in the
nave, looking west.

lange skråstivere er opsat i nyere tid, formentlig
med loftets fornyelse 1857-58 (jf. s. 3165).
De østligste 15 spærfag, svarende til skibets oprindelige del, afviger i konstruktionen fra vestforlængelsens, idet hanebåndene her er fastgjort
med hagebladninger på spærenes østsider, mens
svalehalebladninger på spærenes vestsider som
hovedregel er anvendt i de resterende spærfag
vest herfor. Hanebåndene i det østlige system har
spor efter mulige †stivere(?), der har været tappet
op i undersiden, hvor der endnu ses lange, afrundede huller udformet som udstemninger mellem borehuller. Nummereringen, der på hvert
spærfag er konstateret to steder på hanebåndene
og på selve spærene, er udført i et system af udstemmede streger og bomærkelignende symboler
(fig. 19-21), men er ikke fortløbende, hvorfor en
senere omsætning må have fundet sted. De seks
vestligste spær er nummereret med øksehugne
og romertalslignende tegn fra øst, idet ældre systemer tillige iagttages, og på vestforlængelsens
tagtømmer er der endvidere spor af tidligere anvendelse i form af udskæringer til bladninger.
Dateringen af den østlige del af tagværket svarer til korets, dvs. o. 1400, mens den vestlige del
viser varierende, lidt yngre dateringer (jf. ndf.).
Tårnets fyrretagværk er fra 196948 og består af
otte spærfag med korte stivere og to hanebånd.
På det ældre †tagværk var der spor af bemaling.55
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Klokkestol. Den ældre klokkestol af eg består
af to remme, fra hvis midte rejser sig to lodrette
stolper, der samles i en planke over loftets bjælkelag. Stolperne støttes hver af fem skråstivere,
hvoraf fire er tappet ned i remmen – to på hver
side – og en sidste er fastgjort på stolpens yderside.
Dendrokronologiske undersøgelser. Fra tagværkerne er 2017 udtaget 14 boreprøver, hvoraf 12 er
daterede. Tre af korets fire prøver er daterede, alle
med fældningstidspunkt o. 1400. Fældningstidspunkterne for de ni daterede prøver fra skibet
grupperer sig i 1400-årenes første årtier: tre fra o.
1400, tre fra o. 1410 og to fra o. 1427. En enkelt
prøve er fra o. 1518.56
Tagbeklædning. Kor og skib er blytækkede,
mens tårn og våbenhus er teglhængte. Blytagene
på koret og den østligste del af skibet er senest
omlagt 1956, og 1966 omlagdes resten af skibets
blyplader, jf. pladeindskrifter på de respektive
bygningsafsnit (C. H. Michaelsen, Hvidbjerg).47
Tårnets vingetegl er senest udskiftet 1969,48 og
våbenhuset var i perioden o. 1909-1974 dækket af cementtagsten (jf. fig. 18).10 Kirken havde
før 1554 stråtag, men blev med udvidelsen dette
år tækket med bly ‘alt sammen trindt omkring’,
idet blyet på Trandum †Kirke (s. 3272) tillige blev
genanvendt til formålet; 1577 blev tårnet ved dets
fuldførelse tækket med tegl.57
Farveholdning. Kirkens granitfacader står i blank
mur, mens teglpartierne er kalkede. I kirkens kalkede indre var den 1906 opførte korbue oprindeligt cementpudset, men en kalkning af denne
foretoges før 1936 (jf. fig. 23).
Opvarmning. Kirken blev 1993 tilsluttet det lokale fjernvarmeværk.58 En muret †kakkelovn med
dimensionerne 126×186×170 cm i skibets nordøsthjørne blev installeret 1898.59 Ovnens aftræk i
triumfvæggens nordside var dog til sidst så utæt,
at en generende røg bredte sig under gudstjenesterne. Kakkelovnen blev derfor 1936 erstattet
af et †kaloriferanlæg (Hess Jernstøberi, Vejle), der
placeredes under skibets nordøsthjørne. Hertil
blev en endnu eksisterende indgang i form af en
cementstøbt trappe etableret på skibets nordside
(murermester Jens Kølbæk, Sevel). Anlægget fornyedes 195660 og 1966, hvor det blev erstattet af
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Fig. 22. Tårnets østre vindfløj (s. 3173). Foto Arnold
Mikkelsen 2019. – Eastern weathervane of the tower.

et oliefyret †anlæg.47 Dette blev 1974 flyttet til
det gamle redskabsrum i ligkapellet.
Elektricitet. 1919 blev der indlagt elektrisk lys i
kirken, jf. også s. 3206.61
Vindfløje. Tårnets to vindfløje bærer årstallet
1953 (fig. 22). †Vindfløje. Ifølge en bygningstavle
i kirken (s. 3204) opsattes 1818 to fløje efter forslag af sognefoged Niels Linde. Et ældre par vindfløje blev 1911 malet med mønjefarve.10
Fortov. Kirkens nuværende betonbelægning
stammer muligvis fra kirkens istandsættelse 1906
(s. 3171). Den erstattede en †brolægning fra
1890-91, der blev nedlagt om kirken i en alens
bredde.10 1953 blev fortovet langs kirkens sydside ‘opbrudt og fornyet’.10 Flisebelægningen fra
ligkapellet til kirken og fra våbenhuset til kirkegårdsportalen stammer fra 1976.62 En lænke, ophængt på tårnarkadens buestik, stammer muligvis
fra en ældre †lem i et af glamhullerne.63
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Fig. 23. Indre mod øst. Foto o. 1913, i privateje, affotograferet af NE 1973 – Interior looking east.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens ældste inventargenstande er alterbordets helgengrav samt døbefonten, begge fra romansk
tid og af granit. Den senmiddelalderlige altertavle, der
har været udformet som en triptyk, har bag midtskabets Korsfæstelsesfremstilling et årstal, 1515, og endvidere en navnepåskrift, muligvis for tavlens mester.
En større fornyelse af inventaret gennemførtes o.
1600 under Kjeld Juel af Stubbergård og Christence
Juels ejerskab. Prædikestolen er dateret 1605. Fra samme tid, antagelig o. 1600, udførtes altertavlens renæssanceindramning, alterbordspanelerne, herskabsstolene
og pulpituret. De følgende knap 200 år er der langt
mellem nyanskaffelserne. 1723 signeredes alterskranken dog af giverne Anna Knudsdatter, datter af kirkens daværende sognepræst, Knud Jørgensen Kolding,
og ægtemanden, Knud Mikkelsen Guldager, præst i
Henne-Lønborg (Ribe Amt). Alterkalken er ligesom
den tilhørende †disk et arbejde af Aalborgguldsmeden
Hans Budtz Sommerfeldt fra o. 1775. Fra 1800-tallets
første del stammer en bygningstavle (1818), fontelåget
(1832), dåbskanden (1844) og dåbsfadet (1846), mens
kirkens klokke og et stort oliemaleri af en ukendt maler kom til henholdsvis 1876 og 1878.
Adskillige mindre genstande er anskaffet i 1900-tallet og begyndelsen af dette århundrede. Det gælder

således oblatæske og præstestol (o. 1900), pengebøsser (1910), lysekroner (1911), stolestader og alterkande
samt porcelænsskåle (o. 1925). En større donation fra
Andreas Gade i form af et tårnur og et klokkespil kom
til 1938. Ud over messehagler, anskaffet bl.a. 1940,
1973 og 1984, samt et antal lampetter skal nævnes kirkens syvstage (1945), orgel (1964), sygesæt (o. 1975) og
disk (1993). En alterkande af sølv føjedes til 2002.
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens historiske inventar fremstår i en farvesætning, der fastlagdes i samarbejde med kirkemaler Per Hansen i forbindelse med
den seneste restaurering 2015-16.
I modsætning til normen er de ældre kirkeregnskaber fra 1500- og 1600-tallet ikke bevaret, og først fra
1845 kendes en egentlig inventarfortegnelse.20 Den
tidligste, summariske statusberetning om kirken er dog
fra 1700, hvor kirkestolene og ornamenterne (vel tekstiler og altersølv) karakteriseredes som værende henholdsvis ‘vel ved magt’ og ‘forsvarlige’.15 I forbindelse
med en hovedistandsættelse 1765-67 blev prædikestolen, pulpituret og stolestaderne sat i god og komplet
stand samt nymalet. Enkelte dele, bl.a. nogle få stole,
pulpituret og prædikestolen, var dog endnu ikke bragt
i orden 1769, og navnlig sidstnævnte betegnedes som
slet, da den hældede udad fra muren til fare både for
præsten og dem, der sad i nærheden.15 1771 var alt i
forsvarlig stand, inklusive messeklæder, alterdug, sølv-
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Fig. 24. Indre set mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Interior looking east.
kalk og disk samt alterbog.15 1791-92 omtales en hovedreparation, gennemført for ‘få år siden’, der efterlod
alt i god stand bortset fra træværket under pulpituret
og ved klokken, dvs. klokkestolen.38 Kirkens ‘herlige
stand’ fremhævedes atter 1794 bortset fra en enkel, ikke uvæsentlig mangel, nemlig savnet af en blyplade på
taget, hvilket forårsagede, at ‘det regner ned i herskabets stol og fordærver samme.’ 1811 klagede man på ny
over, at kirken savnede reparation, selvom biskoppen
allerede året forinden havde mindet herom, og endnu
1817 var tilstanden utilfredsstillende.64 Først 1818 undergik kirken en hovedreparation,20 om end tekstilerne (dvs. alterklæde, messehagel og -skjorte) endnu ikke
på dette tidspunkt var bragt i orden.17 I forbindelse
med nedtagelsen af Kjeld Juels epitafium i koret o.
1858 ommøbleredes dette yderligere ved en udvidelse
af alterskranken og flytning af degnestolen.30 Antagelig
i samme forbindelse blev alterbordet ændret og den
oprindelige bordplade med helgengrav nedlagt i kirkens vestende, mens den senmiddelalderlige altertavles
figurudsmykning midlertidigt blev deponeret på loftet
og erstattet af malerier, formentlig ved A. F. Jæger.Ved
en istandsættelse af altertavlen 1899-1900 genindsattes
de bevarede, middelalderlige figurer, og 1902 retableredes alterbordet med den oprindelige helgengrav. I
forbindelse med restaureringen 1936 (jf. s. 3179) blev
prædikestolen flyttet til en placering foran triumfvæg-

gen ved skibets sydøsthjørne, en ny degnestol opstillet
nedenfor og placeringen af stolestader og herskabsstole
ændret, således at der ikke var stolestader anbragt øst
for prædikestolen. Alt nymaledes ved samme lejlighed, ligesom orglet istandsattes. Ved hovedrestaureringen 1974-75 (s. 3171) istandsattes og nymaledes det
historiske inventar tillige med stolestaderne i samråd
med kirkemaleren Ernst Trier fra Vallekilde. Samtidig
blev døbefonten, der siden 1913 havde stået midt for
korbuen, rykket til triumfbuens nordvæg, svarende
til den ældre møblering, mens den daværende alterskranke udskiftedes med den ældre skranke fra 1723;
balustraden genanvendtes dog på kirkens pulpitur. Endelig ommøbleredes tårnrummet i forbindelse med
genopsætningen af Kjeld Juels epitafium.49 2015-16
gennemførtes en større ændring af kirkens indretning,
der samtidig gav større arealplads i skibets østende, ved
flytningen af prædikestolen til sin ældre placering på
skibets sydvæg og tilbagerykningen af herskabsstolene,
der nu – om end i omvendt placering – er anbragt i
vestenden under pulpituret.

Alterbord (jf. fig. 26), muret, med alterbordsplade,
der for store partiers vedkommende er dækket
af cement; af kalksten eller granit;65 herpå er lagt
en plexiglasplade. 98 cm højt, 137×97 cm. Bor-
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Fig. 25. Helgengrav med tilhørende dæksten af granit
(s. 3176). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar reliquary
with granite cover.

det står foran et muret podium for altertavlen,
opsat i forbindelse med altertavlens restaurering
1900 (s. 3185); 129,5 cm højt, 330×42 cm. I den
kraftige bordplade er indfældet en helgengrav (fig.
25), antagelig af granit, 27×15,5×4 cm; heri er en
mindre kvadratisk fordybning, 6×6×2,2 cm. Den
tilhørende dæksten af rødlig granit er 26×15×5
cm. Heri fandtes et †relikviegemme, i form af ‘noget broget tøj, svøbt om et stykke ben eller en

fjer’, der fjernedes, da man o. 1858 nedtog Kjeld
Juels epitafium.66 I den mindste fordybning sås
også noget aske.29 Bordets tre sider er dækket af
alterbordspaneler (fig. 26), o. 1600, af træ, på forsiden i tre fag med rundbuede arkader, båret af
toskanske, kannelerede pilastre. Bueslagene har
tandsnit hvorunder bladbort, i sviklerne rosetter og fligede blade. Over en dobbelt tandsnitsgesims, der gentages øverst, er tredelt topstykke
med romber hvori tilsvarende bladornamenter.
Sidernes paneler har dobbelte, højrektangulære
profilfyldinger. Stafferingen er harmoniseret med
det øvrige inventar ved hovedrestaureringen
2015-16, med olivengrønt i to nuancer, blågråt,
okkergult, samt detaljer i lys teglrødt og sort.
Ifølge Synsprotokollen blev ‘det gamle stenalterbord anbragt på ny’ 1902 efter at være afmonteret
o. 1858 (jf. ndf.).10 Hvorvidt dette indebar en rekonstruktion i kalksten af den romanske †alterbordsplade med indfældning af den oprindelige
(eller en nyhugget(?)), mindre helgengrav med tilhørende dæksten, lader sig dog ikke nærmere eftervise. I forbindelse med restaureringen 1974-75
foresloges bordpladens skæmmende cementbelægning fjernet, hvilket dog endnu ikke er sket.67
†Alterborde. 1) Det middelalderlige alterbord,
hvis bordplade med tilhørende helgengrav ifølge

Fig. 26. Alterbordspanel, o. 1600 (s. 3176). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Communion table panel, c. 1600.
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Fig. 27. Altertavle, omfattende en triptyk med en Korsfæstelsesfremstilling, dateret 1515, og indsat i en renæssanceindramning, o. 1600 (s. 3178). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altarpiece, consisting of a triptych with a Crucifixion
scene, dated 1515, and set in a Renaissance frame, c. 1600.

Uldall var af granit, afmonteredes o. 1858 (‘for
nogle år siden’ (1867)).29 Selve stenpladen blev
nedlagt i gulvet i kirkens vestende. Erstattet af 2),
o. 1858, omtalt som en trækasse af træ, behængt
med fløjl.66
†Alterklæder og -duge. 1822 blev anskaffet et alterklæde med en tilhørende dug, idet der flere år
forinden var klaget over, at disse genstande var
ubrugelige.17 1836 betaltes 7 rdlr., 5 mark og 14
sk. sølv til »aaby« (vel en person ved navn Aaby)
til alterbeklædning samt et mindre beløb til Steffen Jensen og Jacob Skrædder til prydelse til kir-

ken, måske til et nyt alterklæde. 1844 afregnedes
for fløjl, frynser og batistlærred, formentlig til et
nyt alterklæde med tilhørende dug.20 O. 1862
omfattede beholdningen en gammel og en ny
dug. 1867 foresloges anskaffelsen af en ny, hvid
alterdug af drejl, kantet med kniplinger.10 1886
anbefaledes anskaffelsen af et alterklæde af samme højrøde stof og farve, som prædikestolen og
knæleskamlens betræk.10 En alterdug med nedhængende tunger i gennembrudt arbejde, prydet
med kristne symboler, Jesusmonogram, kors og
kalk, blev skænket til kirken 1950.68
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Altertavle (fig. 27-34 og 86-88), 1515 ifølge
malet årstal på midtskabet. Tavlen omfatter et
trefløjet alterskab (triptyk) med en Korsfæstelsesfremstilling, indsat i et renæssancerammeværk fra
o. 1600. Senest istandsat 2015-16 efter forudgående syn 2014.69
Arkitektonisk opbygning. Den senmiddelalderlige tavle, der er udført af eg, har et højrektangulært, profilindrammet midtparti eller corpus,
176×145×17 cm; under figurfremstillingen er en
sær
lig markeret fodskammel. Sidefløjene med
oprindelige hængsler måler 176×67,5 cm. På
bagsiden ses spor efter tværstiver, til dels indluset
i det oprindelige rammeværk. Den sekundære
indramning, der er udført i en blanding af eg
og fyr, omfatter et tredelt storstykke, indrammet
af høje frisøjler med beslagværksprydbælter og
korintiske kapitæler. Lavt fodstykke med profilindrammede indskriftfelter mellem postamenter
med diamantbosser. Frisefelt med fremspring,
prydede med ovale bosser hvorover tandsnitsgesims. Øverst tre topgavle, størst over storfeltet,
flankeret af topspir.
Golgata- eller Korsfæstelsesfremstillingen (fig. 27 og
29) viser foroven de tre kors med Kristus i midten,

flankeret af de to røvere. Nærmest Kristus opsamler to engle blodstrømmen fra hans sår, hvilket er
markeret med spinkle metaltråde. Kristus hænger
i strakte, næsten vandrette arme; det påfaldende
store hoved med vidjekrans og halvlangt hår samt
skæg luder mod højre skulder; overkroppen har
markerede ribben og muskulatur, de korte ben er
strakte og fødderne samlet med en enkelt nagle.
Lændeklædet er stramt svøbt om hofterne med
en nedfaldende snip ved højre hofte og mellem
benene.
Nedenfor er tre figurgrupper, skåret som enkeltblokke og udhulet bagfra. Figurscenens venstre eller nordlige blok omfatter fire personer:
Jomfru Maria, der er segnet om og støttes af
Johannes Evangelisten; hun er iført kjortel med
stramme ærmer og kappe samt hovedbeklædning, der lader håret delvist synligt, mens han
har halvlangt, lokket hår og en fodlang klædning.
Ved Marias højre side er Maria Magdalene med
turbanlignende hovedtøj og folderig dragt; hun
holder salvekrukken i højre hånd. Th. for hende
er Longinus med spidspuldet hat og fodlang kåbe
samt spidse sko. Han holder et spyd i højre hånd
og peger med sin venstre mod øjet, der er blevet

Fig. 28. Detalje af altertavle, 1515. Indskrift på midterfeltets bagside bag venstre figurgruppe (s. 3183, jf. fig. 87). Foto Bevaringscenter Nordjylland 2016. – Detail of
altarpiece, 1515. Inscription on back of middle panel behind the left-hand figure group.
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Fig. 29. Korsfæstelsesfremstilling, dateret 1515. Detalje af altertavlens midtskab (s. 3178). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Crucifixion scene, dated 1515. Detail of central cabinet of altarpiece.

helbredt af blodstrålen fra Kristi sår. Den midterste blok ved foden af Kristi kors viser tv. skriveren, der med rundpuldet hat, kofte og stramme
hoser sidder med skriftbånd, pen og blækhus for
at nedskrive teksten til korset. Ved hans side sid-

der en mand, muligvis Pontius Pilatus,70 ligeledes
med spidspuldet hat, hvorom et snoet bånd, samt
en stav i højre hånd, mens han med venstre peger
mod den skrivende, vel for at diktere ham teksten. Den højre eller sydlige gruppe omfatter tre
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Fig. 30. Figurer fra altertavle, 1515, tidligere på kirkeloftet (s. 3178). Foto Ivar Hertzsprung 1900. – Figures from the
altarpiece, 1515, formerly in the church loft.

stående mænd, først en mand med hat med opsmækket skygge, iført fodlang kjortel med kappe
og bevæbnet med et sværd i venstre hånd; han
har åbentstående mund med angivelse af tænder
og peger med højre mod korset, måske en gengivelse af den romerske høvedsmand, der overværede sceneriet (jf. Matt. 27,54). Dernæst følger
en biskoppeligt klædt mand, vel ypperstepræsten
Kajfas, og endelig en soldat iført harnisk med
hjelm, der dækker hagepartiet; han holder et spyd
i venstre hånd.
Den normalt figurrige Golgatascene er her
forenklet til et beskedent opbud af personer. Figurstilen med delvist konservative træk (spidssnudet fodtøj i stedet for komulesko) er karakteristisk med lavstammede enkeltpersoner med
store hoveder og forenklet draperigengivelse.
Finest er gruppen med den segnende Maria og
Johannes Evangelisten. Værkets mester kan have
været en lokal billedskærer (ved navn Cord(?), jf.

ndf.), men relieffet finder ingen præcise paralleller i området. Samtidige Golgatascener ses dog
både i Rom og Fousing (o. 1500, s. 791 og 2335).
Staffering. I forbindelse med tavlens restaurering
1900 fastlagdes stafferingen af J. Magnus-Petersen
til dels på grundlag af oprindelige farvespor. Siden er altertavlen blevet renset og konserveret
1947, hvor sidefelternes og topstykkernes indskrifter og dekorationer ændredes, samt 2015-16,
da en stabilisering, rensning og lettere retouchering af farvelagene fandt sted.
Den arkitektoniske indramning står i en broget
farveskala, med hvidligt, brunt, grønt, rødt, gråt og
sort med forgyldning og forsølvning af detaljer.
Den middelalderlige figurgruppe er placeret
mod en forgyldt bagklædning, hvoraf rester på
kridtgrund påvistes 1897 og 1900.71 Om oprindelige indskrifter, påvist i fodfeltet samt under
den nordre figurblok, jf. ndf. Figurernes staffering,
hvoraf ligeledes fragmenter på kridtgrund iagtto-
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Fig. 31. Figurer fra altertavle, 1515, tidligere på kirkeloftet (s. 3178). Foto Ivar Hertzsprung 1900. – Figures from the
altarpiece, 1515, formerly in the church loft.

ges af Magnus-Petersen, omfatter lys karnationsfarve på Kristus og englene, en noget mørkere på
røverne og mere rødgul på figurgruppen under
korset. Kristi lændeklæde og englenes dragter
er hvidlige; de sidstnævntes, til dels sekundære
vinger, blå. Hår og skæg er brunlige som de tre
kors, røvernes lændeklæder mørkebrune. De tre
figurgrupper af personer har en broget staffering
med rig anvendelse af mønsterbemaling på guld
og sølv. Farverne omfatter hvid, rød, grøn, grå,
brun og sort. Baggrundens jordsmon står i grønt.
†Middelalderlige alterfigurer. Som anført af P.
Christensen 1889-90 fandtes indtil 1858 henholdsvis tre mandsfigurer, udskåret af et stykke
træ på den ene fløj og fire figurer på den anden,
antagelig helgenfigurer eller dele af en oprindelig
apostelrække.72 Disse blev sammen med de øvrige figurer henlagt på kirkens loft, men nærmere
kendskab til deres senere placering savnes.

Danmarks Kirker, Ringkøbing

*(†)Altermaleri (fig. 34), o. 1600. I topgavlen
var indsat et trekantet felt, 44,5×125,5 cm, sammensat af to glathøvlede fyrreplanker. Bemalingen på forsiden er delvist bevaret. Herpå anes
en Treenighedsfremstilling med Gudfader (th.) og
Kristus (tv.), begge siddende på regnbuen. Helligåndsduen ses ikke. Omkring figurerne er gulfarvet glorie, kantet med grønt og rødt, hvorfra
udgår rødgule stråler. Feltet blev 1948 overført til
Nationalmuseet (inv.nr. D13615).
†Altermalerier. På topfeltet iagttoges to udsmykninger, der siden fjernedes, et ældre, antagelig fra
1700-tallet med Jehovategn i rødt på gult, placeret i udtunget, ovalt felt på brun bundfarve og
herover et yngre billede af Guds øje i naturlige
farver med gul trekantglorie på blå bund, antagelig samtidig med nyudsmykningen 1858 ved maler A. F. Jæger fra Viborg.73 Storfeltet viste Korsfæstelsen, mens sidefelterne gengav de fire evangelister,
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Fig. 32. Detalje af altertavle, 1515. Bagklædning af midtfeltet med omrids af figurer
og indskriftfelter (s. 3180 og 3183). Foto Ivar Hertzsprung 1900. – Detail of altarpiece,
1515. Back of middle panel with outlines of figures and inscription fields.

antagelig svarende til den endnu bevarede udsmykning fra 1859 i Ejsing (s. 3007). Udsmykningen erstattedes 1900 af fire kristne emblemer
(jf. fig. 33), mod nord: Tornekronen med korslagt
ris og svøbe samt tre nagler og omvendt anker,
flankeret af Alfa og Omega, indrammet af krydsede palmegrene; mod syd: kors på opslået bibel
med krydsende stav med eddikesvampe og spyd,
indrammet af laurbærkranse og kalk og oblat
omgivet af palmegrene.
Indskrifter. Tavlen rummer indskrifter fra flere
tidspunkter, der her anføres i kronologisk rækkefølge:

1) (Fig. 29), 1515. På midtskabets fodskammel
er med tidlige, humanistiske kapitæler eller majuskler en latinsk tekst i gyldent på sort bund; som
skilletegn prikker: »· O · CRVX · AVE · SPES ·
VNICA · HOC · PASSIONIS · TEMPORE
· AVO74E ·« (Hil dig, o Kors, det eneste håb i
denne lidelsens tid). Strofen hidrører fra hymnen Vexilla regis, skrevet af den oldkristne forfatter Venantius Fortunatus (530-609) i anledning
af modtagelsen af et relikvie af det hellige kors,
skænket til et kloster nær Poitiers i Sydfrankrig.
I altertavlens tekst er kun anført indledningen af
andet vers (»Auge«) uden fortsættelsen, i nogle
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udgaver anført som »piis justitiam«, dvs. skænk de
fromme større retfærdighed. Tekstfeltet har dog
antagelig kun rummet den ene linje, og det er
uvist, om verset er fortsat på den højre sidefløj.75
Afdækket 1900.
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2) (Fig. 28, 32 og 86-87), 1515. På skabets bagklædning findes bag nordre figurblok en kun
delvist læselig minuskelpåskrift i to linjer, anført
med sort: »a(n)no xvc xv/ C(?)ord landei (eller
j)« (år 1515/ C(?)ord landei (?)«. Indskriften har

Fig. 33. Altertavle, 1515, med †symbolske motiver på sidefløjene og †indskrift på postamentfelt, begge udført 1900 og siden overmalet (s. 3182). Foto Niels J. Termansen
1946. – Altarpiece, 1515, with †symbolic motifs on the side wings and an †inscription on the
base panel, both executed in 1900 and later painted over.
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Fig. 34. *Topfelt med maleri af en Treenighedsfremstilling, o. 1600, fra altertavle, 1515
(s. 3181). Nationalmuseet. Foto John Lee 2019. – *Top field with painting of a Trinity, c.
1600, from altarpiece, 1515.

antagelig været længere, og der anes enkelte bogstavfragmenter th. for denne. Den første linje viser
utvivlsomt årstallet ‘1515’, hvorimod tydningen
af anden linje er usikker. Muligvis er her anført
et personnavn, måske Cord, som henvisning til
billedskæreren eller kirkens præst (jf. Løjttavlen,
1520, DK Sjyll 1793 f.); anden del af linjen rummer muligvis henvisning til en lokalitet(?) som
del af personnavnet. Afdækket 1900; sidstnævnte
årstal er anført under teksten.
3) O. 1600. På altertavlens postament- og frisefelter er indskrifter i gyldne versaler og fraktur på
sort bund. Forneden læses nadverordene, der forløber som en sammenhængende tekst fra venstre
mod højre. Øverst er over storfeltet skriftsted fra
Joh. 3,16. Over venstre sidefløj læses Luk. 22,4142 og over højre Matt. 28 (egentlig Matt. 27,66).
Afdækket 1947.
4) 1818. På bagsiden af altertavlens midtfelt var
tidligere fæstnet en bygningstavle, nu opsat på
skibets nordvæg, jf. s. 3204.
5) På topfelt, fornyet 1900, ses Jesusmonogram,
anført i gylden fraktur med bladværksindramning
på brun baggrund. På de to flankerende topfelter
er firbladet roset.
6) 1947. På nordre og søndre sidefløj er med
gylden fraktur og enkelte versaler på brun bund
anført Trosbekendelsen (nord), Fadervor og
Dåbsbefalingen (syd), placeret i fire felter, to på
hver fløj.

†Indskrifter mv. If. Søren Abildgaard76 sås på altertavlen, måske på sidefløjene, malede initialer
med tilhørende våbenskjolde, o. 1700, det ene
for Rantzau med initialerne: »L. S. R.«, antagelig
for Lisbeth (Elisabeth) Sophie Rantzau (†1726),
datter af Frantz Rantzau, søster til Frederik Christian Rantzau (†1710) og medejer af Stubbergård;
det andet for Akeleye med initialerne: »A. C. A.«
for Anne Cathrine Akeleye (†1707), der ligeledes
var lodsejer.77 På storfeltets postament påmaltes
1900 Jesu ord på korset i forgyldt fraktur: »Det er
fuldbragt« (jf. fig. 33 og 88).
Altertavlens ældre historie er ikke arkivalsk
dokumenteret. Som nævnt ovf. er den middelalderlige tavle o. 1600 indføjet i en renæssanceindramning. Det er uvist, hvordan stafferingen
af sidefløjene har været, dels den oprindelige,
dels den yngre, udført samtidig med rammen.
O. 1700 har to kvindelige ejere af Stubbergård
anført deres initialer og våbenskjolde, måske på
de to sidefelter. Det vides dog ikke, hvorvidt det
forsvundne Jehovategn på topfeltet hidrørte fra
denne eller en senere opmaling i 1700-tallet.
Først 1848 påpegedes if. regnskaberne et behov
for nymaling af altertavle og prædikestol, og det
var antagelig dette arbejde, måske alene rammens
nystaffering, som malermester Jæger betaltes 134
rdlr. for s.å.10 I forbindelse med korets renovering
o. 1858 fjernedes de middelalderlige figurer og
erstattedes af malerier i stor- og sidefelter, udført
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af Jæger.34 1875 foresloges altermalerierne ferniseret, og 1892 påbød man en gennemgribende
restaurering med opmaling og indsættelse af helt
nye billeder.10 I forbindelse med forundersøgelsen påviste J. Magnus-Petersen 1897 tilstedeværelsen af de middelalderlige figurer (fig. 29-31),
der restaureredes på Nationalmuseet og genindsattes 1900 med supplering af manglende attributter samt englenes vinger og rekonstruktion
af figurernes staffering. Heraf var enkelte spor
påvist. Dog overvejedes også alternativer, med
hensyn til stafferingen en overmaling af samtlige
figurer med egetræsfarve og anvendelse af delvis
forgyldning. Dertil kom, at man 1898 diskuterede en isolering af Korsfæstelsesgruppen, indsat i et nyt skab og placeret på en væg i kirken,
en løsning, som Magnus-Petersen allerede havde
nævnt 1895 i forbindelse med istandsættelsen af
de senmiddelalderlige alterfigurer i Rønbjerg (s.
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2717), mens man i den eksisterende altertavle
foreslog opsætning af et nyt maleri, udført af kirkemaleren Anker Lund.78 I forbindelse med restaureringen fjernedes to bræddeskillevægge, der
var placeret ved tavlens nord- og sydside, vel i
forbindelse med indretning af et præsteværelse
eller skrifte- og degnestol (jf. s. 3195).71 1947
istandsattes tavlen af Georg N. Kristiansen efter
overslag af Niels Termansen.79 Ved denne lejlighed fjernedes de kristne emblemer på sidefløjene
og erstattedes med tekstfelter. Alteret repareredes
for afskallet maling 199110 og er senest i forbindelse med restaureringen 2015-16 stabiliseret,
renset og retoucheret.69
Altersølv, omfattende kalk fra o. 1775 og en disk
fra 1993. Kalk (jf. fig. 35), o. 1775, udført af Aalborgmesteren Hans Budtz Sommerfeldt (virksom 1757-1800); 24 cm høj, delvist lueforgyldt.
Fodens grundform udgør et forkrøppet ottepas,

Fig. 35. Altersølv, omfattende kalk, o. 1775 af Hans Budtz Sommerfeldt (s. 3185), disk, 1993 (s. 3186), oblatæske nr.
2, nyere (s. 3186) og alterkande, 2002 (s. 3187). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate, consisting of chalice, c. 1775
by Hans Budtz Sommerfeldt, paten, 1993, wafer box no. 2, more recent, and altar jug, 2002.
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Fig. 36. Oblatæske nr. 1, o. 1900 (s. 3186). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Wafer box no. 1, c. 1900.

leddelt med ‘tunger’, hvoraf hver anden er smykket med et krucifiks, 2,5 cm højt. Herfra stiger
skaftet pyramidalsk mod en fladoval knop mellem to ottekantede skaftled. Knoppen er smykket med rombeformede bosser. Det høje, slanke

bæger er svagt udadsvejet (‘tulipanformet’) med
otte fordybede riller. Under bunden er mesterstempel for Sommerfeldt80 samt ejermærkning i
skriveskrift. Kalken omtaltes 1845 med vægten
32 lod,20 hvilken dog 1862 udgjorde 36 lod, måske efter en ikke nærmere omtalt istandsættelse.
1903 anbefaledes den repareret.10 Måske i denne
forbindelse blev krucifikserne fæstnede med en
tinlodning.81
Disk (jf. fig. 35), 1993, 14 cm i tværmål. Glat
fane. Under bunden anført med kursiv: »Sevel
Kirke 1993«.
†Disk, samtidig med kalken og udført af Hans
Budtz Sommerfeldt som denne. Antagelig identisk med det eksemplar, der o. 1862 omtaltes med
vægten 5 lod.10 Endnu omtalt ved kirken 1980,
men ses ikke i dag (2019).82
Oblatæsker. 1) (Fig. 36), o. 1900, af blik, 10 cm
høj, 14 cm i tværmål. Den cylinderformede æske
med opretstående kors på låget er stafferet med
en brungylden farve. 2) (Jf. fig. 36), nyere, af sølv,
4 cm høj, 9,5 cm i tværmål. Cylinderformet med
vulst ved fodpladen og lågets kant. Under bun-

Fig. 37. Altertilbehør af porcelæn, hhv. alterkande nr. 1, 1923 (s. 3187) og skål nr. 1-2,
antagelig 1900-tallets første fjerdedel (s. 3187). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar
items of porcelain and altar jug no. 1, 1923 and bowls no. 1-2, presumably first quarter of
20th century.
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Fig. 38. Sygesæt, o. 1975, omfattende kalk, disk, oblatæske og vinflaske (s. 3187). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Communion set for the sick, c. 1975, consisting of chalice, paten,
wafer box and wine bottle.

den er ejermærke som kalk samt tre stempler for
ikke nærmere identificeret mester: »HCB (eller
D)« i firkantet ramme, »I« i skjoldformet felt samt
krone.
Alterkander. 1) (Jf. fig. 37), antagelig identisk med
eksemplar anskaffet 1923.10 Af porcelæn, 31 cm
høj, med stempel for Bing & Grøndahl. Sort med
gyldent reliefkors og kanter. 2) (Jf. fig. 35), 2002,83
24,5 cm høj. Slank med buget korpus, svungen
hank og opstående gæk. På korpus graveret medkursiv: »Skænket Sevel Kirke af menigheden i
anledning af årtusindskiftet«. Under bunden er
mestermærke for T. Fredberg og lødighedsstempel (925 S).
†Alterkander. 1844 betaltes for en ny alterkande,20 antagelig den tinkande, der nævnes 184520
og o. 1862.10
Sygesæt (fig. 38), o. 1975, omfattende kalk, disk,
oblatæske og vinflaske, de tre førstnævnte genstande af tin og den sidstnævnte af rustfrit stål.
Kalk, 13 cm høj, disk, 9,5 cm i tværmål, oblatæske, 3 cm høj, 6,5 cm i tværmål og vinflaske 13,5
cm høj. De tre første genstande er mærket under
bunden med sammenskrevet 3 og B i oval ramme,
vel for mesteren, 93 % tin og Danmark. Parallel-

ler findes bl.a. i Harboøre Kirke (s. 1279), Lumby
(DK Odense 5116), Horsens Vor Frelsers Kirke og
Horsens Klosterkirke (DK Århus 5502, 5788 og
6373). Flasken er mærket: »Stainless steel, 6 oz«
under bunden. I rødbrun, læderbetrukket kuffert
med rødt fløjlsfor. Fælles for pastoratets tre kirker
(jf. Trandum og Herrup, s. 3263 og 3287).
†Sygesæt, nævnt 184520 med vægten 7 lod og
igen o. 1862. Kalken skulle loddes 1872.10
Skåle (jf. fig. 37), begge 1900-tallets første
fjerdedel, af sort porcelæn med forgyldt kløverbladskors og tilsvarende kanter. 1) Ovalt grundrids, 11,5 cm høj, 16,5×10,5 cm i tværmål. Under bunden er mærke for Den Kongelige Porcelænsfabrik. 2) Cirkulært grundrids, 11 cm høj,
15,7 cm i tværmål. Fabrikationsmærke som nr. 1.
Alterstager (fig. 39), antagelig identisk med et
par nye stager, der indkøbtes 1838.20 40,5 cm
høje, med lav, profileret fod, slankt balusterskaft
med tætstillet rifling forneden og lav lyseskål.
†Alterstage. Omtalt 1833, da en lysestage blev
repareret.20
Syvstage, 1945, 39,5 cm høj, formet som Titusstage med ottekantet, pyramidalsk opbygget fod
og syv lysearme. Stagen blev skænket af menig-
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Fig. 39. Alterstager, 1838 (s. 3187). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar candlesticks, 1838.

heden som takkegave for Danmarks befrielse og
taget i brug juledag 1945.68 En †syvstage ses på
ældre fotografier (jf. fig. 23).
Messehagler. Kirkens beholdning omfatter fire
hagler, en ældre og tre nyere eller moderne, alle
opbevaret i skab bag alteret. Et notat i kirken oplyser, at kirken ikke ejer nogen hvid hagel, men
anvender den røde (vel nr. 2) på de dage, hvor
man ellers benytter hvid (jul og påske samt ved
særlige fester for Treenigheden og Kristus, herunder Mariæ Bebudelsesdag). 1) 1940,10 skjoldformet, af mørkerødt fløjl med rygkors og kanter af
guldgaloner. En ny hagel foresloges allerede anskaffet 1938, hvilket dog først gennemførtes 1940,
da priserne forekom ualmindeligt høje. Indkøbt
fra Dansk Paramenthandel. 2) 1973,84 af grønt,
blomstermønstret brokade med gyldent for. Rygkors af brede og smalle, til dels mønstervævede
guldborter; i midten guldbroderet kalk. På forsiden tre lodrette borter. Mærke for Selskabet for

Kirkelig Kunst. 3) 1984,85 af rødt uld, med besætning af guldgaloner i korsform på ryg og forside
samt gyldent for. Mærke for Danish Art Weaving,
Tylstrup. Jf. nr. 4. 4) Af lilla uld, i udformning svarende til nr. 3 og mærket på tilsvarende måde.
†Messehagler. Endnu 1823 klagedes over manglen på både messehagel og -skjorte til trods for
gentagne påtaler i de tidligere år.17 Omsider
betaltes 1824 for hagelen og skjortens fabrikation, således for lærred til både hagel og skjorte,
et sølvkors til hagelen og sølvtrisser til at kante
sidstnævnte med. ‘En jøde i Viborg’, Moses Samson, betaltes for både lærred og sølvbesætning,
mens jomfru Hanne Harning syede alterklæderne. 1825 kom yderligere et par sølvhager til, dvs.
hægter, leveret af guldsmed Sejersen, formentlig
Niels Seiersen i Holstebro (o. 1792-1847-).20
1845 er registreret en hagel af sort fløjl med
sølvkors.20 En rød fløjlsmessehagel, prydet med
et kors af ægte guldgaloner, omtaltes o. 1862, 10
måske den, hvortil manufakturhandler Behrint
(Behrend(?)) 1850 leverede fløjl og damask.20
†Alterbøger. 1769 betegnedes alterbogen som
ret gammel og slidt med mange løse blade. 1771
var den dog forsvarlig.15 En ny bog anskaffedes
1824.20
Alterskranke (fig. 40), 1723, skænket som anført
med navnetræk af Knud Mikkelsen Guldager, der
var præst i Henne-Lønborg (Vester Horne Hrd.,
Ribe Amt) og Anna Knudsdatter Sevel, datter af
kirkens sognepræst, Knud Jørgensen Kolding.
Af smedejern, udformet som en tresidet, retkantet skranke, der på forsiden har fire fag,
på kortsiderne dog kun tre. De to midterste fag er prydet med årstal: »Anno 1723« samt
spejlmonogrammer og initialer for de to givere,
tv.: »KMSG« for Knud Mikkelsen Guldager og
th. »AKDS« for Anna Knudsdatter Sevel. Monogrammerne og de øvrige fag er prydet med volutoprullede plantestængler. Mørkegrå staffering
med forgyldning af årstal og navnetræk. Knæfaldet, der hviler på en sokkel af gule mursten, er
betrukket med mørkegråt læder.
Skranken blev antagelig nedtaget o. 1858 i forbindelse med en udvidelse, da den var for lille til
menigheden.30 1867 genanvendtes den midlertidigt som gravgitter omkring sognepræst Martin
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Hartman Lunds gravsted på kirkegården. Siden
deponeret på kirkens loft, men blev nyopsat i forbindelse med restaureringen 1974-75.86
†Alterskranker. O. 1858 erstattet med en ny
skranke, muligvis identisk med en af hesteskoform, udstyret med spinkle balustre, der skimtes
fig. 33. 1887 blev knæfaldet ombetrukket med
læder, og skranken istandsattes atter 1903.10 Fornyet 1913, idet hesteskoformen bibeholdtes,
mens balustrene erstattedes af flade piller med
korssmykket, bredt skaft og vinkeldannet kapitæl
(jf. fig. 23).10 Selve balustrene blev dog genanvendt som rækværk på orgelpulpiturets bagside.
Knæleskammel, antagelig 1974-75, betrukket
med mørkegråt læder.
†Knæleskamler. 1837 betaltes for en alterskammel,20 måske identisk med en lille skammel med
fløjlsbetræk, der er nævnt 184520 og atter o.
1862.10 1885 fornyedes betrækket på førstnævnte
med rødt klæde eller fløjl.10
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†Altertæpper. 1) 1951 broderedes et altertæppe
af kvinder fra Sevel Sogn med dekoration af en
stjerne, julerose og kors.Tæppet ødelagdes ved en
brand 1975.68 2) 1975, i lighed med nr. 1 broderet
af kvinder fra sognet og farvesat med bistand fra
Ernst Trier, Vallekilde.87 Af uld, med motiv af Jesusmonogram i stråleglorie og to stjerner, udført
i hvidt på blå bund. Afmonteret i forbindelse med
restaureringen 2015-16.
Døbefont (fig. 41-42 og 90), romansk, af granit;
heraf er foden af en rødlig sten, mens kummen
er af et mere lyst gråt og storkornet materiale.
94 cm høj og 80 cm i tværmål. Den firsidede
fod har form af en omvendt trapezkapitæl med
markerede hjørnesporer og afsluttes foroven med
en kraftig vulst. Kummen har på den nedre del i
alt 14 tætstillede arkader, båret af lave piller med
tværstillede, firkantede kapitæler. Imellem buerne anes svagt udhuggede motiver, der dog ikke
lader sig nærmere identificere. Over en spinkel

Fig. 40. Udsnit af alterskranke, 1723, skænket af Knud Mikkelsen Guldager og Anna Knudsdatter Sevel (s. 3188).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Detail of altar rail, 1723, donated by Knud Mikkelsen Guldager and Anna Knudsdatter
Sevel.
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Fig. 41. Døbefont, romansk (s. 3189). Foto Arnold Mik
kelsen 2018. – Romanesque font.

vulst er en kraftig akantusranke. Øverst ved mundingsranden ses yderligere dobbelte vulster.
Fonten tilhører den i området udbredte arkadetype (jf. s. 3020, Ejsing), men repræsenterer med
sin bladranke en variation, der er beslægtet med
akantusdekorationer på fonte både på Sjælland og
Fyn samt i Østjylland og Slesvig. I Nordjylland
er motivet mere sjældent, om end eksempler ses i
Sønder Lem (Bølling Hrd.) og Tilsted (DK Tisted
364 f.); den kraftige ranke i sidstnævnte eksempel
dækker dog omtrent hele kummen.88
1882 anbefaledes den afrenset for, formentlig
sekundær, maling.10 Fra en tidligere placering ved
korbuens nordside (jf. fig. 90) blev den 1913 flyttet frem til en placering midt for alterskranken
(jf. fig. 23).10 1975 atter placeret ved nordsiden af
korbuen.89
Dåbsfad (fig. 43), 1846,54 af messing; 47,5 cm
i tværmål. Det halvkugleformede fad har smal
fane og er i øvrigt uden udsmykning. †Dåbsfade
1828 anskaffedes en ‘tinskål til døbevand’, dvs. et
dåbsfad, der dog allerede 1832 var utæt og havde
behov for istandsættelse.20 1845 registreredes bå-

de et messingfad og en tinskål, vel ovennævnte,20
men fadet (vel det førstomtalte) betegnedes året
efter som ‘uanstændigt’, hvorfor det erstattedes af
det nuværende messingfad.54
Dåbskande (fig. 44), 1844, af tin med forsølvning; 40,5 cm højt. Kanden, der er af nyklassicistisk form med ægformet, tilspidset korpus med
godronnering, svungen hank og hældetud, har
under bunden indprikket indskrift med skriveskrift: »Sevel Kierke 1844« samt nyere ejermærkning. Desuden er med samme typer anført en
påskrift, der omtaler kandens forsølvning 1924.
En tinkande, vel denne, er tidligst nævnt o.
1862. En ny kande ‘af passende form, størrelse
og materiale’ foresloges anskaffet d.å, hvilket dog
ikke synes gennemført.20
Fontelåg (fig. 42 og 89), anskaffet 1832.20 Det
flade trælåg med knop foroven er stafferet i grålige nuancer. På undersiden er blyantspåskrift med
skriveskrift: »Den 23. Marts 1837 frøs Vandet i
Daaben under Gudstjenesten«. O. 1862 registreredes et par †dåbshåndklæder.10

Fig. 42. Døbefont, romansk, med nyere fontelåg, 1832
(s. 3189-90). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Roma
nesque font with more recent cover.
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Fig. 43. Dåbsfad, 1846 (s. 3190). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal dish, 1846.

Prædikestol (fig. 45-48) er som angivet med malet årstal og våbenskjolde skænket 1605 af Kjeld
Juel til Stubbergård og hustruen, Christence Juel.
Stolen består af kurv og samtidig himmel af eg,
dog med sekundære rokokotilføjelser i fyr, o.
1772, jf. ndf.; antagelig oprindelig opgang, med
enkelte sekundære tilføjelser samt ligeledes sekundær bærestolpe af fyr.
Kurven omfatter fire storfag, hvortil kommer
et smalt blindfag ved væggen. De enkelte storfelter indrammes af toskanske frisøjler med prydbælter, dekoreret med frugtophæng og placeret
foran paneler med beslagværksornamentik. Indenfor er arkader, båret af glatte pilastre og med
slyngbånd og tandsnitsfrise i bueslagene. Kronog postamentfriserne har glatte fremspring, hvorimellem er indskriftfelter. Øverst er en tandsnitsgesims hvorover et profilled, delvist dækket af
beklædning med læder. Nederst er hængestykker,
formet som rokokokartoucher med bladværk og
enkelte blomster, ganske svarende til lydhimlens
udsmykning (jf. ndf.). Den sekundære bærestolpe
er sekskantet med påsatte, profilerede knægte, der
dog er af en anden udformning af den 1936 anvendte †stolpe, der havde skråtstillede knægte af
en anden profil. En ældre, men antagelig ligeledes sekundær †stolpe med kugleformet kapitæl,
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beslægtet med pulpiturets støtter, anes fig. 85,
men fandtes 1973 henlagt på loftet.90 Lydhimlen
(fig. 91-92) er sekssidet med tilhørende s-svungne bøjler, dog uden det kronende led. Som det
fremgår af indberetninger 1909 og 1911, 91 er den
oprindelige struktur reduceret i omfang og oppyntet med rokokoornamentik, både på opstandere og hængestykker, hvis beslagværksmønstrede forsider for de sidstnævntes vedkommende er
vendt indad, mens de glatte, tidligere bagsider har
fået rokokokartoucher og er vendt udad. Også
himlens underside har ud over oprindelige kasetteornamenter med rosetter supplerende rokoko
udsmykning. I midten er en vinklase. Opgangen
omfatter tre fag, indrammet af glatte lisener; de
enkelte arkader har fladbuer, båret af kannelerede pilastre. I sviklerne rosetter. Ved håndlisten
er tandsnitsgesims over et glat parti. Mægleren er
firkantet og kronet af en kugle.
Staffering. Selve kurven har en broget bemaling,
der er rekonstrueret ud fra oprindelige spor, men
med dele, primært lydhimlen, i ådret træ. Dog

Fig. 44. Dåbskande, 1844 (s. 3190). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Baptismal jug, 1844.
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Fig. 45. Prædikestol, 1605, skænket af Kjeld Juel til
Stubbergård og Christence Juel (s. 3191). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1605, donated by Kjeld Juel of
Stubbergård and Christence Juel.

har denne på undersiden oprindeligt været suppleret med delvis staffering og forgyldning (fig.
92).91 Kurvens arkitektur står med hvidt, rødt,
grønt, sort og forgyldning samt træfarve (på søjleskafterne). Postament- og frisefelternes hjørnefremspring er illusionistisk malet i grønt og rødt
som tredimensionale diamantbosser. Storfelterne
har en mønjerød bemaling med maureskedekoration i cinnoberrødt. Herpå er fire skjolde
med tilhørende hjelme og hjelmklæder for Kjeld
Juel og hans hustru, Christence Juels fædrene
og mødrene forældre, malet i de heraldiske farver, idet fjerde fag er nyopmalet ud fra enkelte
oprindelige spor. Fra opgangen ses: 1) (Fig. 47),
»KI. F«, dvs. Kjeld Juels fædrene våbenskjold over
skjoldet med Stjerne-Juel. 2) (Fig. 45), »KI.M«,
dvs. Kjeld Juels mødrene våben, over Munk-våbenet. 3) (Fig. 45), »C.F«, dvs. Christence (Juels)
fædrene våben over Juelvåbenet og 4) (Fig. 48),
»C. M«, dvs. Christence (Juels) mødrene våben,
atter over et Juelvåben. Opgangen har overvejende træets naturlige farver med spredt anven-
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delse af forgyldning med rødt, grønt og sort, i
arkadefagene, på de indrammende lisener og ved
håndlisten dekoreret med spinkle mauresker.
Indskrifter. Postament- og frisefelter har frakturindskrifter, dog med enkelte versaler i gulligt
på sort bund (jf. fig. 45-48). Regnet fra opgangen
står på postamentet: 1) »Hvo Som Eder hører/
hand hører mig Oc huo/ Som eder For Acter«.
2) »Hand for acter mig/ men huo mig for acter/
Hand Foracter den som/ mig udsende. LVC. XI«
(Luk. 10,16). 3) »Oc Hand Sagde til dem/ gaar
Bort i all verden oc Pre-/ dicke Evangelium for
alle cre(a)tu(ra)/ huo som troer oc Bliffuer/ døbt
hand skal bliffue salig«. 4) »men huo som icke/
Troer hand skal Bliffue/ For Dømt. Marckvs 1692
(Mark.16,15-16)/ 1.6.0.5. L.P.M.« På frisen står,
regnet fra opgangen: 1) »Raob Høyt spar icke
Opløfft/ din Røst som en Basuene oc kund«. 2)
»giør mit Folck deris offuertrelse/ oc Iacobs hus
deris synder ESA 58« (Es. 58,1). 3) »Thi at Huor
som to eller tre ere/ fforsamlede i mit Naffn der
er ieg«. 4) »mit iblant dem. Math/ 1605 XVIII«
(Matt. 18,20).
Stolens tilblivelse er ikke nærmere dokumenteret. Signaturen »LPM« i fjerde fags fodfelt kan
hentyde til værkets mester (antagelig maler), hvis
navn dog i øvrigt ikke kendes.93 Stolen har mu-

Fig. 46. Detalje af prædikestol, 1605 (jf. fig. 48). Indskrift med årstal og initialer, »L.P.
M« for ikke nærmere identificeret person (s. 3193). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Detail of pulpit, 1605 (cf. fig. 48). Inscription with date and initials “L.P. M” of unidentified
person.
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ligvis fra første færd været opsat på sydvæggen
mellem første og andet vindue, regnet fra øst.
1769 klagede man imidlertid over, at prædikestolen var meget slet og skæv og at den hældede så
meget ud fra muren, at det var farligt både for
præsten og den, der sad i nærheden, men først
1772 syntes den tilfredsstillende istandsat.15 Det
er formentlig ved denne lejlighed, den er blevet
gennemgribende renoveret og forsynet med udskåret rokokoornamentik, der er nært beslægtet
med udsmykningerne i Ejsing Kirke fra 1760'erne (s. 2998). 1811-12 var den bjælke (‘hammer’)
i muren, som stolen hvilede på, rådnet.64 1839
repareredes prædikestolens lydhimmel.20 1848
påpegedes et behov for nymaling af altertavle og
prædikestol, og det var formentlig dette arbejde,
som malermester Jæger betaltes for s.å.20 Prædikestolshimlen blev atter istandsat 1857.20 1872 stod
stolen igen skævt og skulle rettes; samtidig skulle
opgangen udvides og muren beklædes med panel.10 Sidstnævnte reparation synes dog ikke gennemført. 1909-11 blev stolen restaureret af Niels
Termansen, der rekonstruerede kurvens oprindelige bemaling ud fra ældre spor. Samtidig fjernedes en ældre staffering, der muligvis gik tilbage
til den gennemgribende renovering i 1770’erne,
om end den kan have været opfrisket af malermester Jæger o. 1848 (jf. ovf.). Denne omfattede
en blågrå marmorering i storfelterne med lyserød
staffering på beslagværkspanelerne på kurvens
hjørne og i smalfelterne. Søjlerne stod med hvide
skafter, forgyldte kapitæler, baser og skaftringe
samt sort abakus. Resten var overstrøget med grå
stenfarve med enkelte hvidgrå lister.91 1929 anskaffedes en ny læsepult. 1936 gennemførtes en
flytning af prædikestolen til det sydøstre hjørne
ved triumfvæggen, idet opgangen placeredes
langs denne som en halvsvingstrappe, vinkelret på
selve kurven. Løse dele limedes 1970.10 I forbindelse med kirkens restaurering 2015-16 flyttedes
stolen atter til en plads mellem sydvæggens første
og andet vindue. Samtidig gennemførtes en snedkermæssig stabilisering samt en retouchering af
stafferingen.69
Stolestader (jf. fig. 24 og 55) i renæssancestil, gen
nemgribende ombygget o. 1925,10 men med gen
anvendelse af ældre dele, specielt i gavlenes nedre

partier, fra o. 1600. Antallet udgør 13 i nord og
11 i syd, hvortil kommer to korte stader mod
øst, den forreste er indrettet til kirkesangeren.
Gavlene er siden 1936 vandret afsluttet foroven,
men havde før dette tidspunkt sekundære †topstykker, vel fra o. 1908, med cirkelfelt hvori ligebenet kors, på halvcirkulær sokkel, jf. fig. 23 og
ndf. Gavlene har todelte fyldingspaneler, foroven
med rundbuet felt med hvirvelrosetter i sviklerne, forneden med beslagværksornamentik. Stoleblokkene har for- og bagpaneler samt ryglæn
med glatte fyldinger.Ved væggen er i nord og syd
tilsvarende højrektangulære paneler. Stolene er
stafferet i blågråt med teglrødt eller orange og
mørkerødt i fyldingsfelterne. Sæderne er beklædt
med mørkerød uld.
Staderne er tidligst omtalt 1798, da de delvist
var i stykker, både på mands- og kvindesiden.64
1840-43 istandsattes stolene, ‘da de have en del
hældning’; samtlige stole anbefaledes i samme
forbindelse forsynet med en passende bagklædning.20 1887 repareredes de fire øverste mandsstole og den øverste kvindestol.10 Under orglet
placeredes 1888 seks nye kvindestole med rygpanel; det følgende år fik tre mandsstole rygpaneler,
idet samtlige stole maledes med egetræsfarve.10
1899-1901 foresloges stolestaderne atter istandsat. Arbejdet synes dog ikke gennemført, siden
de 1908 på ny foresloges restaureret eller delvist
fornyet (jf. gavle).10 Forinden var gavlene udstyret med et svagt buet topstykke,94 måske som
erstatning for oprindelige trekantgavle, svarende
til herskabsstolene (s. 3196). En større renovering
gennemførtes o. 1925 efter et svampeangreb.10
1933 bemalet med en lysegrå egetræsstaffering,
suppleret med grønt og rødt.10 1936 fjernedes
gavlenes topstykker, mens de gamle bænke under orgelpulpituret erstattedes med løse stole.10
En større ændring af opstillingen gennemførtes
i forbindelse med hovedrestaureringen 2015-16,
da antallet af stole reduceredes ved ommøbleringen, både af skibets øst- og vestende. Ved samme
lejlighed nystafferedes samtlige stole.
*(†)Stolestade, placeret på Stubbergård.
Løse stole, moderne. Kirken rummer et antal lø
se stole, der er opstillet både i kor, skib og tårnrum. En række af disse har flet- eller læderpol-
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Fig. 47-48. Detaljer af prædikestol, 1605 (jf. fig. 45). 47. Første storfag, regnet fra opgangen med initialer og våbenskjold for Kjeld Juels fædrene slægt (s. 3193). 48. Fjerde storfag, regnet fra opgangen, med initialer og våbenskjold
for Christence Juels mødrene slægt (s. 3193). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Details of pulpit, 1605 (cf. fig. 45). 47.
First large panel counting from the steps with Kjeld Juel’s initials and ancestral arms. 48. Fourth large panel counting from the
steps, with Christence Juel’s initials and ancestral arms.

strede sæder, hvortil kommer et antal foldestole
med ryg og sæder af lærred.
Præstestol (jf. fig. 24), o. 1900. En højrygget
armstol i historicerende stil med læderhynde er
opstillet i korets nordøsthjørne. Mørkegrå staffering.
†Skriftestole. Tidligst nævnt 1798, da panelværket heri havde behov for istandsættelse, og endnu
1805 trængte både denne og nogle stole i kirken til reparation.64 Et panelværk, opsat mellem
altertavlen og korets nord- og sydvægge, vel til

afskærmning af præsten og degnens pladser, fjernedes 1900.
Degnestol (jf. fig. 55). 1954 opsattes en ny stol
med pult til kirkesangeren i skibets sydøstende.10
†Degnestole. Tidligst omtalt 1858, da stolen i
forbindelse med korets ommøblering foresloges
flyttet (herfra) til korsdøren (dvs. korbuens) søndre pille.54 En ny stol etableredes 1936 neden for
prædikestolen; som gavl anvendtes et gavlstykke,
svarende til de øvrige stole, dog uden sekundære
topstykker. 1948 foresloges en ny pult anskaffet.10
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Herskabsstole (fig. 49-54), o. 1600, smykket med
våbenskjolde for Kjeld Juel (nord) og Christence Juel (syd). Stolene har været berørt en række
gange i forbindelse med ændringer af kirkens
indretning, 1899 og 1936 ved installering af varmeanlæg og sidstnævnte år desuden i relation
til prædikestolens flytning. Senest er begge stole
flyttet til skibets vestende i forbindelse med kirkens restaurering 2015-16 og desuden ombyttet,
således at den mandlige herskabsstol atypisk er
placeret mod nord, den kvindelige mod syd. I
forbindelse med de skiftende ændringer er forsvundne partier delvist rekonstrueret.
De to dobbeltstole er i dag identisk udformet
med prydgavle, både mod skibet hvorimellem
udskåret dør og mod ydervæggene. Endvidere

er for- og bagpanelerne forsynet med fyldingsdekorationer. Selve gavlstykkerne er underdelt i
to, foroven med rundbuet arkade med tandsnit
hvorunder tungebort, båret af pilastre, der forløber i vinkelform; i sviklerne firebladede rosetter.
Underpartiet har fylding med beslagværk hvori
fligede bladrosetter. Topgavlene er smykket med
kvadratiske felter, prydet med våbenskjolde, der
øverst krones af trekantgavl med udskårne englehoveder bortset fra et enkelt felt i sydvest. De
respektive heraldiske felter viser våbenskjolde
for parrets forældre (vendt mod midtgangen)
og bedstemødre (mod væggen). På den nordlige stol ses østligst skjolde for Munk over for
Juel, mod væggen Spend over for Munk (Lange),
henholdsvis for Kjeld Juels mor og far, mor- og

Fig. 49. Herskabsstol, o. 1600, med våbenskjolde for Kjeld Juel, tidligere anbragt i
skibets sydside (s. 3196). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Family pew, c. 1600, with coats
of arms of Kjeld Juel, formerly on the south side of the nave.
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farmor.95 På stolen i syd ses østligst våbenskjold
for Juel over for et tilsvarende, samt mod væggen
Skram over for et sekundært malet felt med en
stjerne. Her burde have været våbenmærke for
Lunge, henholdsvis for Christence Juels mor og
far, mor- og farmor.96 Stolelågerne har arkadefelt
med bueslag med tandsnit og tungebort, båret
af pilastre; i sviklerne spidsblade. Som topstykke
er volutindrammet gavl med Jesusmonogram eller roset i cirkelslag samt blomster og blade, alt
skåret i fladsnit. For- og bagpanelerne har fire
rundbuede arkader hvorover tværrektangulære
fyldinger med bladværk mellem rosetter, stjerner
og Jesusmonogrammer. I det nuværende bagpanel af stolen i syd (tidligere placeret på den
nordre stol og vendt mod øst, jf. fig. 52) er i det
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første fag udskåret et Jesusmonogram. De yderste to arkadefag i sydvest er erstattet af højrektangulære fyldinger som erstatning for de dele,
der fjernedes ved varmeanlæggets installering (s.
3173).
Stolene er stafferet som stolestaderne med
blågråt rammeværk, lysere blågråt i dørenes fyldingsfelter samt på gavlstykker, for- og bagpaneler
teglrøde med detaljer i mørkerødt, harmoniseret
efter prædikestolens staffering. Våbenskjoldene
viser de heraldiske farver med anvendelse af forgyldning på hjelmklæder og detaljer. Mørkerøde
stofhynder som stolestaderne.
Herskabsstolene er tidligst nævnt af Søren
Abildgaard 1772-73 på deres oprindelige pladser foran de ordinære stolestader, henholdsvis

Fig. 50. Herskabsstol, o. 1600, med våbenskjolde for Christence Juel, tidligere anbragt
i skibets nordside (s. 3196). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Family pew, c. 1600, with
coats of arms of Christence Juel, formerly on the north side of the nave.
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Fig. 51-52. Herskabsstole, o. 1600, for Kjeld Juel (syd) og Christence Juel (nord). Vist før restaureringen 2015-16,
da stolenes placering ændredes (s. 3196). Foto Erik Skov 1975. – Pews, c. 1600, for Kjeld Juel (south) and Christence
Juel (north). Shown before the restoration of 2015-16, when the pews were placed differently.

mod syd og nord.76 1900 konstaterede MagnusPetersen, at den nordre stol (for Christence Juel)
havde været genstand for »en Behandling som
ikke kan forsvares« i forbindelse med installering
af et muret varmeapparat i skibets nordøsthjørne
året forinden (s. 3173). Således var de bageste
prydgavle fjernet og henlagt på tårnets loft, mens
for-og bagpanelerne var enten gennemsavet eller
helt kasseret. Yderligere var en del af træet pga.
varmepåvirkningen forkullet, »som om der havde
været Ild i det.« Stolen foresloges rekonstrueret,
om end tilbagerykket på en af de nærmeste stolestaders plads, ligesom den sydlige stol anbefaledes
rykket tilbage.97 En foreløbig istandsættelse, hvor
nordstolens bagpanel blev erstattet med et sammenhængende parti med fire højrektangulære
fyldinger, mens sydstolens forpanel ved opsætning af degnestolen blev vendt mod vest, gennemførtes 1936 i forbindelse med restaureringen
(fig. 53). Også de oprindelige trekantgavle, hvoraf
kun tre fandtes 1933, dog uden ansigterne på de
udskårne englehoveder,98 var erstattet af buede
topstykker mod midtgangen (jf. fig. 53). Som en
konsekvens af installeringen af et nyt varmeanlæg og prædikestolens flytning (s. 3173 og 3194)

i samme forbindelse blev nordstolens bevarede
parti mod gangen placeret i flugt med den vestre afgrænsning af varmekassen, idet brudstykket
af en væggavl fra samme (med Skramvåbenet)
foresloges anbragt som gavl for en vinkelstol ved
korbuen (jf. fig. 54). Samtidig blev sydstolen flyttet længere tilbage i skibet.99 Et *panelfragment
af fyrretræ, 23,5×50,7 cm, af den øverste del af
et bueslag, formentlig fra et front- eller bagparti
og hidrørende fra den nævnte istandsættelse, blev
1962 indleveret af arkitekt S. Fritz til Købstadmuseet Den Gamle By i Aarhus (inv.nr. 884:62).
På et ikke præcist dokumenteret tidspunkt mellem 1936 og 1975 (jf. fig. 53), antagelig ved sløjfningen af det dominerende varmeanlæg 1966
eller 1974 (s. 3173), rekonstrueredes nordstolen,
idet den manglende gavl mod nordøst (oprindeligt med Lungevåbnet) erstattedes med en gavl,
hvorpå der i topstykket var malet en syvoddet
stjerne. Samtidig opsattes nye trekantgavle som
erstatning for de forsvundne, ligesom for-og
bagpanelerne genopsattes eller nyudførtes efter
ældre forlæg. I forbindelse med restaureringen
2015-16 valgte man at flytte begge stole til kirkens vestende for at etablere bedre pladsforhold
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Fig. 54. Detalje af herskabsstol for Christence Juel,
o. 1600. Brudstykke af væggavl med våbenskjold for
Skram (s. 3198). Foto Anker Nielsen 1935. – Detail of
family pew for Christence Juel, c. 1600. Fragment of wall end
with Skram coat of arms.

foran nordsidens stolestader. Ved flytningen blev
de to stole dog både ombyttet og omvendt, således at de oprindelige bagsider omdannedes til
forsider. Samtidig udførtes bl.a. dekorationsdele i
frontpanelerne, og alt nystafferedes.69
Kirkekiste (fig. 56), antagelig identisk med kiste til alterklæder og tavlepenge, indkøbt 1824.20
Kisten, der er 50 cm høj og i længde og bredde
måler 129×58 cm, har buet låg med stor pengetragt i den ene ende. På den ene langside er to
nøglehuller. Rødbrun og grå staffering. Opstillet
i kirkens vestende mellem nordre stoleblok og
herskabsstol.
Skabe. Bag alteret er boks til kirkesølv samt skab
til messehagler. Endvidere er nyere skabe, vel fra
kirkens restaurering 2015-16, opsat i øst ved skibets nordvæg samt under opgangen til pulpituret.
Et skab til alterkalken foresloges anskaffet 1943,
men udsattes dog. Som en midlertidig foranstalt-

Fig. 53. Indre mod nordøst med ændret varmeanlæg og herskabsstole (s. 3173 og
3198). Foto M. B. Fritz & Søn 1936. – Interior looking north west with changed heating
system and family pews.
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Fig. 55. Indre set mod vest. Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Interior looking west.

ning opbevaredes kirkens værdigenstande i den
lokale sparekasses brandfri rum.10
†Pengeblok. 1845 registreredes en kirkeblok, der
opbevaredes i en kirkekiste i koret (s. 3199).20
Pengebøsse. Ved søndre stolebloks endegavl er
opsat nyere bøsse af messing i halvcylinderform
med pengetragt i toppen og overfaldslås. Bøssen
kan være identisk med et af de tre eksemplarer, der
anskaffedes 1910.10 Et (†) eksemplar, tidligere ligeledes ved indgangen,100 er deponeret andetsteds
i kirken. †Pengebøsser. 1856 betaltes blikkenslager
Abrahamsen i Holstebro for to pengebøsser.20
Hertil kommer to eller tre bøsser, anskaffet 1910
(jf. ovf.). 1845 registreredes en tavlepung, dvs. en
†klingpung af rødt fløjl. 20 Det var antagelig denne,
der to år før, 1843, anbefaledes beklædt med rødt
fløjl.
Dørfløje. 2015-16 indsattes nye yderdøre i våbenhus og tårn. Samtidig blev lysindfaldet i buen
over tårndøren genetableret. 1868 ønskedes i våbenhuset en dobbelt fyldingsdør i karm, og 1872
en supplerende tremmedør.10 Dørene i syd blev
udskiftet 1908, den yderste var af egetræ.10
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Pulpitur (jf. fig. 55 og 57-58), o. 1600.101 I kirkens vestende er opsat et pulpitur, der i midten
bæres af tre søjlepar. Det østligste søjlepar adskiller sig dog fra de øvrige med sine korintiske
kapitæler og forneden med brede skriftringe på
ottekantede postamenter. Efter traditionen skulle
disse søjler være fundet i Sevel Skole.10 De fire
øvrige søjler har forenklede ringkapitæler, markeret entasis på skafterne og baser med dobbelte
profilringe på runde postamenter. Brystningen
har 12 af formentlig oprindeligt 16 rundbuede
arkadefag over postament med tandsnitsgesims
og tværrektangulære indskriftfelter. Som rækværk i vest mod tårnrummet er genanvendt balustrene fra †alterskranke (s. 3189, fig. 17). I forsidens midtparti er orgelfacaden indsat, jf. ndf.
Pulpituret er stafferet i rødligt, lysegråt og sort
med forgyldning af detaljer. I de 12 arkadefelter
er oliemalerier af apostlene på zinkplader, udført
o. 1858 i brogede farver efter Thorvaldsens statuer i København Vor Frue Kirke (DK København
1, 216), antagelig af A. F. Jæger, der på samme tidspunkt udførte altertavlens nye malerier (s. 3184).
Samtlige figurer, der har hår og skæg i gyldne og
brunlige farver, enkelte dog gråsprængte, bærer
deres respektive attributter og er iklædt kjortel og

Fig. 56. Kirkekiste, antagelig anskaffet 1824 (s. 3199). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Church chest, probably acquired in 1824.
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Fig. 57. Indre mod vest. Foto Erik Skov 1975. – Interior looking west.

kappe med nøgne fødder.Alle er placeret på brunligt jordsmon foran en neutral sort baggrund. De
tilhørende navne står i fodfelterne, malet i gylden
fraktur på sort bund. På den venstre halvdel, vist
fra syd mod nord, ses: 1) »Paulus«, iklædt grønlig
kjortel og brun kappe. 2) »Andreas«, iklædt rød
kappe. 3) »Jacob, major«, iklædt gråhvid kjortel
og blå kappe. 4) »Johannes«, iklædt gråhvid kjortel og grøn kappe. 5) »Philippus«, iklædt hvid
kjortel og brun kappe. 6) »Bartholomæus«, iklædt
blågrøn kjortel og rødlig kappe. På den højre
halvdel, efter orgelfacaden, ses: 7) »Thomas«,
iklædt mørkeblå kjortel og gyldenbrun kappe. 8)
»Matthæus«, iklædt blå kjortel og rød kappe. 9)
»Jacob, minor«, iklædt hvid kjortel og rød kappe.
10) »Judas Thadæus«, iklædt lyseblå kjortel og rød
kappe. 11) »Simon«, iklædt mellemblå kjortel og
rødbrun kappe. 12) »Paulus«, iklædt hvid kjortel
og mellemblå kappe.

Pulpituret havde tidligere status som herskabspulpitur, første gang omtalt med denne funktion
1794 (og 1796), da det var delvist brøstfældigt.64
1798 fremhævedes det, at pulpituret ‘eller koret’
manglede fire bænke. 1805 var bjælkerne under
pulpituret rådne.64 1872 havde disse på ny behov for udskiftning, vel i forbindelse med den
ændrede funktion som orgelpulpitur (jf. †orgel,
skænket 1873).10 1917 omtaltes orgelpulpituret
som smukt opmalet.
Orgel (jf. fig. 58), 1964, oprindeligt med syv
stemmer, et manual og anhangspedal, bygget af
Th. Frobenius & Co., Kgs. Lyngby med genanvendelse af ældre dele. I forbindelse med en renovering 2006, udført af Th. Frobenius & Sønner,
blev orglet omdisponeret og udvidet, og samtidig
udskiftedes klaviaturerne. Af Köhnes orgel er kun
facaden, dele af orgelhuset samt nogle af piberne
bevaret.102 Oprindelig disposition: Manual (C-f 3):
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Fig. 58. Pulpitur, o. 1600, nystaffereret o. 1858, antagelig af A. F. Jæger; siden 1873 anvendt til orgelpulpitur, idet det
nuværende orgel indsattes 1964 (s. 3201-02). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Gallery, c. 1600, reornamented c. 1858,
probably by A. F. Jæger; used from 1873 as organ gallery, while the present organ was installed in 1964.

Bordun 16', Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4',
Rørfløjte 4', Oktav 2', Oktav 1'. Pedal (C-c1): Anhang. Koppel M-P. Disposition 2006 (otte stemmer): Manual (C-f 3): Fløjte 8', Gedakt 8', Fugara
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Oktav 2', Quint 11/3'.
Pedal (C-d1): Subbas 16'. Koppel M-P. Facaden,
der har attrappiber af sølvbronzeret træ, er mørkt
ådret og stafferet med blågrå, lys grårød, sort og
guld. I fyldingerne under facadens tre rundbuede pibefelter ses en udsmykning i guldbronze på
sort grund, forestillende henholdsvis en harpe, to
sammenslyngede basuner med to krydsede sceptre og en lyre.103 Ud over donatoroplysningerne
(jf. ndf.) er med gylden skrift anført salmecitatet:
»Hosianna og Halleluja skal allevegne klinge.«
samt teksten fra Sl. 150,1-6: »Lover Gud i hans
Helligdom, lover ham med Basuners Klang, Lover ham med Psalter og Harpe! lover ham med

Strænge og Orgel!/ Alt det som har Aande, love
Herren! Halleluja! PS 150«. På pulpitur i skibets
vestende, med spillebord i orgelhusets nordre
gavl.
†Orgel, 1873, skænket af Stubbergårds daværende ejer, Jacob Boserup til Sindinggård. Prisen
udgjorde 800 rdl., hvori der dog ikke var inkluderet træværket og stafferingen af samme.104 Fem
stemmer, bygget af Daniel Köhne, København.
Disposition (C-c3): Bordun 16', Gedakt 8', Fugara 8', Principal 4'. Rørfløjte 4'. Mekanisk aktion,
sløjfevindlade. Kassebælge. Udvidet til seks stemmer 1937 af Th. Frobenius & Sønner, Kgs. Lyngby. Disposition (C-f3): Bordun 16', Gedakt 8',
Fugara 8', Principal 4'. Rørfløjte 4', Rauschquint
22/3'-2'. Svelle. Mekanisk aktion, sløjfevindlade.
Kassebælge og stødbælg. Elektrisk blæser.105 En
forgyldt inskription på facaden lyder: »Skjænket
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Fig. 59. Præsterækketavle, 1937 (s. 3204). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Board listing incumbents, 1937.

1873 af Stubbergaards forhenv. Ejer J. Boserup«.
Facaden, dele af orgelhuset samt nogle af piberne
er genanvendt i kirkens nuværende orgel. Som
dette på pulpitur i skibets vestende med spillebord i orgelhusets nordre gavl.106 1936 og 1960
gennemførtes grundige eftersyn af orglet.10
Salmenummertavler (jf. fig. 24 og 55). Kirken har
i alt tre tavler. To af disse måske identiske med
de tavler, der anskaffedes 1963.10 Højrektangulære
med forhøjet topstykke. Hvidmalede med hængetal af messing. Hertil kommer en enkel, rektangulær, formentlig moderne tavle, ligeledes hvidmalet med hængetal af messing. I tårnrummet.
†Salmenummertavler. To tavler anskaffedes 1911
og suppleredes 1946 med endnu et eksemplar, ophængt i nordre side af tårnet. 1957 istandsattes den
ene tavle, mens en ny opsattes under pulpituret.
Præsterækketavle (fig. 59), 1937,107 højrektangulær med glat ramme hvorpå volutsmykket, udskåret top- og hængestykke med bladornamentik
omkring cirkelroset. Sort skriftfelt med navne på

kirkens præster siden reformationen i to spalter,
anført i gylden fraktur på sort grund. I tårnrum,
tidligere på skibets sydvæg.
Andre tavler. 1) (Fig. 60), 1818. Bygningstavle,
35×55 cm. På rødbrun baggrund er med hvid
kursiv anført følgende om kirkens istandsættelse 1818: »Anno 1818, blev Kirken repareret/
af Murmæster: Niels Steffensen fra Dommerby/
Tømmermand: Niels Mikkelsen fra Nørlem/
Blytækker: Christian Knudsen fra Breum/ og
Smeden: Mads Christensen fra Sevel/ efter Foranstaltning af/ Største Kirke Eier Hr Kammerherre Sehestedt til Rydhave/ og Kirkeværgerne:
Christian Andersen i Raae/ og Christen Bek af
Sevel/ Samme Aar blev tvende Fløye opsat paa
Taarnet efter Forslag/ af Sognefogden Niels Linde. Anmærket af P.S.« (Peder Sejersen).28
Tavlen fandtes tidligere i en kiste på kirkeloftet,
men blev senere ophængt på altertavlens bagside.28 I dag på nordvæggen.
2) Maleri (fig. 61) med fremstilling af Korsbæringen, skænket 1878 af enkepastorinde Dorthea
Hansine Hassager, født Hørning, datter af kirkens
tidligere sognepræst, Rasmus Hørning.10 Olie på
lærred, 191,5×190 cm. Den lidende Kristus er
segnet med sit kors, omgivet af en menneskemængde med mænd, kvinder og børn umiddelbart uden for Jerusalems mure; en byport ses th.
Partiet tv. med to tårne og mindre bygninger er
dækket af en (samtidig(?)) grå overmaling. Den
tornekronede Kristus knæler i forgrunden, tynget af sin byrde. Han er iklædt rød kjortel og blå

Fig. 60. Bygningstavle, 1818 (s. 3204). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Construction plaque, 1818.
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Fig. 61. Maleri af ukendt mester med gengivelse af Korsbæringen, skænket 1878 af
enkepastorinde Dorthea Hansine Hassager (s. 3204). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Painting by unknown master showing Jesus Carrying the Cross, donated in 1878 by the
parson’s widow Dorthea Hansine Hassager.

kappe og vender det sorgfulde blik mod figurgruppen i højre side, idet han strækker sin venstre hånd appellerende mod de nærmeststående,
blandt hvilke en kvinde med mørkerød kappe,
brunlig kjortel og tildækket hoved med hvidt hovedlin formentlig skal forestille Maria. Hun rækker begge arme mod sin lidende søn og flankeres
af to andre kvinder; tv. ses en kvinde med gul
kappe og et slør over det mørklokkede hår. Hun
har samlet hænderne i sorg og smerte, ligesom
en blåklædt kvinde th. Yderst th. står formentlig

Johannes Evangelisten, iført grålig kjortel og blå
kappe. To knælende kvinder udtrykker ligeledes
med gestik og mimik deres medfølelse, mens et
lille barn i kort grå klædning støtter sig til den
forreste kvinde, idet han samtidig ser tilbage mod
den lidende. Tv. ses Simon af Kyrene, der beordres af den ledsagende soldat til at bistå Kristus
med den tunge byrde. Han har olivengrøn, åbenstående kjortel og brunlig kappe samt en taske
i en skrårem over skulderen; på hovedet bærer
han en lys stråhat. Soldaten sekunderes af en be-
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Fig. 62. Lampet i nyklassicistisk stil, 1800-tallets første
halvdel (s. 3207). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Lampette in neoclassical style, first half of 1800s.

falingsmand til hest, iklædt feltherredragt med
rød kappe og fjerprydet hjelm, samt af to andre
soldater. Tre mænd og en kvinde med et spæd-

barn afslutter gruppen. Bag sceneriet er et udblik
til et goldt klippelandskab med Golgatabjerget,
hvorpå anes to kors. Det kvalitetsprægede maleri
er ikke signeret og kan være udført af en ikkedansk, måske tysk mester, kendetegnet ved sin følelsesladede tolkning af motivet og den realistiske
gengivelse af figurer og landskab. En kraftig ramme, anskaffet 1909,10 med forhøjet midtstykke
og udskårne motiver i form af cirkelkors foroven
samt hvirvelrosetter og cirkelslag i hjørnerne og
på de lodrette sider, står i blanktræ, dækket af en
mørk lakering. Maleriet blev restaurereret 1967
samt 2017.108 Ophængt på skibets nordvæg.
†Hatteknager. I forbindelse med stolestadernes
renovering 1840-43 blev hatteknager opsat på
muren (dvs. sydmuren).20
Belysning. Kirkens beholdning omfatter fire lysekroner i kor og skib samt en ekstra henlagt på
kirkens loft, alle er nyere. Endvidere en ringkrone
i tårnrummet og fire lampetter. Elektricitet installeredes 1919 (s. 3173). Lysekroner. 1-2) (Jf. fig.
24 og 55), 1911, skænket af enkefru Ane Olsen
og af andre private ved en indsamling i sognet.109
Ensdannede kroner med 3×6 volutsvungne arme
og balusterskaft samt ring som ophæng og glat
hængekugle uden indskrift er ophængt i skibet.
3) (Jf. fig. 17) af samme udformning og antagelig

Fig. 63. Tårnur, skænket 1938 af Andreas Gade (s. 3207). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Tower clock, donated in 1938 by Andreas Gade.
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Fig. 64. Kirkeskib, »Danmark«, bygget 1932 og skænket 1953 af købmand H. Larsen,
Sevel (s. 3207). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Church ship “Danmark”, built in 1932
and donated in 1953 by the grocer H. Larsen, Sevel.

samme datering, ophængt i tårnrummet. 4-5) (Jf.
fig. 24), 1911, skænket af kirkens sognepræst K.
J. Rützow.10 Kronerne, der er identiske, har seks
lysearme og glat hængekugle; i koret. 6) En ringkrone, hidrørende fra restaureringen 1974-75,110
med ni dråbeformede pærer; ophængt i våbenhuset. En (†)krone, nyere, med 2×6 lysearme og
glat hængekugle er henlagt på kirkeloftet. 1924
blev lysekronerne poleret. Ophænget ordnedes
1967, og kronerne rensedes 1969 samt i forbindelse med restaureringen 2015-16.10 Lampetter.
1-2) (Fig. 62), udført i nyklassicistisk stil med
oval vægplade, indrammet af perlebort, hvorpå er
fæstnet to lysearme, formet som svungne fakler,
forneden oprullet i volutter og foroven med lyseskåle, prydet med bort af spidsblade. 3-4) (Jf. fig.
58), 1974-75,110 klaselampetter, leveret af Fog &
Mørup med fem lysearme, placeret på lodret stav.
På orgelpulpituret.
Kirkeskib (fig. 64), betegnet »Danmark«, skænket 1953 af købmand H. Larsen, Sevel, og bygget af Viggo Chr. Poulsen.111 Skibet, der er udført

som en model af skoleskibet Danmark, er bygget
1932 som en tremastet fuldrigger. Grøn under
og hvid over vandlinjen. Navnet er anført med
sorte versaler på agterstavnen. Flaget er udskiftet
og stafferingen istandsat i forbindelse med restaureringen 2015-16.69
Tårnur (fig. 63), posthum gave 1938 fra købmand i Sevel, Andreas Gade (1869-1936), jf. og
så klokkespil. Opstillet på etagen under klokkestokværket. I forbindelse med genopstillingen
af Kjeld Juels epitafium 1974 (jf. s. 3209) blev
lodderne for urværk, samt slagværk og klokkespil
afkortet. Urskiven blev renoveret 1984.10
Klokke (fig. 65), 1876, omstøbt af Søren Frichs
jernstøberi i Århus af en ældre klokke (†nr. 3).
112 cm i tværmål.Ved mundingsranden er anført
med reliefversaler: »Sevel Kirke 1876«. Delvist
afslået ved mundingsranden i forbindelse med
sørgeringningen for Frederik VIII 1912. Herefter drejedes den en kvart omgang.112 Ophængt
i vuggebom. En ældre slyngebom og knebel i
tårnrum. Klokken ringes manuelt.
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Fig. 65-66. 65. Klokke, 1876 (s. 3208). 66. Klokkespil, 1938, skænket af Andreas Gade (s. 3208). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – 65. Bell, 1876. 66. Carillon, 1938, donated by Andreas Gade.

1902 blev klokkeophænget reparereret.10 Ophænget foresloges atter istandsat 1946 ved klokkestøber A. Nielsen, Roslev.10
Klokkespil (fig. 66), 1938, skænket af Andreas
Gade,113 med otte klokker, støbt hos Brønderslev Jernstøberi. Tværmål mellem 29,5 og 56 cm.
Klokkerækken er stemt i tonerne: g2, a2, h2, c3,
d3, e3, f3, g3. På den største klokke er anført med
reliefversaler: »Aar 1938 gav Andreas Gade sin
Fødeby dette Klokkespil«, mens der på de mindre er anført: »Givet af Andreas Gade Aar 1938«.
To plader ved søndre og vestre glamhul, hvor
klokkerne er ophængt, har følgende indskrifter:
»Jeg kalder Folk til Faders Favn, i Sønnens og i
Aandens Navn. Chr. Gade 1938.« og »Jeg minder jer alle med Toner rene at Gud skal I ene
tro og tjene. Chr. Gade 1938«. Automatik: Mekanisk tromlespil med tre ritorneller konstrueret af
tårnurmager Bertram Larsen. Efterset 195910 og
restaureret i 2002 af Thubalka a/s,Vejle.114

†Klokker. 1) If. en tradition fra 1800-tallet blev
kirkens ældste klokke omstøbt ved en sammensmeltning af den oprindelige og Trandum Kirkes
klokke (s. 3160 og 3273). Dette hentyder måske til
den store og skønne klokke, der ‘forleden’ blev forsynet med nyt træværk og jern.15 If. biskop Mathias
Anchersens visitatsbog 1734 kunne klokken høres
to mil væk.115 Klokken blev ødelagt ved kongeringningen i forbindelse med Christian VII’s død
1808.116 2) O. 1808, omstøbt i Viborg af †klokke
nr. 1 på foranledning af den tidligere kirkeejer
Niels Sehested som anført på klokken: »Oberstlieutenant Sehested til Rydhauge og det halve
Stubbergaard lod denne klokke stöbe i Viborg«.116
Klokken, der gik i stykker, blev omstøbt til 3)
1852-53, udført af klokkestøber Peder Meilstrup,
Randers, der modtog 460 rdl. for klokkens fornyelse.20 En indskrift herpå lød: »Gud til Ære skal
denne Klokke lyde«.116 1876 anbefaledes klokken,
der atter var revnet, omstøbt til den nuværende.10
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Kirken var allerede fra 1500-tallet mausoleum for medlemmer af Juel-familien, tidligst for Iver Juel (14941556), der var begravet i en slægtskrypt i koret (s. 3220),
hvorfra hans jordiske levninger 1963 blev nedsat på
kirkegården, mens graven 1992 blev markeret med et
monument, dannet af en romansk vinduesoverligger
(s. 3221). Kisteplader for Mette Munk (†1589), Iver
Juels enke, er opsat på korets nordvestvæg (s. 3220). Et
monumentalt epitafium for parrets søn, Kjeld Juel, var
tidligere opsat på korets nordvæg, men blev nedtaget o.
1858 og delene spredt for alle vinde. De tilbageværende
fragmenter er dog 1974-75 blevet samlet og genopsat på
tårnrummets nordvæg (s. 3209). En figursten for Kjeld
Juels søster, Maren Juel (†1624), er placeret på korets
sydvæg, mens plader fra hendes †kiste ligeledes er monteret i en ramme på rummets vestvæg (s. 3216 og 3221).
To nedslidte gravsten, formentlig fra 1600-tallets anden
halvdel og o. 1700 over ukendte individer, måske over
to af kirkens præster,117 er placeret henholdsvis i skibets
gulv og i våbenhuset, mens et antal gravfliser, nedlagt i
skibets gulv foran prædikestolen, minder om den daværende sognepræst Ove Andersen Thorning (†1801) og
hans hustru Christine Jonghans (†1813) (s. 3219).

Epitafium (fig. 67-76 og 93-95), o. 1606 eller muligvis o. 1620 (jf. ndf.), over Kiel Jull (Kjeld Juel)
til Stubergaard (Stubbergård), †10. aug. 1606.
Monumentet (»Denne Graffschrift schiøn«) blev
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opsat af hans efterladte hustru, Christence Juel
(†1658). Jf. også prædikestol og herskabsstole.
Monumentet kan formentlig tilskrives den fynske
mester, Jørgen Stenhugger fra Odense (-15981620-), jf. ndf.
Af sandsten og mørkegrå kalksten, 370×350
cm. Heraf måler indskriftpladen 124×172 cm,
mens de to flankerende, allegoriske figurer er ca.
176 cm høje. Det monumentale epitafium, der o.
1858 blev nedtaget fra sin oprindelige placering
på korets nordvæg, er rekonstrueret med indsætning af bevarede fragmenter i forbindelse med
restaureringen 1974-75. Som udgangspunkt for
rekonstruktionen benyttedes Søren Abildgaards
tegning fra 1773, der dog ikke er præcis i alle
detaljer (jf. ndf.). Storfeltet udgøres af en tværoval indskriftplade af kalksten med påmalet tekst,
indrammet af en bred bort med anevåbener, hvor
der oprindeligt til heraldisk højre (dvs. visuelt tv.)
var indsat Kjeld Juels i alt 16 våbenskjolde, opsat
parvis, for aner i alt fire led, over for Christence Juels tilsvarende til heraldisk venstre (visuelt
th.). Regnet fra øverst mod nederst, mod såvel
som med uret er af Kjeld Juels anevåbner bevaret
felt nr. 3-4 (Emmiksen (MFM) over for Vestenie
(FFM); Breide (MFMM) over for Munk (FFMM))

Fig. 67. Maskehoved, detalje af epitafium over Kjeld Juel (fig. 69) (s. 3209). Foto
Arnold Mikkelsen 2018. – Mask head, detail of sepulchral tablet for Kjeld Juel (fig. 69).
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Fig. 68. Epitafium over Kjeld Juel (†1606), tegnet 1773 af Søren Abildgaard på
sin tidligere placering i korets nordside (s. 3209). – Sepulchral tablet for Kjeld Juel
(†1606), drawn in 1773 by Søren Abildgaard in its earlier position on the north side
of the chancel.

samt nr. 6-7 (Gjordsen (FMFM) over for Spend
(MMFM); Emmiksen (MFM) over for Rosenkrantz (FMM). Af Christence Juels skjolderække
ses tilsvarende felt nr. 3-4 (Flemming (FFM) over
for Krabbe (MFM); Friis (FMM) over for Rafvad
(MMM). En nærlæsning af skjolderækken, sammenholdt med Abildgaards gengivelse fig. 68, viser dels sidstnævntes manglende præcision med
vendingen af skjoldeparrene, der alle har været
placeret koncentrisk, vendt mod monumentets
midte og ikke som gengivet foroven koncentrisk
og forneden excentrisk. En nærlæsning af ordningen af de enkelte våbenpar afslører, at Christence Juels anevåbener følger normal heraldisk
praksis med opregning af forældrene, bedstefor-

ældrene, oldeforældrenes samt tipoldeforældrenes
våbenpar i felterne nr. 1, 2, 3-4 og 5-8, idet de
mandlige som korrekt er placeret til heraldisk
højre (visuelt tv.). Denne orden er tankevækkende nok fraveget i Kjeld Juels række, hvor forældrene ses i felt nr. 1, bedsteforældrene i felt nr.
5, oldeforældrene i nr. 3 og 7 samt tipoldeforældrene i nr. 2, 4, 6 og 8. Hvorvidt dette afspejler
en sekundær ændring, udført før 1773, er uvist,
men næppe troligt. Samtidig må det bemærkes,
at den kønsbetingede praksis er fraveget i Kjeld
Juels våbener, hvor kvindevåbenerne er placeret
til heraldisk højre over for mandsvåbenerne til
heraldisk venstre i felt nr. 1-7, men ikke i nr. 8,
hvor if. fig. 68 Banner (FMMM) som korrekt er
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Fig. 69. Epitafium, o. 1606 (eller o. 1620), over Kjeld Juel (†1606), opsat af enken, Christence Juel. Monumentet,
der tidligere fandtes på korets nordvæg, blev genopsat i tårnrummet 1974-75 (s. 3209). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Sepulchral tablet, c. 1606 (or c. 1620), in memory of Kjeld Juel ( †1606), set up by his widow, Christence Juel. The
monument, earlier on the north wall of the chancel, was reinstalled in the tower interior in 1974-75.

sat over for Juel (MMMM). Dermed indledes
og afsluttes hele rækken med det dominerende
Juelvåben, som hentydning både til Kjeld Juel og
Christence Juel, jf. også monumentets topstykke
(jf. ndf.). Omvendingen af den heraldiske skik til
fordel for kvindevåbenerne kunne være en indirekte understregning af den kvindelige ophavsret
(Christence Juel) til epitafiets udførelse.118
Storfeltets centrale tavle er sat foran et tværrektangulært felt, hvoraf øvre højre og venstre
hjørne, smykket med beslagværksornamentik i
lavt relief, er bevaret. To mere end legemsstore
allegoriske kvindefigurer flankerer opbygningen,
begge placeret på postamenter, der er smykket
med fembladede rosetter foran beslagværksor-

namentik. Begge kvinder, som står i kontrapost
henholdsvis mod venstre og højre, er iklædt folderige gevandter, der lader fødderne synlige; disse
bærer antikiserende remmesandaler. Omkring
midjen er et rosetbesat bælte, mens der om brystpartiet er en bånddekoration. Tv. ses Troen med
delvist afbrækket kors i venstre arm og udstrakt
højre arm, der kan have løftet en kalk, svarende
til den nært beslægtede figur, formentlig udført
af samme mester, i Fraugde (DK Odense 3591f.).
Se også ndf. Overfor står Håbet med tildækket
hår og anker ved venstre side. Højre arm med det
tilhørende attribut, formentlig en fugl (krage eller due), er afbrækket. Figurerne er antagelig udført efter grafisk forlæg. En smal profilliste med
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Fig. 70. Detalje fra højre side af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragment af oval ramme med heraldisk
udsmykning, vist før monumentets rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Detail of Kjeld Juel’s
sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620. Fragment of oval frame with heraldic ornamentation, shown before the reconstruction of the
monument in 1974-75.

cirkelornament ses henholdsvis th. og tv. for de
stående figurer og kan oprindeligt have været videreført som en ramme omkring storfeltet. Po-

stamentets fragmenter, der i dag er indmuret i en
muret sokkel, omfatter et centralt sort kalkstensfelt, dog uden indskrift, indrammet af kannele-

Fig. 71. Detalje af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620.Tre fragmenter af oval ramme med heraldisk udsmykning (jf. fig. 70 og 72), vist før monumentets rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Detail of
Kjeld Juel’s sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620. Three fragments of oval frame with heraldic ornamentation, shown before the
reconstruction of the monument in 1974-75.
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Fig. 72. Detalje fra venstre side af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragment af oval ramme med heraldisk
udsmykning, vist før monumentets rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Detail of Kjeld Juel’s
sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620. Fragment of oval frame with heraldic ornamentation, shown before the reconstruction of the
monument in 1974-75.

rede lisener og volutslyng og forneden afsluttet
med et hængestykke, ligeledes med volutter samt
beslagværk omkring et centralt motiv, der dog er
delvist afhugget (antagelig et kerubhoved). Under de to kvinder er postamenter med fembladede dobbeltrosetter og konsoller med diademhoveder. Det lave topstykke omfatter ligeledes
et sort kalkstensfelt, der flankeres af kannelerede
lisener og volutter og krones af to våbenskjolde
for Juel. Den rekonstruerede helhed afviger som
nævnt fra Abildgaards tegning (fig. 68), der både
har udeladt kvindefigurerne samt forenklet både
sokkelparti og topstykke, hvor de to ens våbenskjolde er sat foran det øvre kalkstensled.
I lighed med de øvrige, bevarede monumenter
der må tilskrives Jørgen Stenhugger, har epitafiet oprindeligt været bemalet,76 men spor herefter ses ikke bevaret, hvilket formentlig skyldes
monumentets hårdhændede medfart siden nedtagelsen o. 1858 (jf. ndf.). Den rimede gravskrift

Danmarks Kirker, Ringkøbing

i fraktur (muligvis oprindeligt med et enkelt ord
i antikva (»augusti«))119 i 10 strofer stod opmalet i
guld, i dag dog påmalet med gult:
»Kiel Jull nu salig paa Stubergaard
Der mand schreff tusind sex hundrit Aar
Och dertil sex Den tiende Dag
Wdi augusti Maaned befal sin Sag
Wdi Guds bandt(!) derwed sin Aand
Befaled hand i Herrens Hand120
Hans efterladende Hustru kier
Hannem til Ære lod Reigse her
Denne Graffschrifft schiøn O Herre giff
Dennem begge tilsamen det ewige Liff«.

Sevelmonumentet indgår i en beslægtet gruppe af
både jyske og fynske adelsepitafier fra de første årtier af 1600-tallet, kendetegnet både ved materialevalget (bemalet og forgyldt sandsten og sort kalksten), den arkitektoniske opbygning med storfelt
(ovalt eller rektangulært), med indskrift og heraldisk indramning, flankeret af stående dydestatuer
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Fig. 73. Rekonstruktionsforslag af midtfeltet på Kjeld
Juels epitafium med skraveret angivelse af bevarede
dele (s. 3216). 1:20. Pennetegning af C. M. Smidt 1945.
– Reconstruction proposal for middle section of Kjeld Juel’s
sepulchral tablet with hatching indicating preserved parts.

(Troen og Håbet), udhugget hænge- og topstykke
og endelig af selve figurtyperne, med de noget
voluminøse eller ‘mandhaftige renæssancekvinder’
(Svend B. Olesen 1978) med brede ansigter, let
udstående øjne og store fødder. Eksemplerne tæller ud over Sevelmonumentet epitafierne i Ringe
(Svendborg Amt), 1617, for Christen Thott og
Sophie Below (delvist ødelagt), Fraugde, 1620, for
Peder Marsvin og Mette Brahe (DK Odense 3591),
Jelling, o. 1620, for Jakob Hardenberg og Maren
Skram (DK Vejle under udgivelse, delvist ødelagt),
Aalborg Vor Frue Kirke (Aalborg Amt),121 for Ove
Lunge og Anne Sehested, mellem 1612 og 1621,
og Selde (Viborg Amt, delvist ødelagt), ikke date-

ret, for Kjeld Juel og Ide Lange.122 Monumentet
i Fraugde må, som påpeget af Jens Bergild, være
udført af Jørgen Stenhugger fra Odense, der netop
nævnes som værende i Fraugde 1620.123 Dermed
kan de øvrige med stor sandsynlighed tilskrives
mesteren, der har arbejdet for en gruppe af jyske og
fynske adelsslægter, som til dels var indbyrdes forbundet med slægtsbånd.124 Mest direkte beslægtet
med Sevelmonumentet er det broget bemalede og
forgyldte epitafium i Aalborg Vor Frue, der med
den tværovale skrifttavle i heraldisk indramning,
de allegoriske kvindefigurer (Håbet er dog her vist
til venstre over for Troen) samt top- og hængestykkets udformning formidler et visuelt indtryk
af Seveleksemplets oprindelige pragt. I betragtning
af de to epitafiers nøje overensstemmelse bør det
overvejes, om ikke monumentet i Sevel bør dateres til et tidspunkt nærmere på Aalborgepitafiet,
dvs. til 1600-tallets andet årti.
Epitafiet er tidligst omtalt 1700, da det noteredes, at det tunge monument havde trukket muren, dvs. korets nordvæg, ‘noget indad’ og derfor
behøvede en fæstnelse, så det ikke faldt ned ‘kirken til skade’.15 Som nævnt beskrev Abildgaard
monumentet med flere detaljer 1772-73,125 ligesom han 1773 tegnede det (fig. 68), om end
med udeladelse af en række enkeltheder (sidefigurerne, topstykkets våbenskjolde, gravskriftens
femte linje) og omvending af den nedre halvdel
af rammens våbenskjolde. 1857 var bjælkerne
bag epitafiet så rådne, at hele epitafiet anbefaledes borttaget, ‘hvorved koret ville vinde meget i
skønhed’. Nedtagelsen var dog endnu ikke gen-

Fig. 74-75. Detaljer af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragmenter af hængestykke vist før monumentets
rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Details of Kjeld Juel’s sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620.
Fragments of pendant shown before the reconstruction of the monument in 1974-75.
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Fig. 76. Detaljer af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Dydefigurer, vist før
monumentets rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Details of
Kjeld Juel’s sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620. Figures of Virtues, shown before the reconstruction of the monument in 1974-75.

nemført 1858,30 men ændringen, der også berørte
korets møblering og altertavlens istandsættelse
(jf. ovf.), er antagelig foretaget umiddelbart efter.
Ved epitafiets opløsning spredtes de enkelte dele
for alle vinde.126 En begyndende opmærksomhed
omkring det tabte epitafium udvistes dog allerede
1888-90 af antikvarisk interesserede og lokale
kræfter, nemlig af etatsråd Gottlieb Bruun, Asmild
Kloster, og Sevels sognepræst, C.V. Prætorius, der
begge plæderede for epitafiets rekonstruktion.
Sidstnævnte forsøgte på daværende tidspunkt at
danne sig et overblik over enkeltdelenes senere
skæbne, hvoraf visse fragmenter var forblevet i

kirken (de allegoriske figurer, opsat i tårnet, og
den ovale indskriftsten, placeret i korgulvet under
døbefonten), mens andre var opkøbt og genbrugt
i forskellige ejendomme i området, som dele af
havemure, dørtrin, portstolper eller som vej- og
hvæssesten. 1898 og atter 1926 diskuteredes på
ny planerne for en genopsætning, sidstnævnte år
på initiativ af ingeniør Valdemar Lausen, Stubbergårds Plantage, der selv tilbød at bekoste arbejdet eller i det mindste tage vare på fragmenterne.
Som særligt sagkyndig inddroges arkitekten C. M.
Smidt, som samtidig arbejdede med undersøgelser i Stubber Kloster (jf. fig. 7-12, 14-17 og 22-23
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Fig. 77. Gravsten nr. 1, o. 1624, over Maren Juel (s.
3216). Tegning 1773 af Søren Abildgaard. – Tombstone
no. 1, c. 1624, of Maren Juel. Drawn in 1773 by Søren
Abildgaard.

samt s. 3239).127 Trods ihærdige bestræbelser, der
genoptoges 1935, 1939 og 1945 (jf. fig. 73), blev
projektet atter opgivet. Sidstnævnte år involveredes også billedhuggeren Vitus Nielsen, der tilbød
at nyhugge de manglende dele, hvilket dog ‘for
ikke at forfuske den historiske sandhed gøres (…)
uden ornamenter og våbenskjolde’.128 Først i forbindelse med kirkens restaurering 1974-75 gennemførtes opsætningen på tårnrummets nordvæg
efter de nævnte retningslinjer.

Gravsten. 1) (Fig. 77-78), o. 1624, over Maren
Ivl (Juel) til Rybiere (Rybjerg, †1624), enke efter
Erick Rossenkrans (Erik Rosenkrantz) (til Landting, †1591). Jf. †muret begravelse og kisteplader
(s. 3220).
Figursten af mørk, grå kalksten, 229×112,5 cm;
flere tværgående brudlinjer ses hen over stenens
midte. Maren Juel står centralt under en arkade,
hovedet er let drejet mod venstre, mens selve
kroppen med armene, der er krydset hen over
midjen, er vist frontalt. Hun er iklædt fodlang
dragt med åbenstående ærmeløs kåbe over en
folderig kjole med pibekrave i halsen og smalle
ærmer; under kjolesømmen titter de rundsnudede sko frem, detaljeret vist, også med angivelse
af skosålerne. På hovedet bærer Maren Juel sit
enkelin med lange, nedhængende snipper. Den
karakterfulde fysiognomi er realistisk gengivet
med let åben mund og indfaldne kinder. Den arkitektoniske indramning omfatter en forkrøppet
og fladbuet arkade, der bæres af joniske pilastre
med en bladbort øverst på skaftet. Over midtpartiet er to putti, der holder et Jesusmonogram,
mens hjørnerne er udfyldt med to nedhængende,
frynsede klæder, hvorpå er vist hendes fædrene
og mødrene våbenskjolde, tv. for Juel, betegnet:
»MIF« med reliefversaler for Maren Iuels fædrene
(våben) og th. Munk (Lange), »MIM« for Maren
Iuels mødrene (våben). I fodfeltet ses gravskrift i
reliefversaler, indsat i en kartoucheramme med
kerubhoved forneden og profilvendte, vingede
harpylignende figurer ved de to øverste hjørner.
Stenen er sortstafferet.
Gravstenen er udført som et enkeltmonument. Maren Juel, der var datter af Iver Juel til
Stubbergård, søster til Kjeld Juel og svigerinde
til Christence Juel, døde som anført på sin kisteplade (jf. ndf.) på Handbjerg Hovgård, men fik
sit blivende gravminde i Juelslægtens gravkirke i
Sevel og således hverken i Ejsing, hvor ægtemanden var begravet (s. 3096 note 142), eller i Rybjergs sognekirke,Velling (Hind Hrd.), hvor både

Fig. 78. Gravsten nr. 1, o. 1624, over Maren Juel (s.
3216). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 1,
c. 1624, of Maren Juel.
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en rundbuet arkade en Opstandelsesfremstilling.
Kristus står i centrum med sejrsfane i venstre
hånd og løftet højre arm, flankeret af to vagter
eller soldater, der springer mod højre og venstre;
ved hans fødder ligger en tredje soldat. Gengivelsen indrammes af kerubhoveder, mens stenens hjørner er markeret med evangelistfigurer
med tilhørende symboler, indsat i ovale rammer.
Øverst tv. og th. ses Mattæus og Markus, forneden Lukas og Johannes. Af den fragmentariske
randskrift læses enkelte ord, et skriftsted fra Daniels bog (antagelig Dan. 12,3).
Stenen, der 1895 i lighed med nr. 3 var placeret
i kirkegulvet, måske over en præstebegravelse,117

Fig. 79. Gravsten nr. 2, 1600-tallets anden halvdel,
over ukendt (s. 3218). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Tombstone no. 2, second half of 1600s, of unknown deceased.

herskabsstole og altertavle, henholdsvis fra 1602
og 1619, er forsynet med hendes og gemalens
våbenskjolde.
Stenen er tidligst nævnt og gengivet af Søren
Abildgaard 1773 (fig. 77) i korgulvet ved sydsiden. 1884 anbefaledes den indmuret i korets
sydvæg, hvilket skete to år efter.10 1886 åbnedes
selve graven (jf. ndf.). I forbindelse med hovedrestaureringen 1974-75 foresloges den frigjort fra
væggen og fæstnet med bronzeankre, hvilket dog
ikke er gennemført.
2) (Fig. 79), 1600-tallets anden halvdel, over
ukendt. Af mørkegrå kalksten, 174×116 cm. Stenen er nedslidt og selve det centrale skriftfelt med
personoplysninger helt udvisket. Samtidig er den
knækket flere steder hen over den nedre del.
Indskriftsten med tekst både i skriftfeltet og
som omløbende randskrift, sidstnævnte med
reliefversaler. I den øvre del af stenen er under

Fig. 80. Gravsten nr. 3, o. 1700, over ukendt (s. 3219).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tombstone no. 3, c.
1700, of unknown deceased.
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Fig. 81. Gravfliser, o. 1801, over kirkens sognepræst Ove Thorning og hustru, Christiane Jonghans
(s. 3219). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Tomb slabs, c. 1801, for parson of the church Ove Thorning
and his wife Christiane Jonghans.

foresloges 1908 anbragt i våbenhusets vestvæg
sammen med to andre gravsten (gravsten nr. 3 og
muligvis de nedenfor omtalte gravfliser).10 Ved
hovedrestaureringen 1974-75 placeret i gulvet i
skibets nordøstende.
3) (Fig. 80), o. 1700, over ukendt. Af grå kalksten,
199×113 cm. Overfladen er stærkt eroderet og
selve skriftfeltet med personoplysninger ulæselig.
Stenens hjørner viser ovale felter med de fire
evangelister med deres symbolvæsener, gengivet
i halvfigur foroven, siddende forneden. Øverst tv.
og th. ses Mattæus og Markus, forneden Lukas og
Johannes. Foroven i midten ses endvidere to forkrænkelighedssymboler, et vinget timeglas over
et kranium med krydsede knogler.
I lighed med nr. 2 var stenen 1895 placeret i
skibets gulv, muligvis over en præstebegravelse,117
men blev 1908 anbragt i våbenhuset, hvor den
endnu er placeret på en muret forhøjning på
vestvæggen og fastholdt med jernankre.

Gravfliser (fig. 81), o. 1801, over Ove Thorning, * i Giøl Præstegard 2. juni 1725, blev præst
på Manø 1750, 1751 g.m. Christiane Ionghans
(Jonghans), * i Manø Præstegård 30. juli 1734
som datter af Hans Christian Ionghans (Jonghans)
og Kierstien Mørrup, med hvem han fik seks sønner og fem døtre. Ove Thorning blev forflyttet til
Toftlund 1761 og derfra 1774 til Sevel. †4. januar
1801 i sit 76. år.
Af lys, grå kalksten med rødlige og grå nuancer; afslåede hjørner på rækkens nederste fliser
er repareret med cement. Gravmindet er sammensat af i alt 4×3 omtrent kvadratiske gravfliser,
hver på 44×41 cm, der ved restaureringen 197475 blev placeret i skibets nordøstende neden for
prædikestolen.Ved genplaceringen blev fliserne i
anden række, nr. 3-4 (regnet fra syd) imidlertid
fejlagtigt ombyttet med de tilsvarende i rækken
(nr. 1-2), således at teksten, læst fra venstre mod
højre, er forstyrret.
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Gravfliserne var før genplaceringen deponeret
på kirkens loft, men kan muligvis tidligere have
været placeret i våbenhuset (jf. nr. 2-3).
†Gravkrypt for medlemmer af Juel- og Munkfamilien. 1912 nyundersøgtes i koret en muret begravelse (jf. s. 3169), et tøndehvælvet gravkammer,
fire alen bredt, fem alen langt og knap tre alen
højt (2,5×3,13×1,88 m). I krypten, der senere var
opfyldt med jord, påvistes flere kranier, sammenfaldne kister og Juel’ernes og Munk’ernes adelige
våbenskjolde i gult metal (dvs. messing) omtrent
ubeskadiget samt en navneplade med indskrift.
Gravkammeret tømtes, og kranierne placeredes i
en fælles kiste,129 der dog først 1963 blev nedsat på
kirkegårdens sydside, tæt ved våbenhuset.130 Herpå placeredes 1992 et gravmonument for slægtens
stamfar, Iver Juel (jf. kirkegårdsmonument), omdannet af en romansk vinduesoverligger. Syv kisteplader (fig. 82) af kobberblik med forgyldning
blev 1914 monteret i en ramme, der fornyedes
1939 og i dag er placeret på korets nordvestvæg.
1) Skriftplade for Mette Munck (Munk), »salig
Ifver Iwls (Iver Juels) eftherlever (oc) Hvst( r)ve«,

†3. marts 15(89).131 Efter personalia religiøs sentens. Ca. 5×12 cm, hjørneornamenter er delvist
afknækkede. Indskrift i fordybede versaler i fire
vandrette linjer.
2-3) Cirkelmedaljoner med Jesusmonogram i
fraktur; ca. 8 cm i tværmål.
4-5) Våbenskjolde for Munk (Lange), Maren
Munks fædrene våbener; ca. 15 og 18,5 cm høje.
Det mindste skjold mangler hjelmprydelse. Placeret yderst tv. og th.
6) Våbenskjold for Juel, Mette Munks ægtemand, Iver Juels våben; ca. 18,5 cm højt. Nr. 2 fra
venstre.
7) Våbenskjold for Spend, Mette Munks mødrene våben; ca. 14,5 cm højt. Nr. 3 fra venstre.
†Muret begravelse for Maren Juel. I forbindelse
med opsætningen af gravsten nr. 1 på korets sydvæg undersøgtes 1886 den murede begravelse i
gulvet under. Heri fandtes fragmenter af en læderbetrukket †kiste hvori det delvist bevarede
lig.132 På kisten var fire endnu bevarede kisteplader af kobberblik (fig. 83), der monteredes i en
ramme, nu på korets nordvestvæg:

Fig. 82. Kisteplader, 1589, for Mette Munk (s. 3220). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Coffin plates, 1589, for Mette Munk.
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Fig. 83. Kisteplader, 1624, for Maren Juel (s. 3220).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Coffin plates, 1624, for
Maren Juel.

1) Skriftplade, ca. 19,5×34, cm, hvorpå med
fordybede versaler: »Her vnder hviler erlig och
welbyr/ dige Frve Maren Ivel til Ryberg som/
hafde erlig och welbyrdige mand Erick/ Rosenkrandtz til Langtinnde och/ døde hvn paa hiendis gaar Hanberg/ Hofgaard den 7 May Aar 1624
(før 1583) Gvd gifve
och/ war hvn fød Aar
hinde/ en gledelig och erefvld Opstandelse/ med
alle Christen paa Dommedag«. I ramme af gennembrudt arbejde med bladslyng.
2) Jesusmonogram i cirkelmedaljon, 22 cm i
tværmål. Den nedre del mangler.
3) Våbenskjold for Juel, ca. 21,5 cm højt.
Hjelmprydelsen er delvist afbrudt. Under skjoldet skriftfelt med fordybede versaler: »FMIF« (fru
Maren Juels fædrene (våben).
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4) Våbenskjold for Munk (Lange), ca. 22 cm
højt. Under skjoldet delvist afbrækket felt med
fordybede versaler: »(FM) IM« (antagelig Fru
Mette Juels mødrene (våben)).
†Murede begravelser i skibet m.v. 1798 omtaltes
kirkens begravelser generelt som værende i en så
brøstfældig stand, at der var store huller i gulvet
ovenover, ligesom det hul, der går ned til en del
begravelser, savner jernet (til et gitterværk), hvilket kunne give anledning til, at ‘hunde og svin
kan gå derind og muligt gøre legemerne skade,
som forvares der.’ Et nyt sprinkelværk, dvs. gitter, blev dog først anskaffet året efter.64 1816 blev
en begravelse under prædikestolen ryddet og
benene nedsat i en grav på kirkegården syd for
kirken. 1859 blev optaget knogler fra en grav, der
måske havde rummet kister af kirkens tidligere
præster. Placeringen var dog ikke specificeret.116
Ved samme lejlighed blev optaget knogler fra en
anden grav under prædikestolen, der efter traditionen havde rummet de jordiske rester af en
løjtnant Muus, der deltog i Store Nordiske Krig
og indtil sin død 1742 boede i et hus i Sevel.133
Hans kårde og hjelm var tidligere ophængt ved
prædikestolen (†begravelsestilbehør).134
Kirkegårdsmonument (fig. 84), for Iver Juel til
Stubberkloster, *1494, †1556. Som nævnt s. 3165
omdannedes 1992 en romansk vinduesoverligger
af lys, grå granit, ca. 55×115 cm, til et gravmonument for Juelslægtens førstemand. Indskrift i
fordybede versaler, opmalet med sort. På kirkegårdens sydvestside.

Fig. 84. Romansk vinduesoverligger, nu mindesmærke
for Iver Juel (s. 3165 og 3221). Foto Arnold Mikkelsen
2019. – Romanesque lintel, now memorial for Iver Juel.
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Fig. 85. Indre mod vest. Foto M. B. Fritz & Søn 1936. – Interior looking west.
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3228
75

GINDING HERRED

Identifikationen af tekstforlægget skyldes Peter Zee
berg.
76
Abildgaard VIII, 135.
77
Nielsen 1895 (note 9), 448.
78
NM. Korrespondanceark. Brev af 21. febr. 1898 fra J.
Magnus-Petersen til Nationalmuseets 2. afdeling.
79
NM. Antikvarisk-topografisk Ark. Indb. ved Niels Termansen 1946 og Georg N. Kristiansen 1947 (Termansen 1946; Kristiansen 1947).
80
Chr. A. Bøje, Danske Guld og Sølvsmedemærker før
1870. 2. Købstæderne, Kbh. 1982, nr. 5262.

81

Jf. indb. ved Bent Exner 2000 i NM. Antikvarisktopografisk Ark. (Exner 1980).
82
Exner 1980.
83
Mikkelsen og Kristensen 2012 88.
84
Mikkelsen og Kristensen 2012 65.
85
Mikkelsen og Kristensen 2012 78.
86
Mikkelsen og Kristensen 2012 19.
87
Mikkelsen og Kristensen 2012 75.
88
M. Mackeprang, Danmarks Middelalderlige Døbefonte,
Kbh. 1941, 50, 323.
89
Mikkelsen og Kristensen 2012 7.
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Fig. 93. Detalje af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragmenter med arkitektoniske og heraldiske detaljer, indsat i havemur (s. 3216). Foto Niels Termansen 1911. – Detail of Kjeld Juel’s sepulchral tablet,
c. 1606 or c. 1620. Fragments with architectural and heraldic details, placed in a garden wall.
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Fig. 94. Detalje af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragmenter med arkitektoniske og heraldiske detaljer, indsat i havemur 1974-75 (s. 3216). Foto Niels Termansen 1911. – Detail of Kjeld Juel’s
sepulchral tablet, c. 1606 or c. 1620. Fragments with architectural and heraldic details, placed in a garden wall.
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132
Christensen 1889-90 270; Mikkelsen og Kristensen
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Fig. 95. Detalje af Kjeld Juels epitafium, o. 1606 eller o. 1620. Fragmenter med arkitektoniske detaljer, vist før monumentets rekonstruktion 1974-75 (s. 3216). Foto C. M. Smidt 1926. – Detail of Kjeld Juel’s sepulchral tablet, c. 1606
or c. 1620. Fragments with architectural details, shown before the reconstruction of the monument in 1974-75.

SEVEL CHURCH
The church and the churchyard are in the middle
of the village, on a hill with a gradual incline to all
sides; the closest neighbour is Sevel Inn, west of the
church. From the church square there is a view to
the east of extensive, north-south-going wetlands,
dominated by two large lakes, Flyndersø and Stubbergård Sø. Between these lakes and through Sevel
runs the old Holstebro-Skive highway, Søgårdvej,
the existence of which is closely tied to that of the
village. Contact with the nearby Stubber Monastery and – later – the related manor house has also
been of great importance. As evidence of this there
still exists, a few hundred metres east of the church,
a striking, deep-set sunken road system which was
connected to the road Klostervej running south
around the church. The churchyard consists of an
older part around the church, while a new area
was added in 1969 towards the east. The two sections are enclosed by stone dykes and are separated

by an abrupt change in level.The masonry gate in
the south, the main entrance to the churchyard, is
first mentioned in the written sources in 1700, but
may have had a medieval core. Outside the gate
lies the property “Stephansminde”, built in 1877,
which has been a church house since 1994.
Building. The church consists of a Romanesque
chancel and nave, to which a western extension
was added in 1554, as well as a tower, although
the latter was only completed in 1577.The porch
on the south side of the nave was built in the
1700s, possibly in 1765.The building was erected
in granite ashlars over a profiled base, with back
walls in raw fieldstone. Large parts of the masonry
have been reset, as seen from among other things
the height differences in the footing profile. The
two Romanesque doors of the nave in the north
and south are placed opposite each other but are
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now both filled in, which may have happened
around 1554 in connection with the widening of
the church. The profiled sill stones also seem to
have been reset (figs. 8-13 and 15-16).
In 1554 the church was extended by Iver Juul
of Stubbergård towards the west and a tower in
three floors with gables in east and west was begun as a further extension of this. For the outhouses material was used from the granite ashlar
church demolished for the purpose in Trandum
†Church. The western extension and the bottom
9-10 courses of the tower were therefore built in
the same material and technique as the Romanesque parts, that is of granite ashlars over a bevelled
footing, while the upper parts were mainly built
in red medieval brick. The smooth pediment of
the tower is crowned by small, recent crenellations.
In the interior the tower is connected to the nave
by a broad, round-arched arcade on bevelled side
members and with double bevelling on both sides.
Along the walls run round-arched and half-brick
wide wall ribs to the †vault whose completion
must on the whole be doubted, since there seems
to be no trace of severies. The door in the west is
from 1888.
The porch outside the south door of the nave
was built at some point in the 1700s. A presumption that the extension was built in 1765 is due
to the date on the iron ties on the gable facade,
but in principle the ties may have been set up as
a continuation of the maintenance work done at
this time.
From the church’s oak roofing above the chancel and nave a number of specimens have been
drilled out for dendrochronological analysis. The
results show that the oak was mainly felled in the
decades around 1400, meaning that it must have
been later replacements (figs. 19-21).
Furnishings. The oldest items of the church furnishings are the reliquary in the altar table and
the font, both from the Romanesque period and
of granite (figs. 25 and 41-42).The Late Medieval
altarpiece (figs. 27-34 and 86-88), which took
the form of a triptych, has a date, 1515, behind
the Crucifixion image in the tabernacle, and possibly an inscription with the name of the master.
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A major renewal of the furnishings was conducted around 1600 during Kjeld Juel’s and
Christence Juel’s ownership of Stubbergård. The
pulpit is dated 1605. At the same time, presumably c. 1600, the Renaissance framing of the altarpiece, Communion table panels, family pews and
gallery (figs. 27, 26 and 49-55) were executed.
Over the succeeding two centuries there are long
intervals between acquisitions. In 1723, however,
the altar rail (fig. 40) was inscribed by the donors
Anna Knudsdatter, the daughter of the current
pastor, Knud Jørgensen Kolding, and her husband Knud Mikkelsen Guldager.The chalice (fig.
35), like the related but now vanished paten, is
a work by the Aalborg goldsmith Hans Budtz
Sommerfeldt from c. 1775. From the first part
of the 1800s come a construction plaque (1818),
the font cover (1832), the baptismal jug (1844)
and the baptismal dish (1846) (figs. 60, 42, 44 and
43), while the church’s bell and a large oil painting by an unknown artist came in 1876 and 1878
respectively (figs. 65 and 61).
Several smaller objects were acquired in the
twentieth and at the beginning of the present
century. This applies to the wafer box and priest’s
chair (c. 1900), money boxes (1910), chandeliers
(1911), pews and an altar jug as well as porcelain bowls (c. 1925) (figs. 24, 55 and 37). A major
donation from Andreas Gade in the form of a
tower clock and a carillon came in 1938 (figs.
63 and 66). Besides chasubles, acquired in 1940,
1973 and 1984, and a number of lampettes, the
church’s seven-branched candelabrum (1945),
organ (1964), Communion set for the sick (c.
1975) and paten (1993) should be mentioned
(cf. figs. 24, 55 and 38). An altar jug of silver was
added in 2002 (fig. 35).
Colour scheme and repairs.The historical furnishings of the church appear in a colour scheme that
was established in collaboration with the church
painter Per Hansen in connection with the most
recent restoration in 2015-16.
In contrast to the usual pattern for the churches in the area, the older parish accounts from the
1500s and 1600s have not been preserved, and
only from 1845 on do we have a true inventory
of furnishings. From various summary accounts
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from the 1700s, however, it is evident that on the
whole the furnishings were in good shape. The
‘excellent state’ of the church was emphasized
again in 1794 apart from a single, not insignificant shortcoming – the lack of a lead plate on
the roof, which meant that ‘it rains down into
the family pew and is ruining the same.’ In 1818
the church underwent major repairs, as the textiles (i.e. the antependium, chasuble, and alb) had
not at that time been repaired. In connection
with the taking-down of Kjeld Juel’s sepulchral
tablet in the chancel around 1858 there was a
further refurnishing with an extension of the altar rail and the moving of the parish clerk’s seat.
Probably in the same connection the Communion table was modified and the original table top
with its reliquary was deposited in the western
end of the church, while the figural decoration
of the Late Medieval altarpiece was temporarily deposited in the loft and replaced by paintings, probably by A. Jæger. In connection with
repair of the altarpiece in 1899-1900 the preserved medieval figures were reinstalled, and in
1902 the Communion table was re-established
with the original reliquary. In connection with
the restoration of 1936 the pulpit was moved to
a position in front of the chancel arch wall at the
south east corner of the nave, a new parish clerk’s
seat was set up below, and the assemblage of pews
and family seats was changed such that no pews
were placed east of the pulpit. Everything was
repainted on the same occasion, and the organ
was repaired. In the main restoration of 1974-75
the historical furnishings were restored and repainted along with the pews in consultation with
the church painter Ernst Trier from Vallekilde. At
the same time the font, which since 1913 had
stood before the middle of the chancel arch, was
moved to the north wall of the arch, corresponding to the older furnishing scheme, while the
then altar rail was replaced with the older rail
from 1723; the balustrade was however re-used

in the gallery of the church. Finally, the tower
interior was refurnished in connection with the
reinstallation of Kjeld Juel’s sepulchral tablet. In
2015-16 a major change in the church furnishings was made, which at the same time made
more room in the east end of the nave, with the
moving of the pulpit to its older position on the
south wall of the nave and the moving back of
the family pews, which have now been placed
– although in reverse order – in the west end
beneath the gallery.
Sepulchral monuments. As early as the 1500s the
church was a mausoleum for members of the Juel
family, earliest for Iver Juel (1494-1556), who
was buried in a family crypt in the chancel, from
which his earthly remains were moved in 1963
to the churchyard, while in 1992 the grave was
marked with a monument formed from a Romanesque window lintel (fig. 84). Coffin plates
for Mette Munk (†1589), widow of Iver Juel,
were set up on the north west wall of the chancel (fig. 82). A monumental tablet for the couple’s son, Kjeld Juel (fig. 69) was once set up on
the north wall of the chancel, but it was taken
down around 1858 and the parts were scattered
in all directions. The remaining fragments were
however gathered in 1974-75 and reinstalled on
the north wall of the tower interior. A figured
stone for Kjeld Juel’s sister, Maren Juel (†1624,
fig. 78) was placed on the south wall of the chancel, while plates from her †coffin were mounted
in a frame on the north west wall of the interior
(fig. 83). Two worn-down tombstones (figs. 7980), probably from the second half of the 1600s
and c. 1700, of unknown individuals, perhaps two
of the parsons of the church, were placed respectively in the floor of the nave and in the porch,
while a number of tomb slabs laid in the floor of
the nave in front of the pulpit commemorate the
then parson Ove Andersen Thorning (†1801)
and his wife Christine Junghans (†1813) (fig. 81).
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Fig. 1. Klosterruinen i landskabet set fra nordvest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The convent ruin in the landscape
seen from the north west.

STUBBER †KLOSTERKIRKE
SEVEL SOGN
Klostret i Stubber (»Stubthorp«),1 nævnes tidligst før
1268 samt i 1268 i forbindelse med en testamentarisk
gave på 2 mark fra den gavmilde fru Gro, der var enke
efter Esbern Vagnsen (Vognsen) og med ægtemandens
samtykke efter hans død valgte at indtræde i Roskilde
Skt. Clare Kloster. Flertallet af gaverne målrettedes til
klostre, heriblandt til to klostre i Hardsyssel – foruden
Stubber også til Gudum Kloster (s. 1025).2 1274 modtog klostret, der nu nævnes som nonnekloster (»monasterio monialium de Stubbethorp«), en sjælegave fra
fru Lucie i forbindelse med en ejendomstransaktion.
Til gengæld for erhvervelsen af en gård i Vinderup
(Vinderup Hovgård) skulle den nye ejer, Rigens marsk
Jens Kalv og hans arvinger, forsyne klostret og samtlige
kirker i Ginding og Hjerm herreder med vin og
oblater i forbindelse med afholdelse her af sjælemesser,

både årtider og ugemesser, for fruen og alle afdøde
troende (jf. også s. 2741).3 Det er ikke kildemæssigt
bevidnet, men en overvejende sandsynlig antagelse, at
klostret tilhørte benediktinerordenen ligesom det førnævnte i Gudum.4 Tidspunktet for dets grundlæggelse
er heller ikke dokumenteret, men det ældre lokalitetsnavn, »Stubtorp« eller »Stubbetorp«, kunne måske
henvise til, at klostret var indrettet i eller ved en ældre
hovedgård, eventuelt som en privatstiftelse.5 If. et segl,
anvendt 1457 af klostrets priorisse Christine Pallesdatter (fig. 2), var klostret og dets kirke viet til Jomfru
Maria (værnehelgen), der er gengivet på seglet i profil,
tronende med Jesusbarnet foran en knælende nonne,
tilsyneladende vist uden slør.6
Klosterkirken er tidligst nævnt i familieoptegnelser
af Iver Juel (†1556) med tilføjelser ved hans søn, Kjeld
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Fig. 2. Stubber Klosters segl, anvendt 1457 (s. 3235).
Tegning af Søren Abildgaard i Langebeks Diplomatarium,
Rigsarkivet. – Stubber Kloster’s seal, used in1457.

Juel (†1606), i forbindelse med en omtale af førstnævntes erhvervelse af klostret som len og siden som
ejendom (jf. ndf.). I den sammenhæng understregedes

hele kompleksets forfaldne tilstand, idet det tre gange
forinden havde været røvet, plyndret (‘plustret’) og afbrændt, måske i forbindelse med Grevens Fejde 153436. Kirken var på det tidspunkt tækket med et gammelt stråtag (s. 3241).7 1538 (fornyet 1540 og 1542) fik
Iver Juel forleningsbrev på klostret mod en årlig afgift
på 50 dlr. og en forpligtelse til at underholde beboerne,
herunder 11 nonner, samt til at holde bygningerne i
stand.8 1547 valgte han dog at købe klostret og hele
dets gods for 12.765 dlr. På dette tidspunkt talte klostret i alt 12 nonner, deriblandt både en ældre og en
yngre priorinde.9 En statusoversigt over bygningerne
vidner om deres forfaldne tilstand, hvilket dog allerede
blev delvist afhjulpet i Iver Juel og siden i Kjeld Juels
tid. Kirken kan have været identisk med kompleksets
sydfløj (‘det synderste hus’), hvis mure stod på hæld og
var rådne (s. 3240). 1552 blev et porthus opført, måske
som erstatning for den nu nedrevne kirkefløj. Under
alle omstændigheder blev ‘det søndre stenhus’ 1592
fornyet med en port igennem, og kirkefløjen har da
for længst været forsvundet.10 Antagelig har den næp-

Fig. 3. Matrikelkort. 1:10.000. Målt 1796 af M. Michaelsen, tegnet af Freerk Oldenburger 2019. – Ca
dastral map.
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Fig. 4. Luftfotografi af klosterruinen set fra øst. Foto Lis Helles Olesen 2008. – Aerial photograph of the convent ruin
seen from the east.
pe været benyttet efter sin oprindelige bestemmelse
af herregårdens beboere, der allerede 1549 anvendte
Sevel Kirke til Kjeld Juels barnedåb og siden, 1556, til
Iver Juels egen begravelse (s. 3159), efter at han forinden var afgået ved døden i den 1555 nyopførte fruerstue (vel nordfløjen).
Som omtalt s. 3160 opsplittedes ejendomsretten til
hovedgården efter Christence Juels død 1658 mellem
flere personer, og det tidligere anselige anlæg, der i sin
ombyggede stand omfattede et firfløjet kompleks med
prægtige, grundmurede huse, hvoraf et var på tre og de
øvrige på to etager. Siden tiltog forfaldet, og omkring
midten af 1700-tallet betegnedes komplekset som »ikkun slet og ringe«.11 Efter en række senere ejerskifter,
bl.a. 1836-70 under Jacob Boserup, der 1849 opførte
Ny Stubbergård nordvest for klostret, blev klostrets
sidst bevarede, større bygningsdel, vestfløjen, for størsteparten nedrevet o. 1870, jf. også ndf.12
Helligkilde. Ved Blakskær sydvest for Stubbergård Sø
er en meget vandrig kilde, der gennem Helleå har sit
udløb i Skive Fjord. Det er dog usikkert, om kilden,
der endnu o. 1850 havde stort besøg på sankthansaften
og også senere besøgtes flittigt, i middelalderen havde
nogen særlig tilknytning til Stubber Kloster.13

Nonneklosteret, hvoraf en rest endnu eksisterer,
har rejst sig på en mindre, nu landfast holm ved
den nordvestlige bred af Stubbergård Sø. Den
knap 5 km lange, nord-syd orienterede sø udgør
den sydlige del af det system af tunneldale, der
løber gennem Skive Fjord og fra dennes bund
fortsætter med flere forgreninger af vekslende
størrelse. Den langstrakte sænkning med Stubbergård Sø i syd og Flynder Sø i nord udgjorde
førhen en naturlig barriere for vejforbindelserne
mellem Holstebro og Skive, hvis vigtigste linjeføring via Sevel passerede mellem de to søer (jf. s.
3161). Områdets store landskabelige skønhed og
øde karakter – samt ikke mindst klosterruinens
tilstedeværelse – foranledigede 1980 en fredning
af søen og dens omgivelser, og dermed er nu hele
vådområdet fra Flyndersøens nordspids til Stampestrømmen syd for Stubbergård Sø fredet.
Hovedadgangsvejen til klostertomten forløber
i dag langs søens nordvestbred, på den gamle vej
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Fig. 5. Klosterruinen set fra nordøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – The convent ruin seen from the north east.

mod Sevel, men tidligere var der også forbindelser
sydover mod Haderup og vestpå, hvor den gamle
hulvej endnu skærer sig ned i bakkerne (jf. fig. 3).
Selve den lille holm, hvis højeste punkt hæver sig
ca. 7 m over søens vandspejl, har tilnærmelsesvis kvadratisk planform og måler ca. 150×150 m.
Bakketoppens profil har i tidens løb ændret sig
meget, senest ved omfattende terrænreguleringer
1916-20,14 men sikkert er det, at afgrænsningen
former sig som et forholdsvist stejlt fald mod nord
og vest, mens den gradvist flader ud mod syd og
øst. Øen var i ældre tider muligvis helt omgivet
af vand, men ikke desto mindre anlagde Iver Juel
1545 ‘grave om gården’, der allerede 1552 blev
gjort dybere, ligesom en pram blev anskaffet.15
Senere opførtes en bro, hvoraf rester endnu 1884
kunne bevidnes af folk på egnen.16 Den landskabsmæssigt markante og afsidesliggende lokalitet har ikke været vanskelig at forsvare, og navnet
‘Stubthorp’ antyder da også, at nonnerne ikke var
stedets første beboere (jf. ovf.).

KLOSTERBYGNINGERNE
Stedets omskiftelige historie taget i betragtning
må det betegnes som overraskende, at dele af det
middelalderlige anlæg, dvs. en del af vestfløjen,
endnu består. En medvirkende årsag er utvivlsomt, at en sekundær øvre †etage var beboet
endnu 1907, lang tid efter de øvrige bygningers nedrivning (jf. fig. 24).17 Som det fremgår
af Iver Juels efterladte optegnelser, var klosteret
allerede kort efter middelalderens slutning dog i
slet tilstand efter flere plyndringer og brande. En
målrettet indsats bragte atter anlægget på fode,
idet bl.a. et porthus blev opført, senere fornyet
af sønnen Kjeld Juel,18 og som det fremgår af det
ældst kendte matrikelkort, bestod anlægget 1796
foruden hovedbygningerne af flere økonomibygninger med tilhørende haver (fig. 3).
Vor viden om anlæggets udformning og karakter skyldes i vid udstrækning to arkæologiske ud
gravninger foretaget 1898 og 1916-20. Førstnævn-
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te udførtes af Ivar Hertzsprung på Nationalmuseets vegne og havde karakter af en mindre og
hastigt udført nødudgravning af klostertomtens
sydlige del. Hertzsprung, der befandt sig i området i forbindelse med registreringen af Sahl Kirkes gyldne alter (s. 2787), var tilkaldt som følge
af fund af knogler på stedet, hvilket var meddelt
af lokale Sevelboere (jf. ndf.). Imidlertid synes
en opmålingsplan ikke længere at eksistere, idet
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udgraverens håndskrevne notater tilsyneladende
udgør hele dokumentationen.
Foranlediget af ruinens fredning 1911 og den
efterfølgende sikring af den stående bygningsrest
foretoges af Nationalmuseet ved C. M. Smidt
en udgravnings- og opmålingskampagne i årene
1916-20.19 Undersøgelserne, der 1919-20 blev
udført med deltagelse af et hold på 18 indsatte fra
Horsens Tugthus,20 bibragte væsentlig ny viden

Fig. 6a-d. Plan, snit og opstalter af klostertomten. 1:300. Plan og opstalt af hvælvpille. 1:100. Målt af Ejvind Draiby
1932. Danmarks Kunstbibliotek. – Plan, sections and elevations of the convent ruin. Plan and elevation of pillar.
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Fig. 7. Plan. 1:300. Målt af C. M. Smidt 1917. – Plan.
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Fig. 8. Længdesnit set mod øst. 1:300. Målt af C. M. Smidt 1925. – Longitudinal section looking east.

om anlægget, idet supplerende oplysninger om
kirken dog var yderst sparsomme.
Om selve †klosterkirkens udformning vides således stort set intet, blot at den efter reformationen var stråtækt.21 Kirken, der synes at have
udgjort anlæggets sydfløj, idet en præcis placering og udstrækning ikke kendes, blev formentlig revet ned kort efter Iver Juels overtagelse af
ejendommen. Fund af grave på den sydlige del
af området synes at understøtte formodningen
om en placering her (jf. ndf.), og bygningssten
iblandet teglbrokker, fremkommet ved samme
lejlighed, kan i princippet stamme fra kirken.
Materialet omfattede rå kamp og kvadre, herunder en kvader med konkav yderside, øjensynligt
beregnet til at indgå i stikket over en korbue.
Desuden fandtes flere nu forsvundne †profilsten
(fig. 22 og jf. fig. 19).22 Herudover findes på stedet romanske bygningssten i form af en vinduesoverligger, dækpladen fra et alterbord (jf. ndf.)
samt adskillige kvadre (fig. 18-21), hvoraf en del i
en årrække var placeret ved Ny Stubbergård (fig.
19). Den retkantede monolitoverligger, der måler 43×90 cm, har rundbuet smig langs åbningen,
der ledsages af en vulst. Alle stenene kan dog lige
så vel stamme fra den nedlagte †kirke i Trandum
(s. 3272).

Fig. 9. Plan over hvælvene. 1:300. Målt af C. M. Smidt
1916. – Plan of the vaults.

3242

GINDING HERRED

Fig. 10.Vestfløjens indre set fra nord (s. 3243). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior of the west wing seen from the
north.

En kalkstenssøjlebase fra Mundbjerg ca. 4 km
syd for holmen, er måske også relateret til Stubber
Kloster (fig. 11 og 13). Basen, nu i Holstebro Museum, har hjørneknopper, er 11 cm høj og måler
16×16 cm i plan med et søjleskaft på ca. 12 cm i

Fig. 11. Søjlebase i Holstebro Museum (s. 3242). 1:5.
Målt og tegnet af C. M. Smidt 1926-27. – Column base
in Holstebro Museum.

diameter. Endelig findes samme sted en rødbrændt
munkesten med gullige indslag (26×13×8,5 cm),
hvorpå der i det våde ler er afsat et skoaftryk.23
Af de øvrige klosterbygninger er nu kun det
nederste stokværk af vestfløjens nordlige del bevaret, opmålt og istandsat ved C. M. Smidt 1916-20
(fig. 7). Den eksisterende del af fløjen opførtes ved
afgravning af bankens nordvestvendte skråning,
hvorved den bevarede etage mod øst har karakter
af kælder med adgang via en østvendt trappe, mens
en mere fri beliggenhed observeres mod vest og
nord. Bygningen, der i sin nuværende form måler
ca. 16,5×8 m, har på nord- og vestfacaderne i det
nedre bevaret en del af det oprindelige murværk,
der er opført af røde og gulflammede munkesten
i munkeskifte, idet den øvre del er skalmuret med
røde sten i krydsforbandt.
En oprindelig dør i østmuren har rundbuet stik
med fals til begge sider, mens en †dør overfor, i
vestmuren, nu er blændet og fremstår som vindue
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Fig. 12. Udgravning af vestfløjens vestside set fra nord. Foto C. M. Smidt 1920. – Excavation of the west side of the
west wing seen from the north.

med et ydre, fladbuet renæssancestik. En rundbuet dør i nordmuren er derimod genåbnet efter
restaureringen 1916-20, og vest for denne er bevaret et oprindeligt vindue i form af en smal og
retkantet lyssprække i det ydre, mens åbningen
mod det indre omgives af en fladbuet niche (jf.
fig. 5).Tre bredere åbninger med samme form ses
i vestmuren, hvor de ydre stik dog er omdannet
svarende til den ovenfor nævnte vestdør.
Bygningens indre er opdelt i to omtrent lige
store halvdele, hvoraf den nordre består af et rum,
der overdækkes af fire krydshvælv på en lav, cirkulær pille.24 Pillen, der hviler på et fremspringende og ligeledes cirkulært granitfundament,
har et skråkantet sokkelled og et kragbånd i form
af et rundet led, hvorfra de helstensbrede gjordFig. 13. Søjlebase i Holstebro Museum (s. 3242). Foto
Anders C. Christensen 2019. – Column base in Holstebro
Museum.

buer og profilribberne med trekløverform udspringer. De spidsbuede gjordbuer og ribberne
løber af på vægkonsoller af samme form som
kragbåndet og i niveau med dette, idet ribbernes
sammenstød med væghjørnerne dog er uformidlede; hvælvkappernes vederlag udgøres blot af et
let udkragende skifte.
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Fig. 14. Vestfløjen set fra syd. Foto C. M. Smidt 1916. – The west wing seen from the
south.

I kontrast til ‘pillesalen’ i nord står den søndre,
mere kælderprægede del, hvis gulvniveau er højere liggende, og som er opdelt i mindre rum.
En rundbuet dør i en fladbuet anslagsfals østligst
i pillesalens sydvæg giver adgang til et mindre
fordelingsrum, hvorfra der er forbindelse til et
tøndehvælvet gennemgangsrum mod vest – med
ovenfor nævnte blændede †dør – og til en trappeopgang mod syd. Herfra fører en korridor hen
til kompleksets sydvestligste rum, der dækkes af
et krydshvælv svarende til pillesalens, og hvorfra indfyringen til fløjens hypocaust nord herfor
kunne kontrolleres (fig. 7).25 Flere af rummene er
endvidere udstyret med vægnicher af forskellig
udformning.26

Datering. Bygningen – eller de bevarede dele
af den – udmærker sig ved den fine, håndværksmæssige kvalitet og er i øvrigt bemærkelsesværdig ved de ganske få eksempler på sammenlignelige profanbygninger fra perioden. En af disse
er Korsbrødregården i Nyborg, dateret til anden
fjerdedel af 1400-tallet (DK Svendborg 859-68).
En lignende datering for Stubber Klosterruin er
en mulighed eller måske snarere første halvdel af
århundredet.
Ved C. M. Smidts undersøgelser fremkom endvidere resterne af en †nordfløj (ca. 12,5×6,5 m, fig.
15) i tilknytning til den nu stående bygningsrest,
og endvidere påvistes dele af vestfløjens sydlige
del, hvor en række †bageovne dog formentlig var
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Fig. 15. †Nordfløjens sydøsthjørne (s. 3244). Foto C. M. Smidt 1919. – Southeastern
corner of the †north wing.

eftermiddelalderlige.27 Om en eventuel †østfløj
vides intet. Af den yngre, men dog middelalderlige nordfløj, hvis mure i forhold til vestfløjens
var tyndere, var der rester af syd- og østmuren,
alt i munkeskifte. Fløjen, der var smallere og kortere end vestfløjen, havde en dør i østgavlen, af
hvilken den søndre vange med indvendig fals erkendtes, og desuden en niche i østvæggen.28
Dækplade fra †alterbord (fig. 19 og 21), romansk,
af granit; ca. 120×65-72 cm, ca. 33 cm tyk. Dækpladen, hvis to hjørner delvist er afstødt, er forsynet med en uregelmæssigt tilhugget skråkant.
I pladens midte, dog let forskudt mod den ene
langside, er markeret en helgengrav, ca. 15×10 cm,
hvori i ca. 1,5 cm’s dybde er udsparet et mindre

Danmarks Kirker, Ringkøbing

relikviegemme, ca. 5×3,5 cm, 3 cm dybt. Dækpladen, der delvist kan være behugget i nyere tid, er
i dag ligesom de romanske bygningssten (jf. ovf.)
placeret i området syd for de bevarede dele af
vestfløjen.29 1909 var den sammen med de øvrige,
bevarede bygningsfragmenter (jf. ovf.) henlagt i
Ny Stubbergårds have (jf. fig. 19), men lå inden
da foran indgangsdøren til gården, nær vejen mod
klosterruinen.30 Dækpladens oprindelige proveniens lader sig ikke afgøre med sikkerhed. I lighed
med de ovf. omtalte bygningssten hidrører den
antagelig fra den 1554 nedrevne Trandum Kirke
(s. 3272), men det kan vel ikke helt udelukkes, at
den stammer fra klosterkirken, der ligeledes synes
nedrevet på Iver Juels tid (jf. ovf.).
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Fig. 16-17. 16. Grave set fra øst (s. 3246). Foto C. M. Smidt 1919. 17. Grav og bygningssten set fra øst (s. 3246).
Udateret foto, 1898? – 16. Graves seen from the east. 17. Grave and construction stones seen from the east.

Grave. Som det fremgår af herredsbeskrivelsen
1880, kunne gamle folk i sognet berette, at der
førhen havde ‘været en kirkegård mellem laden
og borggården’. 1884 antoges atter, at klosterets
kirkegård var placeret mod syd, idet man ‘for nogle år siden’ endnu fandt knogler her.31 I årene før
1898 fremkom ved tilfældige gravninger en ‘rund
ovn med mange skår af jydepotter, foruden nogle
dyreben og menneskeben’.32 Oplysningerne blev
meddelt af pastor Prætorius i Sevel, der endvidere berettede, at et ‘nogenlunde velbevaret skelet’

Fig. 18. Romansk vinduesoverligger ved klosterruinen
(s. 3241). 1:15. Målt og tegnet af Anders C. Christensen
2018. – Romanesque window lintel at the convent ruin.

med hovedenden i vest blev påtruffet syd-sydvest
for den stående bygning, omtrent halvanden fod
under jordoverfladen; ved skelettet var fundet en
‘lille sort, forarbejdet genstand’.33 Langs den kisteløse gravs sydlige side var der en stensætning
af ‘hugne, glattere flisesten’, og fra dennes vestlige
ende en række kampesten, der strakte sig et par
alen mod syd (fig. 17). Det meddeltes til slut, at
der før Prætorius’ tid tillige var fundet ‘benrester,
stumper af beslag, rosenkransstykker etc.’34 If. lærer Kristensen i Sevel var der dog fundet rester
af to individer, og hertil kom forskellige kvadre,
hvoraf to formodedes at have siddet i en korbue
(jf. ovf.); den ene blev betegnet som sokkelsten
med en profil svarende til den på Sevel Kirke.
Ved Hertzsprungs ankomst sommeren 1898
blev der gjort nøjere rede for fundene. ‘Grav 1’,
hvis lokalitet dog ikke blev nærmere bestemt,
indeholdt et skelet af et voksenindivid med armene langs siderne. Langs gravens sydside var der
nogle kampesten iblandet teglbrokker, herunder
rå kamp og en kvader med konkav yderside, jf.
ovf. Desuden fandtes en almindelig kvader samt

STUBBER †KLOSTERKIRKE

3247

Fig. 19. Bygningssten i Stubbergårds have (s. 3241). Foto M. Mackeprang 1909. – Construction stones
in the Stubbergård garden.

en sokkelsten med profil bestående af to vulster
med mellemliggende, retkantet led. Syd for grav
1 fandtes adskillige løse knogler, heraf bækkenben fra tre individer.35
Udgravningerne 1916-20 bragte yderligere
grave for dagen, idet C. M. Smidt ‘længere mod

syd’ i forhold til vestfløjen registrerede ‘nogle begravelser’, heraf en grav indeholdende skeletterne af en kvinde med et nyfødt barn på brystet.36
Endnu to gravlæggelser blev fremgravet godt 20
m øst for vestfløjen (jf. fig. 7), dvs. i klostergården,
den senere gårdsplads nord for †kirken.

Fig. 20-21. 20. Romansk vinduesoverligger ved klosterruinen (s. 3241). 21. Romansk alterbordsfragment med
relikviegemme (s. 3245). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 20. Romanesque window lintel at the convent ruin. 21. Ro
manesque Communion table fragment with reliquary.
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Fig. 22-23. 22. Profilsten (s. 3241). 1:5. Målt og tegnet af C. M. Smidt. 23.
Ribbesten (s. 3243). 1:5. Målt og tegnet af C. M. Smidt. – 22. Moulding
stones. 23. Rib brick.
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Fig. 24. Klosterholmen set fra vest. Foto M. Mackeprang 1909. – The convent island seen from the west.
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STUBBER CONVENT †CHURCH
The nuns’ convent in Stubber (»Stubthorp«) is
mentioned earliest in c. 1268 and 1274 in connection with gifts from Fru Gro, widow of Esbern Vagnsen (Vognsen) and a Fru Lucie. Presumably it belonged to the Benedictine Order
like another convent in the local area, Gudum.
According to a seal used in 1457 by the prioress
of the convent, Christine Pallesdatter (fig. 2), the
convent and its church were consecrated to the
Virgin Mary (its patron saint), who is represented on the seal facing a kneeling nun. The convent church is mentioned earliest in the family
records of Iver Juel (†1556). In 1538 the convent was enfeoffed to Juel, but in 1547 he chose
to acquire the complex and convert it into the
manor house Stubbergård. At this time 12 nuns
were still living there. By that time the complex
was in a state of great disrepair, presumably after
being plundered during the civil war of 153436. The church, which is mentioned earliest at
this time, was like other former buildings of the
convent covered with an old thatched roof. This
was probably identical to the south wing. In the
course of the next century or so the whole complex was much rebuilt into a regular four-winged
complex of brick-built houses of both two and
three floors. Presumably, however, the church was
demolished at an early stage. After the death of
Christence Juel (†1658) the ownership of the
property was divided among several people and
the decay of the buildings accelerated. After a
number of later changes in ownership, including
in 1836-70 under Jacob Boserup, who in 1849
built Ny Stubbergård north west of the convent,
the last-preserved major part of the building, the
west wing, was mostly demolished around 1870
(cf. also below).
Surroundings. The convent, of which a part still
exists, was built on a small islet now connected
with the northwestern bank of the lake Stubbergård Sø (fig. 4). The great natural beauty and

desolate character of the area – and not least the
presence of the convent ruin – gave rise in 1980
to a listing of the lake and its surroundings, and
the whole wetland area from the northern point
of the lake Flyndersø to Stampestrømmen south
of the Stubbergård lake is now protected. Today the main approach road to the convent site
runs along the northwestern shore of the lake,
on the old road to Sevel, but earlier there were
also connections to the south towards Haderup
and to the west, where the old sunken road still
cuts through the hills (cf. fig. 3). The small islet
itself, whose highest point rises some 7 m above
the water level of the lake, has an approximately
square plan and measures c. 150×150 m. In former times the island was possibly entirely surrounded by water; nevertheless, in 1545 Iver
Juel established ‘ditches around the house’ which
were made deeper around 1552, while a barge
was acquired. Later a bridge was built, remains
of which were witnessed by people in the area
as late as 1884.
Buildings. Our knowledge of the form and character of the complex is to a great extent due to
two archaeological excavations conducted in
1898 and 1916-20. The first of these had the
character of a smallish, quickly executed rescue
excavation of the southern part of the convent
site, while the second was prompted by the protection of the ruin in 1911. However, the investigations brought to light only extremely scanty
information about the †church. About its form,
for example, hardly anything is known; only that
after the Reformation it had a thatched roof.The
church appears to have formed the south wing of
the complex, but was probably demolished shortly after Iver Juel’s takeover of the property. Finds
of graves on the southern side of the area seem to
support the presumption of a location there, and
a few construction stones found in the aforementioned archaeological excavations may in princi-
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ple come from the church. Beyond this, Romanesque masonry can still be found in form of a
window lintel, the covering stone of a Communion table and several ashlars (figs. 18-21). All the
stones may however just as easily come from the
closed-down †church in Trandum (p. 3272). Of
the other convent buildings only the lowest floor
of the northern part of the west wing is now preserved, measured and repaired in 1916-20 (figs. 5,
7 and 10).The building, which in its present form
measures c. 16.5´8 m, has on the lower parts of
the north and west facades preserved part of the
original masonry, which was in red and yellowflamed medieval brick in monk bond, while the
upper part is faced with red bricks in cross-bond.
The interior is divided into two approximately
equally large halves, the northernmost of which
consists of a space covered by four cross vaults
on a low, circular column. In contrast to this we
have the southernmost, more basement-like part,
whose floor level is placed higher and which is
divided into smaller spaces. The technical standard of the construction stands out with its fine
craftsmanship and is also notable in terms of the
very few examples of comparable secular buildings of the period. One of these is the Korsbrødre
(Johannite) house in Nyborg, dated to the second
quarter of the 1400s (DK Svendborg 859-868). A
similar dating, or perhaps a dating to the first half
of the century is a possibility for the Stubber convent. The excavations also turned up the remains

of a †north wing (c. 12.5×6.5 m, fig. 15) in connection with the now-standing building remains,
as well as some of the southern part of the west
wing, where a number of †bakers’ ovens were
however probably constructed after Medieval
times. Nothing is known about any †east wing.
A covering slab from a Romanesque †Commun
ion table (figs. 19 and 21), of granite, c. 120´65-72
cm, and c. 33 cm thick, was in recent times assigned to the old convent ruin after an earlier
placing at Ny Stubbergård. In the middle of the
slab a saint’s grave is marked, c. 15×10 cm with a
small reliquary. The original provenance of the
stone cannot be established with certainty. It
may come from the convent church itself, but
is perhaps more likely to have been taken from
the contemporarily (1554) demolished Trandum
Church (p. 3272), like a number of other building fragments (cf. above).
Burials. From the two archaeological excavations south of the actual convent complex came
a number of grave finds which seem to be from
the supposed churchyard in connection with the
†convent church (figs. 16-17). Two more burials were excavated a good 20 m east of the west
wing (cf. fig. 7) – that is, in the cloister garth, the
later courtyard north of the †church. In addition,
fragments of coffin mountings, bone remains and
pieces of rosaries had emerged earlier.
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Fig. 1. Kirkens ydre set fra sydøst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior of the church seen from the south east.

TRANDUM KIRKE
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Sognenavnet (»trandum«)1 er tidligst nævnt o. 1380 i
Ribe Oldemoder, hvor kirken er ansat til 4 skilling
sølv, svarende til middelansættelsen blandt herredets
kirker.2 Kirken var i senmiddelalderen ligesom Sevel (s.
3159) og Haderup kirker efter alt at dømme inkorporeret i Stubber Kloster, der ligesom Trandum lå i Sevel
Sogn (s. 2235).3 I modsætning til sidstnævnte kirke er
Trandum dog ligesom Haderup nævnt i listerne fra
1512-13 om sysselprovstens visitatser og i oversigten
fra 1524-26 over landehjælp fra kirker i Hardsyssel, her
med et bidrag på 12 mk.4
1538 (med senere breve 1540 og 1542) forlenedes
Iver Juel med Stubber Kloster (s. 3159), idet man sidstnævnte år betonede, at adkomsten også omfattede Trandum (og Sevel) kirker. Førstnævnte betjentes i middelalderen ligesom Haderup af en fælles kapellan, der

holdtes af den, der havde Stubber Kloster i forlening.
Som anført s. 3160 hævdede Mogens Munk til Volstrup
også ejendomsret til præstegården i Trandum (Trandum
Kirkegård), men måtte opgive den ved en dom 1547,
der stadfæstede Iver Juels rettighed hertil.5 I lighed med
Sevel Kirke havde Iver Juel patronatsretten til Trandum
og opnåede 1554 tilladelse til at sammenlægge sognene
og nedrive kirken mod at bruge materialerne til Sevel Kirkes forbedring (s. 3159 og 3168). Menigheden i
Trandum protesterede 1558 indædt, men forgæves mod
beslutningen, der samtidig medførte en længere og mere besværlig kirkevej, ikke mindst for menighedens ældre medlemmer. I øvrigt betegnedes sognet som ‘stort
og godt’, ligesom man understregede, at det sagtens
kunne underholde en præst. Men især blev kirkebygningens velholdte tilstand fremhævet. Den stod således
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»well opbyggdt och opmurett mett hugenn steen och
tackett mett blye och well fliidtt wdij alle maaade«.6 Ud
over de bygningssten, der direkte synes genanvendt i
Sevel Kirke (s. 3168), kan materialer fra Trandum også
være blandt forskellige stenfragmenter, som stadig opbevares ved Stubber Kloster (s. 3241). Oplevelsen af den
urimelige kirkenedrivning skulle i de næste godt 300
år inden for lokalområdet give næring til en levende
erindring eller i visse tilfælde en mytedannelse om flere
af inventargenstandenes skæbne efter 1554 (jf. ndf.).
Allerede 1840 fremkom der imidlertid planer om at
genrejse den nedlagte kirke, hvilket yderligere konkretiseredes ved en ansøgning 1855 til Kultusministeriet.
Som et vægtigt argument fremhævedes atter den lange afstand for beboerne i Sevel Sogns østlige distrikt.

Ansøgningen blev ikke imødekommet, men som en
midlertidig løsning var det kortvarigt, 1855-59, pålagt
præsten i Sevel at prædike i Mogenstrup Skole, ‘indtil
Trandum Kirke blev bygget’.7 Den historiske interesse for den nedrevne kirke var dog stadig aktiv på
egnen, ligesom den fysiske tilstedeværelse af kirketomten gav anledning til beskrivelser, bl.a. af forfatteren
Jeppe Aakjær (1866-1930), der var født og opvokset i
Fly (Fjends Hrd.,Viborg Amt), øst for Trandum.8 Kirkesagen blev videreført i de følgende årtier med senere
førstelærer Anders Jensen (1834-1910) i Mogenstrup
som en drivende kraft (jf. s. 3260 og 3271). 1882 etablerede man en kirkekomité, der påbegyndte indsamlingen til byggeriet, ligesom der indsendtes en ansøgning til ministeriet med tilhørende tegninger, udarbej-

Fig. 2. Plan af Trandum Kirkegård. 1:600. Tegning af J. C. Weber. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Plan of Trandum
Churchyard.
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Fig. 3. Luftfotografi af kirken set fra sydøst. Foto o. 1940. I Vinderup Egnshistoriske
Arkiv. – Aerial photograph of the church seen from the south east.
det af Aalborgarkitekten J. C. Weber. Sagen blev dog
afvist i første omgang af økonomiske årsager.9 Til gengæld indledtes samme år selve arbejdet med at optage
betydelige mængder af bygningssten, der – om end
overgroet med mos – stadig fandtes på kirketomten
sammen med selve fundamentet; andre sten forblev på
stedet frem til den nye kirkes opførelse (s. 3257). Først
1891 blev de nødvendige statsmidler til kirkebyggeriet
bevilget, hvortil føjedes gaver fra menigheden. 16. juli
1891 blev grundstenen lagt til kirken, der opførtes efter Webers tegninger med murermester Mads Jensen i
Skive som byggeleder. 13. dec. 1891 blev kirken indviet af Ribebiskoppen, C. F. Balslev.10
Sognet udskiltes fra Sevel Sogns østlige del 1891 og
forblev anneks til denne kirke, indtil det 2010 i lighed
med Herrup opnåede en selvstændig status. Kirken
indgår dog stadig i et fællespastorat med Sevel (s. 3160)
og Herrup Kirke (s. 3279). Overgangen til selveje er
antagelig foregået 1916.11
Sagn m.v. If. en omskrivning af hændelsesforløbet
vedrørende Iver Juels nedrivning af Trandum Kirke
hævdedes det, at denne ønskede at bruge den gamle
kirkes materiale til sit studehus, men han blev nægtet
at nedrive bygningen, da der var for langt mellem de
to kirker. Han lod derfor en heksekælling måle deres
indbyrdes afstand, og da hun kunne tage denne i syv
spring, blev tilladelsen givet.12 Om klokken nævntes, at
den ved kørslen over broen ved Stubbergård Sø, sank
i vandet, men siden mange år efter kunne høres ringe
hver højtidsaften (jf. også s. 3160 og 3273). Den middelalderlige kirkenøgle var tidligere opbevaret i Trandum Kirkegård, mens døbefonten stod i Grove, om
end omdannet til svinetrug, jf. ndf.13

Efter kirkens nedrivning 1554 skal Haderuppræsten,
Chr. Graversen, have samlet menigheden på kirketomten, hvor han uddelte nadveren. Herremanden (Iver
Juel) splittede imidlertid forsamlingen, hvorpå præsten
forbandede ham.14

Kirken ligger i det gamle Ringkøbing Amts yderste periferi, kun godt et par hundrede meter vest
for Karup Å, der danner skel mod Fjends Herred
og det gamle Viborg Amt. Ådalen, der her snævrer ind i forhold til de mere komplekse vandveje
længere mod syd, har ud for Trandum og Mogenstrup altid udgjort et attraktivt overgangssted,
og endnu 1897 fandtes her ved »Vejlbakkerne«
et gammelt vadested.15 Fundet af hulvejsrester
nordøst for kirken samt områdets mange oldtidshøje – mest markant fremstår nu Ravnhøj nordvest for kirken – understreger yderligere lokalitetens betydning som trafikalt bindeled mellem
øst og vest.16
Hegn og indgange. Kirkegården hegnes mod
nord og vest af lave stengærder med et bagvedliggende, bredt læbælte af bl.a. naur- og bøgehæk.
Den sydlige afgrænsning består blot af hække, der
suppleres af primært rynket rose på den sydvendte skråning. Mod øst, hvor kirkegården 1938 blev
udvidet med et 1.440 m2 stort areal,17 udgøres afgrænsningen af en naurhæk og et trådhegn.
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Kirkegårdens hovedindgang, en køreport, er
placeret i vestdiget ud for kirkens dør. Porten
består af murede piller af røde teglsten opført
1979, hvor den erstattede en ældre, brøstfældig
†indgang (jf. fig. 29); pillerne afdækkes af kobbertækkede pyramider med topkors. Supplerende ganglåger svarende til køreporten er opført
i kirkegårdens nordøsthjørne og mod syd, hvor
afdækningen dog blot består af cementplader; alle
indgange lukkes af sortmalede jernfløje.
†Hegn og indgange. Det †hegn, der omkransede
den gamle †kirke (s. 3272), bestod af kampesten,
af hvilke en del er genbrugt i det nuværende dige.18 Ved dettes anlæggelse fandtes i kirkegårdens
nordvesthjørne tilsyneladende spor efter den oprindelige †hovedindgang, ligesom der mod syd
blev påtruffet rester af kalk og murbrokker. Disse
blev tolket som levn efter en †indgang, der forbandt kirkepladsen med den gamle †præstegård
(jf. ndf.). Ifølge Webers oprindelige kirkegårdsplan var der – ud over køreporten i vest, der bestod af to høje og slanke piller med cementafdækning – i østdiget en ganglåge, der i udformning synes at have svaret til køreporten (jf. fig. 2).
Bygninger på og ved kirkegården. Ligkapellet sydvest for kirken er fra 1987 (arkitekt Jørgen Hessellund, Mogenstrup), hvor den da eksisterende
kapelbygning fra 1938 blev fornyet og forlænget
mod nord. Den nye bygning er opført af røde

teglsten med tegltag og rummer ud over kapellet også graverfaciliteter.19 Ved samme lejlighed
blev den gamle kirkestald syd for hegnet ombygget; bygningen, der er opført af røde teglsten i
løberforbandt, blev omdannet til redskabshus
og forsynet med nyt tag i form af eternitskifer i
stedet for ældre pandeplader. I tilknytning hertil
blev en materialeplads etableret øst for stalden.
1978 var der en ‘bred flisebelægning’ foran kirkens indgang, der formentlig året efter blev udskiftet med den nuværende belægning af røde,
fladelagte teglsten.20
Den gamle †præstegård, hvorom der tidligere
udspillede sig en bitter strid (s. 3253), lå syd for
kirkediget og blev nedrevet så sent som o. 1980.21
På dette tidspunkt bestod den tilsyneladende af to
længer, et stuehus mod syd og en lade mod nord,
der begge var stråtækte sulehuse af bindingsværk.
Kirkegårdens varierede beplantning bestod ved
anlæggelsen 1891 langs hegnet mod øst og syd
af hvidgran og naur, mod vest og nord af bl.a.
elmehæk og elmetræer; gangene var flankeret af
akselrøn og ahorn, og omkring kirken var bl.a.
plantet nåletræer og almindelig røn (jf. fig. 2 og
5).
Sydvest for kirken, ud for graverhuset, er o.
2000 opstillet en usigneret granitskulptur (fig. 4).
Fra en rå kampesten med korsformet fordybning
rejser sig et kors af sammensatte stenbjælker.

Fig. 4. Kirkegårdsmonument, o. 2000 (s. 3256). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Churchyard monument, c. 2000.
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Fig. 5.Ydre set fra nordøst. Foto o. 1900. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen from the north east, c. 1900.

BYGNING
Kirken er opført 1891 på det gamle kirkested efter tegning af arkitekt J. C. Weber, Aalborg, der
ledede arbejdet. Forud for det længe ventede
nybyggeri var der som beskrevet i Anders Jensens sognebeskrivelse 1897 forløbet en længere
optakt, idet nedrivningen og flytningen af middelalderkirken i en fjern fortid på ingen måde
var glemt på egnen, hvor man endnu opfattede
‘bortførelsen’ som en stor uret (jf. s. 3253). Således
blev der allerede 1882, ni år før den nuværende
kirkes opførelse, med Anders Jensen som igangsætter påbegyndt en rydning af tomten, hvorpå
der endnu befandt sig store mængder ‘mosgroede
ruiner’;22 i alt blev 50 læs rå kampesten og to læs
granitkvadre indsamlet.
I spidsen for byggeriet stod murermester Mads
Jensen, Skive, der indledte arbejdet med at optage
og kløve de kampesten, der udgjorde fundamen-

terne for den ældre †kirke, og nedlægge dem på
ny, hvorefter grundstenen blev lagt.23
Den nyromanske og øst-vest orienterede bygning består i grundplanen af en halvcirkulær apsis,
der knytter sig til et omtrent kvadratisk kor med
et bredere, rektangulært skib. Over vestenden rejser sig et tårn, hvis vestfacade skyder sig godt 1 m
frem for skibets.
Materiale og teknik. Kirken er bygget af røde
normalteglsten i krydsforbandt med brændte fuger; apsidens murværk er dog udelukkende af
kopskifter.24 Murene rejser sig over en sokkel af
seks glatte skifter hvorover en formstensprofil
med svagt hulet skråkant og rundstav. Soklen forkrøpper sig om bygningens hjørnelisener, der indrammer alle facader på nær apsismuren; lisenerne
er øverst forbundet af rundbuefriser på aftrappede
konsoller, der er stigende på korets og skibets gavle. Over frisen afsluttes murene af et savskifte på
udkragende løberskifte og herover falsgesims.
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Tårnet, der rejser sig i tre høje stokværk, dækkes
af et pyramidetag og svarer i murbehandlingen
helt til de øvrige bygningsdele. De rundbuede
glamhuller i spejl er udført som tvillingeåbninger
på støbte midtpiller med profilerede baser og kapitæler.
Kirkens murede skorsten over skibets østgavl
stammer i sin nuværende form formentlig fra
1938, hvor taget blev renoveret og et nyt varmeværk installeret (s. 3259). Den er på alle sider
forsynet med en rundbuet blænding med pudset bund under en falsgesims. Den oprindelige
†skorsten var dog åben i siderne og dækket af et
pyramideformet tag med topkors (jf. fig. 7).
Døre og vinduer. Tårnets og kirkens rundbuede
dør i vestfacaden er anbragt i et portalfremspring
i form af brede piller med tagformet og blytækket afdækning over en gesims svarende til bygningens øvrige. Over døren – i tårnets mellemetage – er indsat et stort, cirkulært vindue med
helstensstik og profilerede false: inderst er soklens
formsten i form af en svagt hulet skråkant og
rundstav genbrugt, og herefter følger et rundet
led efterfulgt af et retkantet. Kirkens øvrige vinduer er alle rundbuede med ydre fals og indvendig smig.
Under tårnets vestvendte glamhuller er indsat
en profileret kvader fra den gamle †kirke med en
indhugget indskrift udført til minde om den nye
og den gamle bygning: »1554†/ 1891*«.25 Stenen, der synes at have en rille under et skråkantet
led, blev tilsyneladende fundet i skibets ‘sydøstligste hjørne’, hvor den udgjorde en del af soklen.

I det indre er alle kirkens bygningsdele dækket
af et fladt loft, inklusive apsis. Korets og skibets
loft er senest renoveret 1979, hvor dele af profilbjælkerne og vægkonsollerne samt murremmene
blev udskiftet. Koret åbner sig mod skibet gennem en rundbuet og affaset korbue på retkantede
kragbånd, der omslutter triumfmuren helt ud til
korets og skibets flankemure. Korbuevangerne
er begge fremhævet af et søjlepar med baser og
glatte terningkapitæler, mens vangerne i den
rundbuede og retkantede apsisbue har tilsvarende
søjler, dog blot én i hver side. Alle søjler var fra
starten malet i en mørk farve (jf. fig. 8). Tårnrummet fungerer som kirkens våbenhus, hvorfra
døre i nord og syd giver adgang til henholdsvis
en trappeopgang til loftet og et præsteværelse. De
to rum erkendes ikke i det ydre, men er afsondret
fra skibet i flugt med tårnets østmur. Døren fra
våbenhuset til skibet var indtil 1979 265 cm høj,
men blev dette år reduceret svarende til tårnrummets øvrige døre.
Vedligeholdelse. Ved en istandsættelse 1937-38
blev taget repareret (inkl. skorsten?) og nye luger
indsat i tårnet. Endvidere blev et nyt varmeanlæg
installeret (jf. ndf.).
Kirkens istandsættelse 1978-79, der udførtes under ledelse af arkitekterne Aas & Thorup,26 Varde,
omfattede udskiftninger af frostsprængte sten
samt udbedring af fugerne. Desuden blev tagværket og -beklædningen istandsat, bl.a. i form
af nye tagrender og inddækninger i kobber, der
erstattede de oprindelige af zink. I det indre blev
der lagt nye gulve.

Fig. 6. Plan. 1:300. Målt af Aas & Thorup 1977, suppleret af Anders
C. Christensen og tegnet af Freerk Oldenburger 2019. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key on p. 9.
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Fig. 7. Ydre set fra sydøst. Ældre foto efter o. 1930. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Exterior seen from the south
east, after c. 1930.

Gulve. I kor og skib består gulvene siden 1979
af ottekantede, gule fliser med mellemliggende,
kvadratiske og diagonallagte mørkrøde fliser, alt
med brede mørtelfuger. Trinene mellem kor og
skib består af kantstillede, gule Flensborgsten,
og sten af samme type er anvendt i våbenhuset,
hvor de danner sildebensmønster med kantbort
af retvendte sten. Under stolene er fyrretræsplanker.27
Korets †gulv var 1978 belagt med gule fliser,
mens der var granittrin til skibet (jf. fig. 8).Våbenhusets gulv var på samme tid ‘nedslidt’. 1979 blev
der i kirkens vestende optaget et mindre stykke af
et ældre trægulv, der igen lå på et ‘teglgulv’.
Vinduer. Kirkens blyindfattede ruder i galvaniserede jernrammer er fra 1962, hvor de erstattede de oprindelige støbejernsrammer, der var
rustne.28

Tagbeklædning. Kor, skib og tårn dækkes siden
opførelsen af skiferplader, mens apsis, der oprindeligt var dækket af zinkplader (jf. fig. 7), nu er blytækket. De oprindelige, profilerede plader (skifer?)
i tårnpyramidens grater blev 1979 udskiftet med
kobbersammenføjninger, da (skifer)erstatninger
ikke kunne fremskaffes. Tagvinduerne blev med
undtagelse af korets nordvindue blændet 1979.
Kirken opvarmes af et oliefyret kalorifereanlæg,
der er placeret i en grav under skibets nordøsthjørne med nedgang fra nordsiden af skibet. Graven blev etableret 1938, hvor et ældre, tilsvarende
†anlæg blev leveret af C. M. Hess,Vejle, og installeret her;17 fra starten blev kirken opvarmet af en
†kakkelovn (jf. fig. 8).
Vindfløj. Tårnpyramiden krones af en vindfløj,
hvis fane har en korsformet gennemstikning
hvorover hjulkors med topstjerne.
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Fig. 8. Indre mod øst. Ældre foto (før 1927). I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Interior towards the east, before
1927.

INVENTAR
Oversigt. Hovedparten af kirkens inventargenstande
skæn
kedes af private eller nyanskaffedes til kirkens
indvielse 1891 og opregnes i det ældste inventarium
fra 1892.29 Hertil kom dog som særlige klenodier en
række udvalgte stykker, som ifølge overleveringen
stammede fra den nedrevne †kirke og siden pietetsfuldt
blev registreret og indsamlet i lokalområdet af Anders
Jensen, Mogenstrup, jf. s. 3272. Blandt nyere anskaffelser
eller donationer skal nævnes dåbskande (1917), krucifiks (1925, mindetavle (1950), 1952 (font nr. 1), lampetter (1966), orgel (1968) og messehagler (1984, 2010).
Farvesætning og istandsættelser. Kirkens indre er endnu
præget af den seneste store istandsættelse 1978-79 (Aas
& Thorup), hvor kirkens inventar blev nystafferet med
farveafsætning ved kirkemaler Ernst Trier,Vallekilde. Af
tidligere, større istandsættelser skal nævnes en nymaling af knæfald, stole og pulpitur i 1935 samt i 1963 ligeledes af stolestader og pulpitur; sidstnævnte udførtes
af maler Erling Wisti.30

Alterbord (jf. fig. 9-10), 1891, af fyrretræ; 188×103
cm, 94 cm højt. På bagsiden er en halvrund udbygning til alterprydelsens niche, 100×60 cm.
Forsiden er beklædt med panelværk. Lysegrå staf-

fering. Alterbordspladen fornyedes i forbindelse
med kirkens istandsættelse 1978-79.
Alterklæder. 1) Et ældre klæde af rødt fløjl med
besætning og kors af guldgaloner, antagelig identisk med kirkens ældste klæde fra 1891 (jf. fig.
8). Placeret under 2) alterklæde (jf. fig. 9), yngre
klæde af lyst, olivengrønt fløjl, smykket med kors
af guldgaloner. En (†)alterdug skænkedes 1891 af
fru Prætorius (Johanne Marie Brun), g.m. kirkens første sognepræst, C. V. Prætorius.29 Dugen
kan være identisk med en broderet lærredsdug,
der opbevares sammen med kirkens ældre messehagler.
Alterprydelse (jf. fig. 10), 1891, af eg. Udformet
som et tabernakel, i midten med en rundbuet
niche, indrammet af dobbelte, joniske søjler og
kronet af en trekantgavl hvori Treenighedssymbol med Guds Øje, alt i en sekskantet stråleglorie.
I nichen er indsat en kopi i lille format af Bertel
Thorvaldsens Kristusfigur i København Vor Frue
Kirke (DK Kbh. By 1, 217; 5, 251 ff.), skænket
1891 af sagfører I. P. Aggerholm, Holstebro.29 Af
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Fig. 9. Indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the east.

gips, gennemtrukket med stearin (kallipasta), 95
cm høj. På soklen er en delvist utydelig, tolinjet versalindskrift, dækket af senere gipsreparationer: »E N(?) (eret(?))/ H. C. (Brix)« med
signatur, formentlig for kopiens ophavsmand,
billedhuggeren Hans Christian Brix. Selve alter
indramningen er stafferet i to grå nuancer med
hvidt og forgyldning, dels i nichen, dels på udvalgte detaljer, mens Kristusfiguren er bemalet i
gråhvidt.
Opbygningen blev erhvervet i Skive.29 Senest
restaureret 2006. På selve Kristusfiguren registreredes i alt ni forskellige farvelag, spændende fra
hvidligt til varmt gråt, hidrørende fra tidligere
opmalinger.
Altersølv (jf. fig. 11), omfattende kalk, disk, oblatæske og sølvske, alt erhvervet 1891. Kalken,
skænket af provst P. J. Bøtcher.29 22 cm høj med
cirkulær fod med fladt kugleled på det slanke
skaft, højt hvælvet bæger med indgraveret kløverbladskors. Under bunden er Københavnsmærke for 1891, guardejnstempel for Simon

Danmarks Kirker, Ringkøbing

Groth og mestermærke for Vilhelm Christesen.31
Disk, skænket af enkefru Amalie Lange; 15 cm
i tværmål. På den glatte fane er cirkelkors. Ved
kanten er tre stempler som kalk.
Oblatæske, af sølvplet. 4,5 cm høj, 9,5 cm i
tværmål. Cylinderformet med svagt hvælvet
låg hvorpå graveret kløverbladskors, indrammet
af blade og blomster. Under bunden er tre delvist udpudsede stempler: Københavnsmærke for
sølvplet, mestermærke for ubekendt (vistnok:
»HCD«) og muligvis »M«, placeret på højkant
ligesom bystemplet.
Sygesæt, jf. Sevel Kirke (s. 3187).
Ske, erhvervet 1891, af sølvplet, 16 cm lang, med
spinkelt skaft, afsluttet med knop. Under skaftet
stempel for Christian Halvorsen (†1884).32
Alterkander. 1) (Jf. fig. 11), skænket 1891 med
bidrag fra C. Hedegaard,29 af sølvplet; 30,5 cm
høj. Af nyklassicistisk form med cirkulær fod,
ovalt korpus med svungen hank og mundingskant. På korpus er indgraverede blomster og blade. Ved overgangen til den øvre del er perlesnor.
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Fig. 10. Alterparti, 1891, hvori indsat kopi i lille format af Bertel Thorvaldsens Kristus
(s. 3260). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar, 1891, in which a small-format copy of
Bertel Thorvaldsen’s Christ has been installed.

2) Nyere, af tin med forsølvning.33 30 cm høj.
Kanden er ikke længere i brug.
Messehagler. Beholdningen omfatter i alt fire
hagler fra tidsrummet 1891-2010; heraf er de to
ældre (nr. 1-2) ikke længere i brug. 1) 1891, af
mørkerødt fløjl af skjoldform med påsatte guldgaloner som rygkors og borter. For af rødt lærred.

2) Nyere, af samme form og materiale som nr. 1.
3) 1984. Af hvidt lærred med indvævede baner
af grønt, gulligt og rustrødt. Rygkors, dannet af
guldtråde. Gyldent silkefor. 4) 2010, udført af Gro
Aga Sachse, Vævergården, Tylstrup. Af lilla lærred
med gyldent silkefor. Smykket med borter af gyldent, orange og rødt i korsformation.
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Fig. 11. Altersølv, 1891, omfattende kalk (s. 3261), disk (s. 3261), oblatæske (s. 3261),
alterkande nr. 1 (s. 3261) og ske (s. 3261). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Altar plate,
1891, comprising chalice, paten, wafer box, altar jug no. 1 and spoon.

Alterstager 1) (Fig. 12), antagelig 1600-tallets
anden halvdel, af barokform, af messing, muligvis en legering, skænket 1891 af Anders Ting

gaard (Anders Nielsen, Sevel Tinggaard).34 28 cm
høj, fraregnet lysetorn. Stagen har fod i to afsæt,
nederst med lav klokkeformet del hvorover ind-

Fig. 12-13. 12. Alterstager nr. 1, antagelig fra 1600-tallets anden halvdel, om end ifølge traditionen hidrørende fra
den middelalderlige †kirke (s. 3263 og 3273). 13. Alterstager nr. 2, 1891 (s. 3265). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– 12. Altar candlesticks no. 1, probably from the second half of the 1600s, although according to tradition from the medieval
†church. 13. Altar candlesticks no. 2, 1891.
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Fig. 14-15. 14. Dåbsfad o. 1550, efter traditionen hidrørende fra †kirke (s. 3265). 15. Dåbskande, skænket 1917 (s.
3265). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 14. Baptismal dish, c. 1550, according to tradition from the †church. 15. Baptismal
jug, donated in 1917.

knebet led og øverst kraftig vulst; lavt snoet skaft
og flad lyseskål mellem profilled. På nedre fodled
indpunslet: »Skjenkket af A. Tinggaard til Trandum Kirke 1891«.

Som nævnt s. 3273 knyttedes i 1800-tallets
slutning en efterretning til overleveringen af den
†kirkes middelalderlige stager, der igennem generationer skulle have været opbevaret på for-

Fig. 16-17. 16. Døbefont, 1891 (s. 3265). 17. (†)Døbefont, romansk, efter traditionen hidrørende fra †kirke (s. 3265
og 3273). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 16. Font, 1891. 17. (†)Font. Romanesque, according to tradition from the
†church.
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skellige gårde i lokalområdet og endelig 1891
skænkedes til den nuværende kirke, idet parret
på et tidspunkt havde været adsplittet.35 Ud fra
stagernes sene stilpræg synes dog kun den yngre
provenienshistorie at have en vis troværdighed.
2) (Fig. 13), skænket 1891 af H. S. Møller, Stubbergård.29 52,5 cm høje, inklusive lysetorn, med
høj klokkeformet fod på kugledannede led, indknebet profilled under balusterskaft, der foroven
afsluttes i profileret led med flad lyseskål. 3) 2010,
24 cm høje. Anvendt i ligkapellet.
Alterskranke (jf. fig. 9), 1891,29 af halvcirkulær
form med spinkle balustre med kugleled på midten og glat håndliste. Grå staffering i to nuancer
med forgyldt kugle. I forbindelse med restaureringen 1978-79 blev skranken forkortet; et samtidigt
projekt til erstatningen af den ældre skranke med
en tilsvarende retkantet blev dog ikke realiseret.20
Døbefont (fig. 16), 1891, skænket af lærer Anders
Jensen og hans svigersøn, Mogenstrup.29 Af rødlig
og lysegrå grovkornet granit, 78 cm høj, 59 cm i
tværmål. Foden er formet som en omvendt terningkapitæl, mens kummen har et forgyldt reliefkors på den glatte, øvre del og afløbshul i bunden.
(†)Døbefont (fig. 17), romansk, af grovkornet,
grålig granit af uregelmæssig form. 49 cm høj,
ovalt tværmål, ca. 70×55 cm. Foden er dannet
af en uregelmæssig granitblok, hvorpå kummen
hviler; denne har sekundært afløbshul i siden,
ca. 9 cm i tværmål, muligvis hidrørende fra en
senere anvendelse som springvandskar. Under
kummens øvre profilled ses to groft tilhuggede
hoveder med markerede næser, idet spor efter et
tredje hoved svagt anes. Et eventuelt fjerde hoved
er muligvis helt borthugget.
Som nævnt s. 3273 sporedes fonten til Grove,
hvor den dog sekundært anvendtes som svinetrug. Efter placering hos skiftende ejere erhvervet
1951 og genopstillet året efter i kirken med bistand fra Søren Vig-Nielsen. Foden blev af stenhugger Kaj W. Nielsen nyhugget af en sten fra
Stubbergård.36 Opstillet i skibets nordside.
Dåbsfad (fig. 14), o. 1550, antagelig udført i
Nürnberg. Efter traditionen hidrørende fra †kirke (s. 3273) og skænket med bidrag fra sognepræsten i Sevel, C.V. Prætorius.29 Fadet, der måler
41 cm i tværmål, har i bunden et relief af Syn-
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defaldet, udført i drevet arbejde. Adam og Eva
flankerer Kundskabens Træ, hvorom slangen snor
sig. Yderst er en bort med indstemplede rosetter. Tilsvarende ornamenter ses i en dobbeltbort
på fanen. Typen med gengivelse af Syndefaldet
er hyppigt forekommende, jf. eksempler bl.a. i
Handbjerg (s. 1977) og Asp (s. 2385).37 Om fadets
tidligere historie, jf. s. 3273.
Dåbskande (fig. 15), skænket 1917 af Jens Raae
if. påskrift. 28 cm høj. Høj fod i to afsæt med tilspidset, cylinderformet korpus hvorpå relief med
cirkelkors. Kantet hank og låg med cirkelkorsornament. På foden er giverindskrift i fordybet
skriveskrift: »Jens Raae i Sevel skænkede denne
Daabskande til Trandum Kirke Anno 1917.«
†Dåbskande, 1891, af blik.29
Vievandskar (fig. 18), middelalderligt, fundet
1882 på kirketomten (s. 3273).38 Af rødlig granit, tværoval, 29×51 cm. Indmuret i tårnrummets
nordvæg.
Prædikestol (fig. 20), 1891.29 Kurven udgør fem
sider af en polygon. Storfagene har dekoration af
romber indsat som midtfelt i en firdelt fylding.
Profileret frise og postament. Underbaldakinen
hviler på en ottekantet stolpe. Opgang med gelænder langs triumfvæg. Nyere bogpult med
klæde af beigefarvet lærred med guldbroderi.
Håndlisten er polstret med gråt stof. Stafferet i
lyse nuancer af grønt, gråt og beige med spredt
anvendelse af forgyldning. Placeret ved sydvæggen ud for første vindue fra øst.

Fig. 18. Vievandskar, middelalderligt, efter traditionen
hidrørende fra †kirke (s. 3265 og 3273). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Holy water font, medieval, according to
tradition from the †church.
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tvær- og højrektangulære samt kvadratiske felter.
Stafferet i nuancer af gråt og grønligt med lyst
teglrødt på gavlene og spredt anvendelse af guld.
Antallet af stader udgjorde oprindeligt 32,29 et tal,
der reduceredes i forbindelse med restaureringen
1978-79. Samtidig fjernedes udtrækssæderne i
staderne.Yderligere fem (†) stader, placeret under
pulpituret, blev 2008 deponeret på loftet.
Løse stole, nyere, tre forskellige typer, henholdsvis af bøgetræ med fletsæder, hvidmalede med
gråt betræk samt klapstole af bøgetræ med lærredsbetræk. Leveret fra Høng Stolefabrik i forbindelse med restaureringen 1978-79 og opstillet
i kirken.
Pengebøsser. 1-2) Af blik, antagelig identisk med
de to af Boserup, Skive, 1891 skænkede blikbøsser med inskription og messinglås.40 Begge er
klokkeformede med pengetragt foroven og overfaldslås. Eksemplar (nr. 1) opstillet ved indgangen.
Grønstafferet med påskrift i hvidlig skriveskrift:

Fig. 19. Krucifiks, skænket 1925 (s. 3266). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Crucifix, donated in 1925.

Krucifiks (fig. 19), skænket 1925,39 af gips og
sortfarvet træ, antagelig ibenholt. 62 cm højt,
heraf måler Kristusfiguren 39,5 cm. Kristus hænger i skrå, næsten strakte arme. Hovedet luder
mod venstre skulder; om midjen et lændeklæde
med knude og en kort snip ved venstre hofte.
Benene er strakte og fæstnet med to nagler. Over
hovedet skriftseddel med »Inri« i indgraverede
versaler.Ved prædikestolen.
Stolestader (jf. fig. 9 og 21), 1891. Kirken har
i alt 21 stader, 11 i syd og 10 i nord. De glatte
gavle krones af cirkulære topstykker med to variationer af stjernemotiver. For- og bagpaneler
har tværrektangulære fyldingspaneler. Ved væggene i nord, syd og vest er desuden paneler med

Fig. 20. Prædikestol, 1891 (s. 3265). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit. 1891.
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Fig. 21. Indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Interior towards the west.
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Fig. 22. Nøgle over skibets indgang (s. 3268 og 3273).
Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Key above the entrance
to the nave.

»Giver/ saa skal eder gives«. Pendanten (nr. 2), der
ikke er i brug, er sortmalet med gullig påskrift:
»Gud elsker en glad Giver«.
Dørfløje. I våbenhusets indgang og mellem kirken og våbenhuset er ved kirkens opførelse indsat dobbeltfløjede fyldingsdøre med glatte felter,
sidstnævnte dog med flammede fyldinger.
Nøgle (fig. 22), muligvis middelalderlig, af smedejern, 17,5×7 cm. Henført til den nedrevne
†kirkes inventar (s. 3273). Det kan ikke afvises, at
nøglen, der er delvist behugget ved kammen, hidrører fra middelalderen, idet den i sin udformning
er beslægtet med eksempler fra 1100-1400-tallet.41 Ophængt over vestdøren.
Pulpitur (jf. fig. 21), 1891. Båret af to firkantede piller samt fæstnet ved nord- og sydvæggen.
Brystningen har otte brede, tværrektangulære og
to smalle, højrektangulære fyldinger, hvorimellem det nuværende orgel er indsat. Et svunget
trappeløb fører fra gulvet i skibets nordvesthjørne. Stafferet i lyse grønlige og grå nuancer med
spredt anvendelse af guld.
Orgel (jf. fig. 21) 1968, med fire stemmer, et
manual. Bygget af Th. Frobenius & Sønner, Kgs.
Lyngby og Horsens. Disposition: (C-g3): Gedakt
8', Principal 4', Rørfløjte 4', Spidsfløjte 2'. Opstillet
på pulpitur i kirkens vestende med østvendt facade
i balustraden og spillebord på orglets bagside mod
vest. Staffering i grønligt og gråt med forgyldning.
†Orgel. Et brugt orgel med fire stemmer leveredes i 1926 af A. C. Zachariasen, Århus. Org-

let hidrørte fra Grædstrup Kirke (Tyrsting Hrd.,
Skanderborg Amt (DK Århus 3956)).42
Salmenummertavler. Kirken har i alt fire tavler,
hvoraf de to (nr. 1-2) kan have tilhørt den ældste
beholdning fra 1891, mens to enkle (nr. 3-4) er
nyere. 1-2) Antagelig 1891, beslægtet med stolestader og præsterækketavle. Højrektangulære
med cirkulært topstykke hvori seksoddet stjerne.
Beregnet til skydetal. Staffering i gråt, olivengrønt
og med brune profiler. På nord- og sydvæggen.
3-4) O. 1989, jf. ndf. Enkle firkantede tavler med
ophængte messingtal; hvidstafferede med tilhørende indskrifttavler med forgyldte versaler for
henholdsvis Dåb og Nadver. På triumfvæggens
nordvestside.
Beholdningen omfattede 1891 i alt fire tavler,
hvoraf tre stadig fandtes i kirken 1989.43 En (†)
tavle er i dag placeret på loftet (en af de ovennævnte(?)), mens en †tavle synes kasseret. Hertil
kom samme år en hvidmalet nummertavle med
messingtal, antagelig identisk med nr. 3 eller 4.

Fig. 23. Mindetavle,1950 (s. 3269). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Memorial tablet, 1950.
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Indskriftsten (fig. 25), af kalksten, ifølge traditionen hidrørende fra den †kirke (s. 3273). Efter
epigrafikken at dømme er denne dog antagelig
fra 1600-1700-tallet. Tværoval, 42×14 cm, med
indhugget skriftsted i kursiv: »Jerem. 23/ Guds
Ord er Lige som en Ild« (Jer. 23,29). Opsat på
triumfvæggens vestside nær ved prædikestolen.
Tidligere anbragt over kirkedøren.29
†Englebillede. Et relief af bly, sekundært forsølvet, med motiv af en engel, angiveligt hidrørende
fra den middelalderlige kirke, jf. s. 3273. Skænket
af en privatperson.44 At dømme efter omtalen antagelig identisk med en †kisteplade fra 1600- eller 1700-tallet. Stjålet i nyere tid.45
Belysning. Omfattende fire større og mindre lysekroner, alle hidrørende fra 1891, en moderne
hjulkrone samt otte nyere lampetter, anskaffet
1966 som erstatning for seks ældre, ligeledes fra
1891. Elektricitet installeredes 1927.38 Lysekroner.
1-2) (Jf. fig. 21), 1891. Ensdannede kroner med
2×8 volutsvungne arme, prydet med mandshoveder med knebelsbart samt otte pyntearme. Balusterskaft og oval hængeknop afsluttet med knop;
ophæng med cirkulært led. I skibet. 3-4) (Jf. fig. 9)
1891. Ensdannede kroner med otte volutsvungne
arme samt et tilsvarende antal pyntearme. Hængeknop og ophæng som nr. 1-2. I koret. 5) Moderne hjulkrone af messing med ni lys. I tårn-

Fig. 24. Præsterækketavle, nyere (s. 3269). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Board listing incumbents, recent.

Præsterækketavle (fig. 24), nyere. Højrektangulær med bred, profileret og cirkulært topstykke,
svarende til stolestader, her med seksdelt stjerne.
Påskrift i gullige versaler på sort bund. Smal rammeliste i teglrødt, der også ses på topstykket.
Rammen er i øvrigt lys grå. I tårnrummet.
Mindetavle (fig. 23), 1950, opsat af »Kirkedistriktets beboere«, af moseeg, 120×85 cm, med
indskrift i reliefversaler. Øverst cirkelkors med
indskrevet Kristusmonogram. Indskriften, der
står i gulligt med spredte detaljer i rødt og blåt,
omtaler hovedtræk af den nuværende og den tidligere kirkes historie. I våbenhuset.

Fig. 25. Indskriftsten, at dømme efter epigrafikken fra
16- eller 1700-tallet, men ifølge traditionen hidrørende fra †kirke (s. 3269). Foto Arnold Mikkelsen 2018.
– Inscription stone, judging from the epigraphics from the
1600s or 1700s, but according to tradition from the †church.
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Fig. 26. Klokke, 1891 (s. 3270). Foto Arnold Mikkelsen 2019. – Bell, 1891.

rummet. Lampetter (fig. 9 og 21). 1966, anskaffet
i forbindelse med kirkens 75-års jubilæum. Otte
ensdannede lampetter med dobbelte arme; heraf
er syv placeret på kirkens vægge i nord, syd og
vest, mens en findes i sakristiet. †Lampetter. Seks
lampetter med enkelte lysarme (jf. fig. 8), anskaffet
1891.
Klokke (fig. 26), 1891. 75 cm i tværmål. Om
klokkens hals reliefindskrift med versaler for klokkestøberfirmaet og fabrikationsåret: »Støbt Aar
1891 af brödrene Johansen og Nielsen. Skive«. På
legemet to vers, signeret: »A. J.« for Anders Jensen:
»Herre atter her nu lyde/ over Trandum Sogn og

By/ Klokkeklang, der Hjertet fryde/ som opsender Bøn mod Sky.« og »Herre til dit Navn og Ære/
har vi rejst dit Hus paa ny/ Gid det samle Sjæle
kjære/ som til dig alene ty.« Øverst om halsen er
desuden prydbort med blomster og blade. Ophængt i slyngebom i tårnets øvre stokværk.
Klokken var oprindeligt planlagt udført i støbestål, en beslutning, der dog ændredes allerede
1891.46 I forbindelse med kirkens restaurering
1978-79 istandsattes klokkestolen. En plan om at
udskifte klokken ved samme lejlighed blev dog
ikke realiseret.20 Automatisk ringeanlæg installeret 2011.
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GRAVMINDER
Både ved opførelsen af den nuværende kirke
1891 og desuden i forbindelse med senere undersøgelser påvistes en række †middelalderlige
grave.47 Under det gamle †tårns gulv, der bestod
af teglfliser (jf. s. 3272), fandtes to skeletter, det
ene, placeret i nordvesthjørnet, af en ualmindelig høj og velbygget mand, der målte 70 tommer
(ca. 178 cm); et tilsvarende, der var ganske velbevaret og fandtes med alle tænder intakte, målte
67 tommer (ca. 171 cm). De to skeletter blev efterfølgende nedlagt under gulvet i det nye tårn.
Endvidere registreredes seks grave langs skibets
sydside.48 Der blev ikke påvist spor af træ eller
søm efter eventuelle ligkister. Hertil kom, syd
for kirkegården, en fornem grav med afrundede
stenplader ved begge ender samt en grav, påvist
1937, hvori fandtes to voksne og to børn, måske
pestofre.49
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Kirkegårdsmonumenter. 1) (Fig. 27), o. 1910, over
pensioneret lærer, Anders Jensen, Dannebrogsmand, Mogenstrup, *1834, †1910.
Monumentet over kirkens første historiker og
blandt iværksætterne af den nuværende kirkes
opførelse er udformet som en stele af finkornet
granit på en sokkel af grovere sten, 117,5 cm.
Indskrift md fordybet antikva. Under personalia
er anført. »Reist af Venner«. I kirkegårdens nordvesthjørne.
2) O. 1978, for arkivar P. K. Hofmansen, *19.
okt. 1908, †19. sept. 1978.
Bauta af lys rødlig granit, ca. 85 cm høj. Indskrift med fordybet antikva, optrukket med sort.
Efter personalia er anført: »Gemt under Naadens
Vinger«. På familiegravsted ved kirkegårdens
sydside, der også rummer ensdannede granitsten
for søstrene Mette Marie Hofmansen, *20. okt.
1898, †15. dec. 1974 og Kirstine Hofmansen,
*23. feb. 1890, †15. jan. 1982.

Fig. 27. Kirkegårdsmonument nr. 1, o. 1919, over Anders Jensen (s. 3271). Foto Anders C. Christensen 2019. –
Churchyard monument no. 1, c. 1919, to Anders Jensen.
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DEN NEDREVNE †KIRKE
Den kirke, som på Iver Juels foranledning og med
kongens tilladelse blev nedrevet 1554, og hvis bygningssten alt overvejende blev anvendt til Sevel
Kirkes udvidelse (s. 3167), var en romansk kvaderstensbygning bestående af kor og skib, hvortil knyttede sig senere udvidelser i form af et tårn i vest
og et våbenhus på skibets nordside (jf. fig. 28).50
Kirkens fundamenter, der blev afdækket 1882
(jf. ovf.), var ca. 130 cm brede med en dybde på
ca. 100 cm. Markstenene var ‘kolossale’ og måtte
som tidligere nævnt kløves forud for den nye
kirkes opførelse. Kor og skib havde tilsammen
en længde på ca. 19 m, mens skibets bredde var
omtrent 9,5 m; hertil kom det – formentlig –
senmiddelalderlige vesttårn, der synes at have haft
en rektangulær grundform, samt et våbenhus på
skibets norside. Murene hvilede på en profileret
sokkel med skråkant, idet der blandt de 1882 indsamlede bygningssten fremkom en sådan i skibets
sydøstlige hjørne; stenen er nu forsynet med indskrift og indmuret i den stående bygnings vestfacade over døren (jf. s. 3258.). Desuden fremkom
et vievandskar (s. 3265).
Som det fremgår af Anders Jensens beretning
blev også omridset af tårn og våbenhus konstateret. Byggematerialet var her muligvis munkesten,
idet der ved flere, forudgående lejligheder fandtes
‘store røde mursten’ på stedet.51
I kirkens indre kunne det ses, at korets gulv havde ligget en del højere end skibets, og at der mellem skib og tårn var rester af vanger til en ca. 3 m
bred bue. Gulvene bestod hovedsagelig af stampet
ler, idet der dog i skibets nordøsthjørne blev påtruffet et mindre område med teglfliser. Fliser af
samme type fandtes i tårnrummet, hvorunder der
var to grave med velbevarede skeletter (s. 3271).
Korets og skibets tage var belagt med bly, mens
tårnet formentlig havde tegltag, idet brudstykker
af ‘røde tagsten’ af og til var fremkommet på den
gamle kirkegård.52
Skal man tro de vidnesbyrd om kirkens tilstand,
der blev nedfældet 1558 i forbindelse med Trandumboernes stævning af enkefru Mette Munk (jf.
s. 3253), var kirken før nedrivningen ‘vel opbygget’ og på alle måder velholdt.53 Sognets beboere

måtte derfor med stor bitterhed se hovedparten
af byggematerialerne fra den nedbrudte kirke
forsvinde til Sevel, hvor de som nævnt indgik i
Iver Juels planer for denne kirkes udbygning.
Imidlertid blev ikke alle sten genbrugt i Sevel
Kirke. Endnu befinder sig i Sevel Sogn adskillige
kvadre, der, om end intet i den henseende kan siges med sikkerhed, kan stamme fra den nedrevne
Trandum †Kirke. Dette gælder først og fremmest
en dæksten til et alter samt en vinduesoverligger
(s. 3241 og 3244) og hertil en mængde regulære
kvadre, der nu er henlagt ved Stubber Kloster.
Monolitoverliggeren er sammen med alterstenen
formentlig identisk med en del af det materiale,
der endnu 1951 befandt sig på Ny Stubbergård,
hvor det lå spredt i ‘stalde, gårdsplads og haver’, og
hvoraf en del tilsyneladende anvendtes til restaureringen af Vridsted Kirke.54 Endnu befinder sig
på Ny Stubbergård og på kirkegården i Sevel ganske mange regulære kvadre, der muligvis stammer
fra Trandum; imidlertid kan det omtalte materiale
i princippet også stamme fra †klosterkirken, om
hvilken der i øvrigt vides ganske lidt (s. 3241). I
Trandum Kirkes nærhed er en mængde kvadre
gennem årene blevet anvendt som underlag for
vandkar i de omkringliggende gårde.55
INVENTAR I †KIRKE
Nedenfor er omtalt de middelalderlige inventargenstande, der ifølge den lokale tradition skulle hidrøre
fra den 1554 nedrevne kirke. En række af disse kom i
privateje efter en auktion, der skulle have været afholdt
samme år af Iver Juel.56 Et overblik over den †kirkes
beholdning, hvor en række genstande dog er eftermiddelalderlige, sammenfattedes 1897 af Anders Jensen,
der i forbindelse med møbleringen af den nuværende
kirke 1891 søgte at tilvejebringe hovedparten af de
nævnte genstande.57 De endnu bevarede inventarstykker beskrives mere detaljeret s. 3260-69.

†Alterbordsplade(?). Ifølge Jensen fandtes i Sevel
en flad sten, som ifølge traditionen knyttedes til
Trandum Kirkes tidligere alterbord. Antagelig refereres her til Sevel Kirkes egen alterbordsplade,
der fra o. 1858 midlertidigt var placeret i kirkens
vestende (jf. s. 3176). En tilsvarende sten, der tidligere fandtes på Ny Stubbergård og i dag er pla-
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ceret ved Stubber Kloster (s. 3245), er ligeledes
henført til Trandum. Dette forekommer at være
en plausibel teori, men lader sig dog ikke nærmere verificere.58
†Metalfragmenter fra en alterprydelse(?), måske
et såkaldt ‘gyldent alter’. Som nævnt af Jensen
blev en kasse med ‘en hel del kobberplader, hvori
var trykket billeder af mænd’ registreret på herregården Volstrup i forbindelse med ejendommens
salg o. 1854.59 Pladerne, som Jensen formodede,
havde prydet kirkens altertavle, blev foræret til
sognefogeden i Hjerm, Peter Frederiksen, i hvis
familie de endnu opbevaredes 1891. Imidlertid
var hovedparten af pladerne, der var placeret ‘på
skorstenen over gryder, potter og pander’, dvs.
antagelig på en hylde over køkkenets ildsted, på
daværende tidspunkt alle opbrændte, og kun en
enkelt fandtes hel, om end ligeledes forbrændt.
Pladen målte 7 tommer i kvadrat, dvs. med en
sidelængde på ca. 17,78 cm. Til sammenligning målte f.eks. Sahltavlens omtrent kvadratiske apostelrelieffer, udført i drevet arbejde, ca.
18-18,5×14,5-15 cm (jf. s. 2810). Pladens videre
skæbne er uvis.
†Alterbæger(?), af glas. Ifølge Jensen fandtes ‘et
glas, lig et der benyttes ved altergang i den katolske kirke i Århus’ (dvs.Vor Frue Kirke i Ryes
gade), hos degnen i Mogenstrup.44 Genstanden
er ikke bevaret, og den usikre overlevering har
næppe nogen troværdighed.
†Alterstager. Jensen knytter til beretningen om
stagernes overlevering en tradition om, at stagerne 1555 af Iver Juel foræredes til et brudepar, en
ladefoged og en jomfru, begge på Stubbergård.60
Siden fulgte stagerne familien til Bakgården i
Borbjerg Sogn (antagelig Borbjerggård), indtil
de o. 1800 adskiltes ved et arveskifte. I forbindelse med indretningen af den nye kirke 1891
sammenførtes de to alterstager. Som nævnt s.
3263 hidrører de nuværende stager imidlertid fra
1600-tallets anden halvdel. Om de middelalderlige †stager vides intet nærmere.
1968 indleveredes yderligere et sæt alterstager
fra en privatmand, der hævdede, at en familietradition, overleveret gennem et par generationer,
havde henført disse til den nedrevne kirke. Ifølge
Nationalmuseets vurdering var disse et par bord-
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stager, beregnet til verdsligt brug og næppe heller
så gamle som 1554.61
Døbefont, romansk, af granit, jf. s. 3265 og fig.
17. Ifølge overleveringen erhvervet af en mand
på Estvadgårds mark, hvorfra den siden kom til
Grove i Salling (Brøndum Sogn, Hindborg Hrd.,
Viborg Amt). Senere anvendt som svinetrug. På
grund af sin dårlige tilstand, der ikke lod sig restaurere, den ‘mådelige forarbejdning’ og den
uskønne stenart opgav man dog at erhverve fonten ved denne lejlighed.60 1950 sporedes fonten
til en privatmand i Århus og genopstilledes 1952
i kirken.
Dåbsfad, o. 1550, jf. s. 3265 og fig. 14. Fadet
fandtes tidligere ligesom fonten i Grove, placeret
over ejerens sovekammerdør, hvorfra det nedtoges tre gange om året, når det skulle rengøres.
Erhvervet 1891.60
Vievandskar, middelalderligt, af granit, jf. s. 3265
og fig. 18.60 Karret fandtes 1882 på kirketomten.38
†Prædikestol. Ifølge Jensen fandtes brudstykker
af en prædikestol på Stubbergård.44 Beretningen
har ikke kunnet verificeres og er næppe troværdig.
Indskrifttavle, af kalksten, indfattet i †ramme af
sandsten, jf. s. 3269 og fig. 25; forsynet med sekundær indskrift (Jer. 23,29) i fordybet kursiv. O.
1850 ligesom metalfragmenterne, nævnt ovenfor,
overført fra Volstrup til sognefogeden i Hjerm,
hvor den var indmuret i indgangsdøren.62 Den
middelalderlige proveniens af tavlen, der skulle
være placeret over en indvendig dør i †kirke, er
yderst tvivlsom.
†Englebillede. Et relief af bly, sekundært forsølvet, med motiv af en engel, skænkedes til den nuværende kirke af ‘en ældgammel kone i Hjerm’.44
Relieffet, der antagelig var identisk med en †kisteplade fra 1600- eller 1700-tallet, er senere stjålet, jf. s. 3269 .63
Nøgle, muligvis middelalderlig, af smedejern, jf.
s. 3268 og fig. 22.Tidligere opbevaret i (Trandum)
Kirkegård og senest hos degnen i Mogenstrup.
Nøglen har endnu synlige spor efter bearbejdning, måske i forbindelse med reparationer eller
påført ved dens særlige anvendelse i forbindelse
med brug som universalmiddel mod tandpine.44
†Klokke, muligvis omstøbt til
klokke nr. 1 i Sevel, jf. s. 3160, 3208 og 3255.
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Fig. 28. Skematisk plan af den gamle †kirke. 1:300. Tegnet af
Anders C. Christensen 2019. – Outline plan of the old †church.
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TRANDUM CHURCH
The church is mentioned earliest in medieval
sources around 1376-89. In the Late Middle
Ages it was incorporated in the Stubber Convent, which like Trandum was in Sevel Parish. In
1538 (1540, 1542) the convent was enfeoffed to
Iver Juel, who converted it into the manor house
Stubbergård.With it came the advowson and thus
the ownership of Trandum (and Sevel) churches.
In 1554 he was granted permission to combine
the parishes and demolish Trandum Church, a
decision against which the local congregation
protested vehemently. The materials from the
church were used for among other things the
improvement of Sevel Church. A few items of
furnishing were preserved during the subsequent
centuries by private individuals in the local area
(cf. below).
After attempts for a number of years to get
permission to rebuild Trandum Church, the
foundation stone was laid on 16 July 1891, and
the church was consecrated on 13 December
the same year. The architect was J. C. Weber,
Aalborg.
Building.The church is on the outermost periphery of the old Ringkøbing County, only a couple of hundred metres west of the river Karup
Å, which marked the boundary with the Fjends
district and the old Viborg County. Outside
Trandum and Mogenstrup the river valley, which
narrows here compared with the more complex
waterways farther to the south, has always been
an attractive crossing point, and as late as 1897
there was an old ford there.
The churchyard is enclosed to the north and
west by low stone walls supplemented by a broad
windbreak strip. To the east, where the churchyard was widened in 1938 with a 1440 m2 area,
the demarcation consists of a hedge and a wire
fence. The main entrance to the churchyard is
in the western wall. It consists of masonry pillars with black-painted iron-barred gate wings

Danmarks Kirker, Ringkøbing

which were also used in the other entrances in
the north east and south. In the churchyard a
mortuary chapel was built in 1987, replacing an
older building from 1938. In 1987 the old church
stable south of the dike was also rebuilt, and was
now used as a tool house.
The church, which was built on the site of the
Romanesque †church demolished in 1554, was
built in 1891 in the neo-Romanesque style to
drawings by the architect J. C. Weber, Aalborg.
The east-west oriented building consists of a
semicircular apse connected to an approximately
square chancel with a wider, rectangular nave.
Above the western end a tower rises, whose west
facade projects a good metre beyond that of the
nave. The construction material is the normal
red bricks in cross bond, while the masonry of
the apse is exclusively in header courses. The
walls rest on a profiled footing and are decorated
with pilaster strips joined at the top with roundarched friezes on corbels (figs. 1 and 5-7).
The tower, which rises in three tall storeys, is
covered with a pyramid roof and the treatment of
its masonry is like that of the other parts of the
building. The entrance to the church, the roundarched door in the west facade, is placed in a
portal projection in the form of broad columns
with roof-shaped copings. Beneath the westfacing belfry lights a profiled ashlar from the old
†church has been installed with an inscription
incised to commemorate both the new and the
old building: “1554† / 1891*”.
In the interior, where the tower functions as the
church porch, all the parts of the church building are covered with a flat ceiling. The chancel
opens up towards the nave through a roundarched, bevelled chancel arch, on straight-edged
cordons.The chancel arch side members are both
emphasized by a pair of columns with bases and
plain cushion capitals, while the side members of
the round-arched, straight-edged apse arch have
similar columns, but only one on each side.
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Furnishings. Most of the items of furnishing in
the church were donated by private individuals or acquired anew for the consecration of the
church in 1891 and are listed in the oldest inventory of furnishings from 1892. As particular trea
sures, though, we can add a number of selected
items which according to tradition came from
the †demolished church and were later collected
reverently in the local area by the teacher Anders Jensen, Mogenstrup (cf. p. 3260 and 3272).
Worth mentioning among later acquisitions or
donations are the baptismal jug (1917, fig. 15),
crucifix (1925, fig. 19), memorial tablet (1950, fig.
23)), font, possibly from the demolished †church
(1952, fig. 17), lampettes (1966, fig. 21), organ
(1968, fig. 21) and chasubles (1984, 2010, p. 3262).
The interior of the church is still marked by
the most recent major refurbishing of 1978-79
(Aas & Thorup), in which the furnishings were
reornamented with colouring by the church
painter Ernst Trier,Vallekilde. Among earlier major refurbishings we should mention a repainting
of kneelers, pews and a gallery in 1935 and in
1963, and similar work on pews and the gallery;
the latter by the painter Erling Wisti.
Sepulchral monuments. In connection with the
erection of the present church, and in 1937, a
number of medieval graves were demonstrated,
both inside and outside the medieval †church
ruin. Worth singling out among more recent
churchyard monuments are commemorations
of the church’s historians, the teacher Anders
Jensen (†1910) and the archivist P. K. Hofmansen
(†1978) (p. 3271).
†Building. The vanished church, which was demolished in 1554 on the initiative of Iver Juel
and with the King’s permission, and whose construction stones were mainly used for the expansion of Sevel Church, was a Romanesque ashlar

building consisting of chancel and nave, with a
later expansion in the form of a tower in the west
and a porch on the north side of the nave (cf. fig.
28). Together, the chancel and nave had a length
of c. 19 m, while the width of the nave was c.
9.5 m. To these we can add the presumably Late
Medieval west tower, as well as a porch on the
north side of the nave. The walls rested on a profiled foundation with bevelled edges. In Sevel Pa
rish there are still several ashlars which, although
nothing about this can be said with certainty, may
come from the demolished Trandum †Church.
This applies first and foremost to a fragment of
a covering stone for an altar and a window lintel
(figs. 18-21) as well as a number or regular ashlars
which have now been deposited at Sevel Church
and the former Stubber Convent respectively.
Furnishings in the †building. According to tradition
a number of items of furnishing came from the
church demolished in 1554, inasmuch as Iver Juel
is said to have sold these the same year to private
purchasers at an auction. In connection with the
furnishing of the present church in 1891, the local historian and teacher Anders Jensen tried to
track down the various objects and restore them
to Trandum. The still-preserved medieval items
are described in detail above (cf. font, baptismal
dish, holy water font and key, pp. 3265-68). A few
items are however post-medieval, and their provenance from that †church must therefore be rejected (cf. altar candlesticks, p. 3263, †relief of an
angel, probably a coffin plate (p. 3269)). Among
former furnishings, possibly deriving from the
demolished church, must be mentioned a Communion table slab, possibly identical to the covering stone with its saint’s grave, today at Stubber
Convent (p. 3272), copper fragments of figures of
saints, eventually deriving from an altar decoration (a golden altar(?)), an altar cup of glass and
a pulpit.
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Fig. 1.Ydre set fra syd. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Exterior seen from the south.

HERRUP KIRKE
GINDING HERRED
Lokaliteten Herrup (»Heyrup«) er første gang nævnt
1547 i en fortegnelse over det gods, som Iver Juel med
overtagelsen af Stubber Kloster (s. 3236) fik bekræftelse på; formentlig bestod bebyggelsen da blot af en
enkelt gård, »Heyrup Gaard«, som omtalt 1548.1 Området, med ejerlavsbetegnelsen »Sevel Sønderhede« eller »Sevel Søndersogn«,2 hørte under Sevel Kirke indtil
2010, hvor det blev udskilt som selvstændigt sogn.
Distriktet var således fra kirkens opførelse 1920-22 og
frem til sognedannelsen anneks til Sevel. Kirken havde
selveje fra første færd.3 I fælles pastorat med Sevel og

Trandum (s. 3160 og 3255).

Ønsket om egen kirke opstod i begyndelsen af
1900-tallet, hvor området særligt i det første tiår oplevede en markant befolkningstilvækst.4 Denne, kombineret med den store afstand til kirken i Sevel, foranledigede sognefolkene til 1914 at rette henvendelse til

Kirke- og Undervisningsministeriet i håbet om her at
finde støtte til planerne.5 Ved en lokal indsamling havde man allerede tilvejebragt 15.000 kr., ligesom man
havde kontaktet arkitekten Kristoffer Varming, der var
barnefødt i Sahl som søn af den tidligere sognepræst,
Ludvig Varming (s. 2913). Den lokale tilknytning og
den omstændighed, at han under byggeriet ville komme til at samarbejde med sin tidligere læremester, tømrer Jens Linde, overbeviste arkitekten, der i første omgang var tøvende over for at påtage sig opgaven, jf. også
fig. 23a-b . Udbruddet af Første Verdenskrig bremsede
dog byggeplanerne, og først 1920-22 gennemførtes
projektet med yderligere statstilskud på 75.000 kr.6
Grundstenen blev lagt 6. maj 1920 med indvielse 27.
aug. 1922, idet ceremonien blev forestået af stiftsprovst
Oluf Olesen under den daværende biskop, Peter Gabriel Kochs sygdom.
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Kirken blev opført på bar mark nogle hundrede
meter vest for landsbyens daværende, sparsomme
bebyggelse, men omgives nu helt af nyere parcelhuskvarterer, Fuglebakken mod øst og nord,
Kirkevænget mod vest. En oprindelig placering
ved †landsbyskolen blev sløjfet til fordel for den
nuværende, idet grundvandsforholdene ved skolen vurderedes til ikke at være optimale i forhold
til de fremtidige gravlæggelser (jf. fig. 24).7 Den
ændrede beliggenhed, der medførte, at kirken nu
blev opført nord og ikke syd for vejen, nødvendiggjorde korrektioner i det projekterede tegningsmateriale (jf. ndf.).
Kirkegårdens hegn og indgange. Til kirkegårdens
oprindelige del, der hovedsagelig strækker sig
nord og øst for kirken, idet denne er placeret i
kirkegårdens sydvestre hjørne, blev 1965 tilkøbt
et større areal mod øst, der dog først blev indviet 1979.8 Den ældste del, der tilsyneladende fra
starten var omgivet af stengærder på alle sider,9
hegnes nu kun mod syd og vest af stenklædte
jorddiger. Langs vestdiget er plantet et læhegn,
inderst med en bøgehæk, der tillige udgør afgrænsningen mod nord, hvor et supplerende
trådhegn er opført. Stendiget mod vest blev gen-

oprettet 1985.10 Det nye areal mod øst henligger
som grønt område med vekslende beplantning
og strækker sig ud til Fuglebakken i øst og Tophøjvej i sydøst. Det er adskilt fra den egentlige
kirkegård ved et trådhegn og en bevoksning af
forskellige træsorter, bl.a. kirsebær.
Hovedindgangen i syd, der senest er renoveret
2010, består af tre pudsede piller af gule teglsten,
opført 1921 af murermester Peder Christensen,
Herrup. Pillerne har retkantet form med øvre,
dobbelt falsgesims og pyramideformede afdækninger med topkors. Mellem pillerne er ophængt
brunmalede trætremmelåger, der også er anvendt
i kirkegårdens øvrige indgange: vest for kirken,
i de nordlige hjørner og ved kapelbygningen i
sydøst.
Bygninger på og ved kirkegården. Den nuværende redskabsbygning i kirkegårdens nordvestre
hjørne blev opført 1990 (arkitekt Jørgen Hessellund, Mogenstrup).11 Den øst-vest orienterede
og hvidkalkede bygning er grundmuret med
røde tagtegl. Ligkapellet fra 2003 (Arkitektfirmaet Vilsbøll & Poulsen, Lemvig) er beliggende
øst for kirkens parkeringsplads og under samme
tag som graverkontor og toilet. Den murede og

Fig. 2. Kirkegårdsmonument, o. 1980-84, udført af Arne Jensen (s. 3281). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Churchyard monument, c. 1980-84, made by Arne Jensen.
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Fig. 3. Kirken set fra syd. Ældre foto. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – The church seen from the south.

hvidskurede bygning er nord-syd orienteret og
ligeledes tegltækt. Kapellet optager nordenden
med indgang gennem en fladbuet port i gavlen.
Rummet, der får lys via et korsformet vindue
i trekantgavlen, er på hele sydvæggen forsynet
med en baggrundsbelyst indskudsvæg med kors.
Foran væggen er i samspil med den mønsterlagte
gulvbelægning af gulflammede og sorte klinker
opstillet en tregruppe af granitsteler.
†Bygninger. Noget tid efter kirkens indvielse
blev der på forpladsen mod syd opført en †kirkestald (nedrevet 1972), der senere blev anvendt til
opbevaring af redskaber, og i kirkegårdens nordvesthjørne et †nødtørftshus, sidstnævnte – som
indgangspillerne – bygget af Peder Christensen.9
Nødtørftshuset blev sløjfet 1954, hvor der blev
indrettet toiletter i kirkestalden; tilsyneladende
blev der opført et †skur i stedet.3 1972 opførtes
vest for kirken en †redskabs- og toiletbygning (bygningskonstruktør Peder Bech, Frederikshavn), der
blev nedrevet senest o. 2003. Kirkegårdsmonument,
o. 1980-84 (fig. 2 og 4), bauta, af mørkegrå granit

med ‘flammer’ af lysere sten 102 cm høj. På forsiden er i øvre, højre hjørne relief af en sol, hvis
stråler falder på et liggende kors. På bagsiden ses
kunstnerens signatur, et sammenskrevet: »AJ« for
stenhugger Arne Jensen. I kirkegårdens sydøstre
hjørne.

Fig. 4. Detalje af kirkegårdsmonument, o. 1980-84,
Arne Jensens signatur (jf. fig. 2, s. 3281). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – Detail of churchyard monument, c.
1980-84, Arne Jensen's signature (cf. fig. 2).
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BYGNING
Kirken er som nævnt opført 1920-22 efter tegning af Kristoffer Varming, mens murer- og tømrerarbejdet blev udført af murermestrene Thomsen, Vinderup og Madsen, Sevel, samt tømrerfirmaet Brdr. Linde, Sevel, under tilsyn af arkitekt
Kr. Kusk Søndergaard, Viborg.12 Varmings kirke
er en historiserende bygning opført over en traditionel grundplan bestående af et kvadratisk kor
i øst, et bredere, rektangulært skib samt et tårn i
vest og et våbenhus på sydsiden. Planerne måtte
dog ændres undervejs, idet våbenhuset på arkitektens første forslag var placeret på kirkens nordside,
der, såfremt den oprindeligt planlagte opførelse af
kirken ved siden af skolen var gennemført, ville
have udgjort kirkens skuefacade mod vejen (jf. fig.
23a-b og 24). Varming benyttede lejligheden til
også at omforme bl.a. dørindramningen og korets
grundplan, der i stedet for en polygonal østafslutning nu fik den mere enkle, retkantede form.
Materiale og teknik. Bygningens pudsede og
hvidtede mure er opført af røde teglsten i normalformat lagt i krydsskifte over en sokkel af kløvet kamp, der er bindig med facaderne.13 Flankemurene krones af en flerleddet gesims, og korets
trekantgavl er beriget med tre højblændinger afsluttet af trappestik. Dekorationen er gentaget på
våbenhusgavlen, hvis øvre del ved et lodret afsæt

i taglinjen hæver sig op og afsluttes af en kraftig toptinde. Skuefacaden flankeres endvidere af
støttepiller i øst og vest, der er opført i flugt med
facaden; denne detalje, der yderligere fremhæver
indgangspartiet, genfindes på Varmings ældre kirke i Vinderup (s. 2917).
Døre og vinduer. Den brede syddør i våbenhuset
er indrammet af en klassicistisk opbygning i form
af pilastre kronet af en retkantet og glat arkitrav
hvorover en lav, bredt profileret trekantgavl; kirkens vinduer er alle retkantede i kurvehanksbuet
spejl.
I det indre er kor og skib opdelt ved en triumfmur med kurvehanksbuet korbue med fals til
begge sider (fig. 9 og 18). Den høje bue skyder
sig op i trekantgavlen, idet korloftet udgøres af et
fladbuet tøndehvælv af træ, mens skibets hævede
bræddeloft er fastgjort til spærenes nedre del og
hanebåndenes underside; loftet understøttes af en
tværgående stol med hængeværk. I triumfmurens
sydside er der fra koret en gennemgang til prædikestolen (s. 3290), hvis overdel hviler på et muret
podium.
Det i grundplan kvadratiske tårn i vest rejser
sig i fire stokværk, der dækkes af et pyramidetag.
I understokværkets nordlige del er 2002 indrettet et tekøkken og mødelokale (Arkitektfirmaet
Vilsbøll & Poulsen, Lemvig), der via sekundære
døre i øst og syd står i forbindelse med henholds-

Fig. 5. Plan. 1:300. Tegnet af Freerk Oldenburger 2019 efter
tegning af Kristoffer Varming 1919 (jf. fig. 7a), suppleret af Anders C. Christensen 2019. Signaturforklaring s. 9. – Plan. Key
on p. 9.

HERRUP KIRKE

3283

Fig. 6. Kirken set fra sydvest. Ældre foto. I Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – The church
seen from the south west.

vis skib og trappeopgang. Fra starten fungerede
rummet som (†)ligkapel med indgang via en
bred og rundbuet †dør i nord, der er omdannet
til vindue. I den sydlige del af underetagen, over
for trappeløbet, er nu etableret et toilet (oprindeligt redskabsrum), men her var en periode en
sekundær dør, der forbandt tårnopgangen med
skibet.Trappeopgangens oprindelige dør i tårnets
sydmur er endnu i brug.
Andet stokværk, hvor kirkens orgel er placeret (s. 3293), står i forbindelse med skibet via en
åbning, hvis form og bredde svarer til korbuens,
idet issepunktet dog ligger noget højere. Fra åbningen skyder et pulpitur med orgelfacade og
brystning sig ud i hele skibets bredde. Etagen får
lys gennem vinduer i syd, vest og nord. Fra tredje
stokværk, der blot har et mindre vindue i nord,
er der via en fladbuet åbning adgang til skibets
loft og ad en mindre trappe til klokkestokværket,
der har fladbuede og falsede glamhuller, to i henholdsvis øst og vest, et i nord og syd. På tårnets
sydfacade er murankre med årstallet 1920 samt
en urskive opsat 2017.
Ved istandsættelsen 1996 (Vilhelmsen, Marxen &
Bech-Jensen, Århus) blev der lagt nye gulve, nyt
varmeanlæg blev installeret og inventaret istandsat
(s. 3286) samt elinstallationerne udskiftet.

En ombygning af tårnrummets indre blev som
ovenfor nævnt udført 2002.
Gulvene i kirken er senest renoveret 1996. I
kor og skib, førstnævnte hævet et trin over skibets, består belægningen af gule, diagonallagte
Hasleklinker, under stolene og bag knæfaldet,
der hæver sig yderligere et trin, af fyrreplanker. I
tårnrummet er der ligeledes brede fyrreplanker, i
trapperum og toilet gulflammede klinker. De tidligere †gulve under stolene bestod af et korkgulv
på betonunderlag, Hasleklinker i midtergangen.14
De småsprossede vinduer i stålrammer er fra
1968, hvor de erstattede ældre, blyindfattede
†vinduer med trækarme.
Tagbeklædningen består siden opførelsen af røde
vingetegl, dog er tårnets pyramidespids blyklædt.
Farveholdning. Murene er overalt, ude som inde,
hvidkalkede.
Opvarmning. Bygningen opvarmes af et elvarmeanlæg fra 1996, der afløste et ældre †anlæg fra
1956. Kirkens første varmekilde var en †kakkelovn (jf. fig. 8), der 1929 blev erstattet af en †kalorifer (N. A. Christensen og Co., Nykøbing Mors)
i skibets nordøsthjørne.
En vindfløj over tårnet består af et kugleformet
led hvorover en fane med årstallet 1920, der krones af et kors.
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Fig. 7a. Planer, snit og opstalter. 1:300. Tegninger ved Kristoffer Varming 1919. – Plans, sections and elevations.
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Fig. 7b. Planer, snit og opstalter. 1:300. Tegninger ved Kristoffer Varming 1919. – Plans, sections and elevations.

Danmarks Kirker, Ringkøbing
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Fig. 8. Kirkens indre mod øst, 1922. Foto i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Interior of church towards the east.

INVENTAR
Oversigt. Kirkens inventar har et ganske homogent
præg, idet langt den overvejende del af genstandene
hidrører fra kirkens opførelsestid 1920-22. Samtidig
medvirkede arkitekten, Kristoffer Varming, aktivt både
med tegninger og rådgivning i forbindelse med enkelte stykkers anskaffelse. Hovedparten af kirkens tekstiler, altersølv, alterstager og -tilbehør samt dåbstilbehør
blev indkøbt i Dansk Paramenthandel.15 Den ældste
inventarfortegnelse hidrører fra 1923.3 Blandt nyere
anskaffelser skal nævnes kirkeskib (1946), messehagel
nr. 2 (1961), alterkande nr. 2 (1962), klokke og klokkespil (1984), kandelabre (1991) samt messehagler nr. 4-5
(2002-03), vægtæppe (2006) og tårnur (2017).
Farvesætning og istandsættelser. Inventaret fremstår
med en bemaling, der senest er fornyet 1996 i forbindelse med kirkens restaurering ved arkitekterne
Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Århus (jf. s. 3283).

Alterbord (jf. fig. 9), 1922, af træ, 107,5 cm højt,
206×81,5 cm. Højrektangulære profilfyldinger,
tre på forsiden og ét på hver af kortsiderne. I det
midterste fag på forsiden er et reliefkors. Staffe-

ring i to blågrønne nuancer med forgyldte detaljer.
Alterdug (jf. fig. 9), skænket o. 1974 af unavngiven. 16 Hvidt lærred med tungebort hvori i gennembrudt arbejde kors og kalk. †Alterklæde (jf. fig.
9), 1922, af rødt plys med kors af guldgaloner og
tilsvarende borter. 17 †Alterdug, skænket 1922 af
lærerinde ved Herrup Skole, Else Hermansen.16
Altertavle (fig. 10), 1922, med maleri, signeret
og dateret af Axel Hou (»A. Hou 1922«) i nedre
højre hjørne.
Altertavlen har arkitektonisk rammeværk med
storstykke, indrammet af toskanske pilastre og trekantet topstykke. Lavt postament under fremskudt
profilled. Stafferet i brogede farver med nuancer
af blågrønt, gråt og rødt samt med anvendelse af
forgyldning. Pilastrenes skafter er marmorerede
i grålige og grønne nuancer. På postament står
med gyldne versaler: »Herre Frels mig« som en
henvisning til altermaleriets motiv. I topfeltet er
et sammenskrevet Jesusmonogram.
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Fig. 9. Kirkens indre mod øst. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church interior towards the east.

Altermaleri, 130×90 cm, olie på lærred. Fremstillingen viser Jesus redder den synkende Peter efter
Matt. 14,30-31. Den hvidklædte Jesus med rød
kappe, gyldenbrunt hår og skæg og med lysglorie
om hovedet ses vandrende på den oprørte Geneserat Sø. Med højre hånd tager han et solidt tag
i den synkende og tvivlende Peter, der er vist til
venstre, idet han hæver venstre hånd til velsignelse. Peter, hvis underkrop allerede er opslugt af
vandet, vender i sin fortvivlelse ansigtet direkte
mod sin Frelser; han har gråsprængt hår og skæg
og er iklædt brun kjortel. En oval lysglorie indrammer de to figurer.
Valget af Axel Hou skete på Kristoffer Varmings
initiativ som alternativ til en kopi af Joakim
Skovgaards maleri af Den gode Hyrde, i Viborg
Domkirke, udført af stiftsprovst Olesens datter.18
Altersølv (jf. fig. 11), 1920-21. Kalk, 22 cm høj,
lav cirkulær fod med perlebort. En tilsvarende
pryder det cylinderformede skaft med midtknop; herpå er fire diamantbosser med graveret

versalindskrift: »INRI«. På bægeret graveret kløverbladskors og versalindskrift: »Herrup Kirke«.
Under foden er Københavnsmærke for 1920 og
guardejnstempel for C. F. Heise. Disk. 16 cm i
diameter. Glat, bortset fra cirkelkors på fanen.
Under bunden er Københavnsmærke for 1921
og guardejnstempel, svarende til kalkens. Endvidere indgraveret kirkenavn.
Oblatæske (jf. fig. 12), 1922, af hvidt porcelæn,
med guldkors og -kanter. 6 cm høj, 14,5 cm i
tværmål. Under bunden mærke for Den Kongelige
Porcelænsfabrik.
Sygesæt, fælles for Sevel og Trandum kirker (jf.
s. 3187 og 3263).
†Ske. Nævnt i inventarierne for 1923 og 1963.3
Alterkander. 1) (Jf. fig. 12), 1922, af hvidt porcelæn, samhørende med oblatæske og skål og med
tilsvarende mærkning. 28,5 cm høj. Guldkant på
korpus samt forgyldning ved fod og mundingskant samt på lågets knop. 2) (Jf. fig. 12), 1962,
skænket af anonym.16 Af sølv, 23,5 cm høj, af en-

209*

3288

GINDING HERRED

Fig. 10. Altertavle, 1922, med maleri af Axel Hou (s. 3286). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Altarpiece, 1922, with painting by Axel Hou.

kel cylinderform med reliefkors på for- og bagside. Nederst mærket med graverede, kursiverede
versaler: »Herrup Kirke«. Ingen stempler.
Skål (jf. fig. 12), 1922, samhørende med oblatæske og alterkande. 11,2 cm høj, 16,6 cm i
tværmål. Af hvidt porcelæn med guldkant. Under
bunden er mærke som oblatæske og kande.
Alterstager (fig. 13), 1922, 47,5 cm høje. Stagerne i middelalderstil hviler på profileret fod
med kuglestøtter, cylinderskaft mellem kugleled,

keglestubformet lyseskål. På foden er indgraveret
med versaler: »Herrup Kirke«.
Syvstager. 1) (Fig. 14), 1922, skænket af Stine og
Jens Chr. Mundbjerg.17 50 cm høj. På cirkulær
fod i to afsæt med indsat skål med bølgekant. Balusterskaft med vaseformede led mellem skiveled.
De syv lyseholdere er placeret på rankedannet
led med volutter. 2) Nyere, 36 cm høj, formet
som en såkaldt ‘Titusstage’ med ottekantet fod,
opbygget i pyramideform.
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Fig. 11-12. 11. Altersølv, omfattende kalk (s. 3287) fra 1920 og disk (s. 3287) fra 1921, samt alterkande nr. 2, skænket 1962 (s. 3288). 12. Altertilbehør fra 1922, omfattende oblatæske, alterkande nr. 1 og skål (s. 3287). Foto Arnold
Mikkelsen 2018. – 11. Altar plate, comprising chalice from 1920, and paten from 1921, as well as altar jug no, 2, donated in
1962. 12. Altar vessels from 1922, comprising wafer box, altar jug no. 1 and bowl.

Messehagler. Kirken ejer i alt fem hagler, hvoraf
den ældste toges i anvendelse ved kirkens indvielse 1922 (nr. 1). 1961 anskaffedes endnu en hagel,
muligvis nr. 2. De øvrige hagler er nyere. 1) Af
rødt mønstervævet, spansk brokade med rygkors
af brede, ligeledes mønstervævede guldgaloner og
smallere guldlidser. Rødt silkefor. Hagelen, der er
af ældre dato, skænkedes af Kristoffer Varming.17
2) Muligvis identisk med messehagel, anskaffet

1961.3 Af rødt fløjl af skjoldform, med rygkors
og kantning af guldgaloner. Rødt silkefor. 3) 4)
Grøn, af lærred med korsdekoration, dannet af
smalle gudlidser på ryg- og forside. Gyldent for.
Mærke for Danish Art Weaving, Tylstrup. 4) 2002,
skænket af en anonym giver;3 af hvidt lærred med
korsdekoration, dannet af smalle baner i gyldent
og med applikationer i gult og rustrødt, der på
ryggen viser en strålesol. Gyldent for. Mærke for

Fig. 13-14. 13. Alterstager, 1922 (s. 3288). 14. Syvstage nr. 1, 1922 (s. 3288). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – 13. Altar
candlesticks, 1922. 14. Seven-branched candelabrum no. 1, 1922.
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Fig. 15. Dåbsfad, 1922, og dåbskande, 1962 (s. 3290). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Baptismal dish, 1922, and baptismal dish, 1962.

Gro Aga Sachse, Vævergården, Tylstrup. 5) 2003,
skænket af Jakob Kudahl,Vinderup.3 af violet lærred, med bordeauxrød stribe. Broderet Davidsstjerne i guldtråd på ryggen; på forsiden gaffelkors. Gyldent silkefor.

Alterskranke (jf. fig. 9), 1922, af halvcirkulær
form med spinkle balustre. Stafferet i rødligt og
lys turkisgrønt med forgyldte detaljer. Knæfald
polstret med rødligt stof. Knæleskammel med tilsvarende polstring.
Døbefont (fig. 16), 1922, udført efter tegning af
Kristoffer Varming. Af sandsten, 91,6 cm høj, 61
cm i tværmål. Ottekantet fod, med skaft af tilsvarende form. Lav kumme, ligeledes ottesidet, forneden af buget form, foroven ligesidet. Stafferet i
grårødt.
Dåbsfad (jf. fig. 15), 1922, 43 cm i tværmål. Glat
med halvkugleformet midtdel og fane med reliefkors i cirkelslag.
Dåbskande (jf. fig. 15), 1962, skænket af anonym
giver.16 26,5 cm høj. Buget korpus på cirkulær
fod, kugleformet låg med korsdekoration, dannet
af krydslagte bånd.
Prædikestol (fig. 17), 1922, udført efter tegning
1919 af Kristoffer Varming (jf. fig. 7a-b). Kurven er udformet som et udsnit af en polygon.
Heraf er den nordvendte side bredest. I de fire

Fig. 16. Døbefont, 1922 (s. 3290). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Font, 1922.
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storfag er reliefudsmykninger, der regnet fra nord
viser henholdsvis symbolerne for Tro, Håb og
Kærlighed (kors, anker og hjerte), Davidsstjerne
med indskrevet kors og Treenighedssymbol med
Jesusmonogram og ligearmet kors, de sidste tre
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motiver i cirkelmedaljoner. Kurven hviler på en
kraftig muret stolpe. Himlen er ottekantet med
cirkulært motiv på undersiden. En muret opgang fører fra koret gennem en åbning i triumfvæggen. Stafferingen er blågrøn med detaljer i

Fig. 17. Prædikestol, 1922 (s. 3290). Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Pulpit, 1922.
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Fig. 18. Kirkens indre mod vest. Foto Arnold Mikkelsen 2018. – Church interior towards the west.
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rødligt, sort og forgyldning. I frisefeltet er anført
med gyldne versaler på sort bund: »Frygt ikke *
Tro kun/ Sæden er/ Guds ord/ Lukas 8, v. 11«. I
skibets sydøsthjørne.
Stolestader (jf. fig. 9 og 18), 1922, udført efter
tegning 1919 af Kristoffer Varming (jf. fig. 7a-b). I
alt 14 stader i nord, hvoraf den øverste er formet
som et dobbeltsæde, og ni i syd, hvortil kommer
et mindre sæde i sydøst til kirkesangerens plads
og et tilsvarende i sydvest. Gavle med trekantede
topstykker og tværrektangulære profilfyldinger i
ryg og bagpanel. Staffering i rødligt med gråt og
to nuancer af blågrønt; sæder, betrukket med turkisblåt stof.
Løse stole. Et antal nyere løse stole med fletsæder er opsat i koret samt ved vestvæggen. Blågrøn staffering med grønlige hynder. Bænke. To
nyere bænke med gråhvid staffering står i våbenhuset.
Pengebøsse. Tidligst nævnt 1963,3 af messing i
cylinderform med reliefkors på forsiden og pengetragt foroven. Placeret vest for indgangen til
våbenhuset.
Dørfløje. Kirkens dørfløje stammer alle fra opførelsestiden, idet fyldingsdøren mellem skib og opholdsrum dog formentlig er flyttet fra en tidligere
placering længere mod syd. Våbenhuset og skibet
har dobbeltfløjede fyldingsdøre, førstnævnte med
en ydre plankebeklædning.
Pulpitur (fig. 18), opsat mellem skibets nord- og
sydvæg. Brystværnet har 2×6 højrektangulære
fyldinger. Stafferet i nuancer af blågrønt.
Orgel (jf. fig. 18) 1978, med fem stemmer, ét
manual og pedal. Bygget af Frederiksborg Orgelbyggeri, Hillerød. Disposition: Manual (C-g3):
Fløjte 8', Principal 4', Rørgedakt 4', Oktav 2'.
Pedal (C-f1): Subbas 16'.19 Opstillet på pulpitur i
kirkens vestende med østvendt facade i balustraden. Spillebord på orglets bagside mod vest. Ombygget og udvidet til 12 stemmer, to manualer og
pedal i 2009 af Sven Hjort Andersen, Skævinge.
Disposition 2009: Hovedværk: Principal 8', Gedakt 8', Unda Maris 8', Gemshorn 4', Oktav 2',
Mixtur II. Rygpositiv: Fløjte 8', Principal 4', Rørgedakt 4', Gemshorn 2', Cornet II. Pedal: Subbas
16'. Tremulant for RP. Svelle for HV. Koblinger:
I+II, P+I, P+II. 1 frikombination. Elektrisk ak-
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Fig. 19. Vægtæppe, 2006, udført af Lene Abildgaard
Knudsen (s. 3294). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Wall hanging, 2006, made by Lene Abildgaard Knudsen.

tion, fritstående, flytbart spillebord på pulpituret.
Facaden er stafferet i rødligt og blågrønt.
†Orgel. o. 1876, med fire stemmer, ét manual.
Bygget af Knud Olsen, København, til Bjerringbro Kirke; herfra 1922 flyttet til Herrup Kirke af
Horsens Orgelbyggeri ved M. Sørensen.20 Disposition (C-c3 ): Gedakt 8 Fod, Fugara 8 Fod, Principal 4 Fod, Oktav 2 Fod. Placeret på pulpitur i
vest med østvendt facade og sydvendt spillebord.
Salmenummertavler (jf. fig. 9 og 18), heraf de tre
fra 1922 og en enkelt nyere (o. 1990).21 Fire højrektangulære tavler med lav trekantgavl og profilramme. Hængetal af messing. Sort skriftfelt med
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Fig. 20. Kirkeskib, benævnt »Pax«, 1946 (s. 3294). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Church ship, named “Pax”, 1946.

gyldne versaler (»Dåb« og »Nadver«), lysegråt
rammeværk.
Præsterækketavle (jf. fig. 18), tidligst nævnt
1990.3 Udformet som salmenummertavlerne,
med trekantkronet rammeværk. Gylden antikva
og versaler i det sorte skriftfelt; gråt rammeværk.
Ophængt på vestvæggen.
Vægtæppe (fig. 19), 2006, af Lene Abildgaard
Knudsen. 170×90 cm. Det vævede tæppe, der
er udført i nuancer af gult, orange, rødligt, grønt
og blåt samt violet, tager udgangspunkt i påskehøjtiden og viser motiver, der bl.a. hentyder til
palmesøndag, langfredag og påskemorgen.22
Belysning. Kirken har i alt seks lysekroner, hvoraf den ældste hidrører fra kirkens opførelse, mens
nr. 2-5 tidligst er nævnt 1953, 1959 og 1963; nr. 6
er registreret 2005. Hertil kommer et antal lampetter, tidligt nævnt 1990,3 og tre kandelabre.
Lysekroner. 1) 1922 (jf. fig. 9 og 18), ottearmet,
med spiraloprullede lysearme. Balusterskaft i fem
afsæt, flade lyseskåle. Glat hængekugle, ophæng
med skiveled. Østligst i skibet. 2-3) Nyere, identiske ottearmede kroner med spiraloprullede arme

med bladværk og mandshoveder. Balusterskaft
i fire afsæt, rillet hængekugle med todelt knop,
halvkugleformet ophæng. Ophængt som nr. 2 og
3 i skibet. 4-5) Nyere, identiske femarmede kroner med balusterskaft i fire afsæt, oval, glat hængekugle og due som topornament. Ophængt i koret.
6) Moderne, seksarmet lysekrone. I våbenhuset.
†Lamper, 1922 (jf. fig. 8). To petroleumshængelamper var ophængt i skibet vest for nr. 1.
Lampetter (jf. fig. 9 og 18). Kirken har i alt ti nyere toarmede lampetter på nord- og sydvæggen
samt to trearmede lampetter på orgelpulpituret.
Kandelabre (jf. fig. 9). 1) 1991, 141,5 cm høj.
Kanneleret skaft på cirkulær fod, hvorpå med kursiv er graveret: »Herrup Kirk. 1991«. Fire lyseskåle, båret af spiraloprullede led. I koret. 2-3) Nyere;
to ens kandelabre, 133 cm høje, med cirkulær fod
og glat skaft, er opstillet på orgelpulpituret.
Kirkeskib (fig. 20), 1946, betegnet »PAX«, skæn
ket af menigheden og ophængt på etårsdagen
for Danmarks befrielse.23 Tremastet orlogsfregat.
Grøn under og sort og hvid over vandlinjen.
Navnet er anført med sorte versaler i bagstævnen.
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I forstævnen er som galionsfigur en (freds-)due.
Ophængt midt i skibet.
Tårnur (jf. fig. 1), 2017, udført af firmaet Thubalka A/S,Vejle. På tårnets sydfacade.
Klokke (fig. 21), 1984, støbt af Eijsbouts i Holland som afløsning for *klokke, 1920. 92 cm i
diameter.Ved mundingsranden er anført med reliefversaler: »Støbt til Herrup Kirke 1984 af Eijsbouts i Holland til afløsning for kirkens oprindelige klokke støbt af B. Løw & Søn København
1920«. På legemet er anført et vers fra N. F. S.
Grundtvigs salme fra 1837 (Den Danske Salmebog
nr. 323): »Jeg kalder på gammel og på ung, mest
dog på sjælen træt og tung«. På halsen er relieffer
med Jomfru Maria og barnet samt de hellige tre
konger. Ophængt i vuggebom.
Den tidligere *klokke, der var støbt 1920, blev
1985 skænket til kirken i Wukaki i Nigeria.24
Klokkespil (fig. 22), 1984, skænket af Clara
Linde Brogaard og støbt af Eijsbouts i Holland.
Omfattende i alt 14 klokker, spændende i diameter fra 36 til 75 cm. På legemet af den største er anført med reliefversaler: »Alt hvad I vil at
menneskene skal gøre mod jer/ det samme skal I
gøre mod dem«.Ved mundingsranden er desuden
en giverindskrift: »Skænket af Clara Linde Bro
gaard«.

3295

Fig. 21. Klokke, 1984, støbt som afløsning for kirkens
*klokke fra 1920 (s. 3295). Foto Arnold Mikkelsen
2018. – Bell, 1984, cast as replacement for the church’s *bell
from 1920.

Fig. 22. Klokkespil, 1984 (s. 3295). Foto Arnold Mikkelsen 2018. –
Carillon, 1984.
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Fig. 23a. Ikke realiseret projekt ved Kristoffer Varming 1914 (s. 3282). 1:300. Plan, snit og opstalter. – Unrealized
project proposal from Kristoffer Varming, 1914.
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Fig. 23b. Ikke realiseret projekt ved Kristoffer Varming 1914 (s. 3282). 1:300. Snit og opstalter. – Unrealized project
proposal from Kristoffer Varming, 1914.
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KILDER OG HENVISNINGER
Nedenfor er anført en oversigt over arkivalier eller
utrykte kilder anvendt i beskrivelsen af Herrup Kirke.
For en oversigt over arkivalier og litteratur samt forkortelser, anvendt i Ringkøbing Amt i almindelighed,
jf. også s. 54-59. Henvisninger til Danmarks Kirker, Kbh.
1933- er angivet som DK, efterfulgt af betegnelsen for
det pågældende amt; referencer inden for Ringkøbing
Amt har dog kun sideangivelse.
Arkivalier. Ved embedet. Synsprotokol 1923- (Synsprot.); Diverse papirer.
Lokalhistorisk arkiv, Herrup. Diverse papirer.
Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Diverse papirer.
Tegninger. Vinderup Egnshistoriske Arkiv. Kristoffer
Varming 1914, 1919 (plan, snit og opstalt, ikke realiseret placering).
Litteratur. Gunnar Hallum og Gunnar Noes Mund
bjerg, Herrup kirke 75 år, Vinderup 1997 (Hallum og
Mundbjerg 1997).
Historisk indledning og bygningsbeskrivelse ved Anders C. Christensen, inventar ved Birgitte Bøggild
Johannsen, orgel dog ved Kristian Lumholdt. Engelsk
oversættelse ved James Manley. Korrektur ved Anne
Frovin. Teknisk og grafisk tilrettelæggelse ved Mogens
Vedsø. Redaktionen afsluttet september 2019.
1
Danske Kancelliregistranter 1535-1550, Kr. Erslev og
W. Mollerup (udg.), Kbh. 1881-82, 338 og 379, vedr. 6.

marts 1547 og 28. marts 1548. Navnets forled synes at
være afledt af substantivet »hede«, jf. den ældre betegnelse »hethæ«, jf. Danske Stednavne, Stednavneudvalget og Institut for Navneforskning (udg.), 17, 1, Kbh.
1976, 237.
2
Gunnar Hallum og Gunnar Noes Mundbjerg, Herrup
kirke 75 år,Vinderup 1997 (Hallum og Mundbjerg 1997)
12.
3
Synsprot.
4
Hallum og Mundbjerg 1997 13.
5
Hallum og Mundbjerg 1997 17. Jf. også Johannes Mikkelsen og Daniel Kristensen, Sevel Kirke. Historiske rids
om Sevel Kirke fra fortid til nutid,Vinderup 2012, 48.
6
Beløbet, hvorom der hersker nogen usikkerhed, er
for nærværende fremkommet på basis af beskrivelsen
i Hallum og Mundbjerg 1997 17-26. Grundstensdokumentet, indmuret i tårnets sydmur, hvis tekst er gengivet
i samme, 6, noterer dog en samlet sum på 75.000 kr.,
heraf 60.000 som statstilskud, hvorimod kirkens Synsprot. anfører summen til i alt 85.000 kr., hvoraf 10.000
kr. blev indsamlet lokalt med et statstilskud på 75.000 kr.
7
Hallum og Mundbjerg 1997 22.
8
Hallum og Mundbjerg 1997 50-51.
9
Hallum og Mundbjerg 1997 25.
10
Synsprot. Af en kirkegårdsplan fra 1966 (havearkitekt C. Walbjørn Christensen, Holstebro) fremgår, at
hegnet på dette tidspunkt blot bestod af læbeplantning
mod øst, nord og vest samt stengærde i syd; jf. plan i
Vinderup Egnshistoriske Arkiv, diverse papirer.
11
Hallum og Mundbjerg 1997 56.
12
Hallum og Mundbjerg 1997 21-24.

Fig. 24. Kirkens planlagte, ikke realiserede beliggenhed ved skolen (s. 3280). Syd opad.
Tegning i Vinderup Egnshistoriske Arkiv. – Planned, unrealized location of the church by
the school.
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13

Materiale og teknik fremgår af trekantgavlene over
loftet.
14
Kirkens arkiv.
15
Hallum og Mundbjerg 1997 26-29.
16
Synsprot.; Hallum og Mundbjerg 1997 51.
17
Hallum og Mundbjerg 1997 28.
18
Hallum og Mundbjerg 1997 27.
19
ORGLET nr. 1, 1979. Det Danske Orgelselskab.
20
Jf. Hallum og Mundbjerg 1997 56 f. Yderligere oplys-
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ninger om kirkens orgler findes i Den Danske Orgelregistrant.
21
Både inventarfortegnelserne 1923 og 1963 anfører
kun tre tavler, jf. Synsprot.
22
Omtalt på www.sevelkirke.dk.
23
Gunnar Rønn og Jens Krogh, Kirkeskibe i Ringkjøbing Amt, Ringkøbing 1992, 37; Hallum og Mundbjerg
1997 46.
24
Hallum og Mundbjerg 1997 58 f.

HERRUP CHURCH
Building. The church was built in 1920-22 on
a bare field a few hundred metres west of the
sparse village settlement, but is now entirely surrounded by more recent residential districts. In
1965 a large area towards the east was purchased
as an addition to the original part of the churchyard, which mainly extends north and east of the
church, but was not consecrated until 1979. The
oldest part is enclosed to the south and west by
stone-clad earth walls, while the remaining parts
are mainly fenced in by a beech hedge. The main
entrance in the south, most recently renovated
in 2010, consists of three plastered columns of
yellow brick, erected in 1921 by the master mason Peder Christensen, Herrup. Of buildings in
the proximity of the church, the mortuary chapel from 2003 was built most recently east of the
church car park.
The church was built to designs by Kristoffer
Varming, while the masonry and carpentry work
were done by local craftsmen under the supervision of the architect Kr. Kusk Søndergaard, Viborg. The building is in a historicizing style on a
traditional ground plan consisting of a quadratic
chancel in the east, a broader, rectangular nave,
a tower in the west and a porch on the south
side. The plastered and whitewashed walls are in
red brick in normal format laid in cross bond
over a foundation of split fieldstone.The flanking
walls are crowned with a composite cornice and

the pediment in the chancel is ornamented with
three high recesses with a stepped termination.
The decoration is repeated on the porch gable,
the upper part of which rises up with a vertical alignment in the roof line and is terminated
by a large pinnacle. The visible facade is further
flanked by buttresses in the east and west, erected
flush with the facade. The broad south door in
the porch is framed by a classicist structure in the
form of pilasters crowned by a straight-edged,
plain architrave, above which is a low, broadly
profiled pediment. The windows of the church
are all straight-edged in a basket-handle-arched
tympanum (figs. 1, 5 and 7a-b).
In the interior chancel and nave are separated
by a chancel arch wall with a basket-handle arch.
The tall arch projects up into the pediment, as the
chancel ceiling consists of a segmentally arched
barrel vault of wood, while the raised board ceiling of the nave is attached to the lower part of
the rafters and the underside of the tie beams.
The ceiling is supported by a transverse kingpost truss (figs. 9 and 18). The quadratic tower in
the ground plan in the west rises in four storeys
and is covered by a pyramid roof. In the northern part of the lower storey a tea kitchen and
meeting room were established in 2002. From
the outset the interior functioned as a mortuary
chapel with an entrance via a wide, round-arched
†door in the north, which has been converted
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into a window. The second storey houses the
church organ, and from the third storey there is
access to the loft above the nave and the belfry
floor, which has segmentally arched and bevelled
belfry lights, two in the east and west respectively,
one in the north and south.
Furnishings. The furnishing of the church has a
highly homogeneous character, since the great
majority of the items come from the erection of
the church in 1920-22. At the same time the architect Kristoffer Varming was active with both
designs and advice in connection with the acquisition of certain items: for example the painting
on the altarpiece with the subject Jesus walking on
the water and saving Peter, done in 1922 by Axel

Hou on the recommendation of Varming (fig.
10). Most of the church’s textiles, altar plate, altar
candlesticks and accessories as well as the baptismal equipment (figs. 11-15) were purchased from
Dansk Paramenthandel, while a chasuble (no. 1)
was purchased in Spain and donated by the architect (p. 3289). Among more recent objects the
church ship (1946) should be mentioned, as well
as chasuble no. 2 (1961), altar jug no. 2 (1962), the
bell and carillon (1984), candelabra (1991), a wall
hanging (2006) and tower clock (2017) (figs. 11,
21-22, 19 and 1).
The furnishings appear with paintwork most
recently renewed in 1996 in connection with the
restoration of the church by the architects Vilhelmsen, Marxen & Bech-Jensen, Århus.

